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. ··.SESSÃO EM 1«? DE.FEVEREIRO.DE•.1843. :·. 
,. 'I ' , ', ,- ,~, I 

Presidência do 'Sr~' barão 'de'•Mont'Aiegre·;·· • .. 
':'1 . : ,·· ,;.', 

.,, _._,-, ·' 

I . 

•-. •' .-· .. 

As 10 horas e meia da manhã~fet:li1indo-número suficiente:de 
Srs. Senadores; abre~se a sessão, e aprova~se a ata'da ànterior~ · 

O Sr .. 19Secretário dá conta do. seguinte:.··· 
'.' ' ·~·· .· ... ' 

. EXPEDIENTE·. •· ·. 
•' :-:·' ':., '. 

~ / \ .. 
'.·.··;; ,··. . '·•' I 

Um ofício do ministro do impérioparticipando ter: sido decla
-rado .. distrito eleitoral: da • vila. da . Palma;. província :de Go'iás:·. Fica o 
senado inteirado. ' .. ·, ,• . 

· · ... · Outro ·do· secretário :da •.· câmara dos:Srs .• depútados :acompa
nhando. a·· sua· .proposição que aprova -a· pensão'c•.concedida L pelo·. 
governo.· a.·D.Anna Flora·:dos' Reis• Chagas; .viúva do:. tenente Francisco 
das·Chagas;· morto•·na ação de•Taquary,·e aJsuafilha 'D. Júlia·âos·:Reis · 
Chagas ..• ~ Acomissão.de·fazenda e•a'imprirriir;:: :·! ·.:: <.~:~;, · · .:· 

· · .. : São .recebidas com agrado duas:felicitações.das câmaras•muni
cipais da vila ·da Piranga, e·da· Cidade do·Sabará pela-présente reunião 
da assembléia geraL . · · · ·· · · . · ... · · · · · . 

•!:. remetido à comissão especial- respectiva. uma· representação 
da câmara municipal do Sabará, pedindo a-promulgação de um códi-
go de comércio. . ' . 

Remete-se à comissão de fazenda um requerimento de João 
Luiz Ferreira Drumond pedindo ser compreendido· nas disposições 
do art. 39 da carta de lei de 24 de novembro de 1830, e decreto de 
31 de outubro de 1831. 

São lidos e ficam sobre a mesa os seguintes pareceres: 
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19 "A comissão de fazenda examinou o projeto de resolução 
enviado da câmara dos deputádos em 30 de junho de 1837, decreto 
de 9 de setembro de 1835 nas administrações dos correios da corte e 
das capitais das províncias mais notáveis, com algumas alterações, etc. 

"A comissão de· fazenda observa que, pelo art. 17 da lei n. 243 
de 30 de novembro de 1941, foi o governo autorizado para a reorga
nização do correio geral, e pelo r:elatório do ministério do império, 
apresentado nesta sessão, se vê que o governo se ocupa nessa reforma: 
portanto é de parecer que o senado não pode já dar o seu consenti
mento ao referido projeto. 

"Paço do senado, 31 de janeiro de 1843. - Vasconcel/os. -
Alves Branco. Castro e Silva." . · · 

29 "As comissões reunidas de legislação e fazenda viram o 
requerimento dos foreiros da nacional fazenda de Santa Cruz,. em 
que pedem a faculdade de reunir os. foros de seus·prazos, oferecendo 
pagar por uma vez somente quantia razoável a fim de ficarem com o 
domínio pleno.dos terrenos, de que:hojesão,foreiros. ~ 

"As comissões, tendo bem meditado o requerimento dos supli
cantes, entendem que é inadmiss(vel, e deve .ser, indefer;ido pelas 
razões que mui .respeitosamente vão submeter. à conside.r:ação ,,do 
senado. .. . . : .. :. '· .. 

"A fazenda de Santa Cruz, como bens dos extintos jesuítas 
foi incorporada ao fisco, e reverteu para a coroa pelo alvará de 25 
de fevereiro de 1761. Nesta qualidade a possuía o Sr. D. João VI, e a 
constituição, na elevação do filho.daquele soberano a .primeiro impe
rador do Brasil tanto reconheceu aquele direito; que não fez.doação 
nova, mas simplesmente declarar pelo art. 115,. que os:oterrenos 
nacionais possuídos pelo Sr; D. Pedro I ficariam· sempre pertencendo 
a seus sucessores. · · . ·. . . . . . . ... . . 

"A fazenda de Santa .Cruz ficou· pois. por • uma doação pura 
irrevogável, e sem. mais· leve restrição, .fazendo. parte do patdmônio 
do . imperador do Brasil; e ·por conseqüência qualquer. intervenção 
do poder legislativo,. à exceção ·dos casos especificados na leif.!e 9 de 
setembro de 18261. é um ataque manifesto do direito.de propriedade. 

"A remissão dos foros pretendida no requerimento ·dos supli
cantes não. pode ter lugar, porque .prejudicaria aos. sucessores do 
atual imperador, que todos ficariam sem aquele rendimento. · 

"Sendo este o voto das comissões reunidas, são de parecer que 
se indefira o requerimento dos suplicantes. 

"Paço do senado,. 31 de janeiro de 1843. - Vasconcellos. 
Alves Branco. - Castro e Silva. - F. de P. A. Albuquerque. 
Caetano Maria Lopes Gama." 

São aprovados os seguintes pareceres: 
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19 ·.·'~A assembléia legislativa provincial de Minas, na represen
tação. que, di.r:-_ige .. a~e~ta_augusta.câmara, corn data de.21. de~março .de 
1840,. pede o pagar:n.ento :dost.saldos• devidos.:ànpr.ov.íncia;:re: que.,se, · 
mandara~ pagar,pelos~ar,ts: .. :28.,.e2S;da,lei .. n~.60 de:20,de:outubr:o;.de. 
1 838~-· ·, ... ,-_ .. -, ' ·, . ·-. :,:, 1

- -.~;'- ;· >--~' .. , · :-~~ -.~ .· .:, . •• ;·. -· .~' •. :, .~.-~ :.:...~·;:\~-~--~~:~~:~iO·;--:. :i~;,.-{_,_ .::·:;{~~J;.~·.:_:~~-r:7~> 
·. ··"./~A."comissão~:de: fàzenda;iobserya 2que~1,pela dei (subseqücmte 

n. 158 de.18 de seterribro'de 1840~.art·.:69,.joram·~derrogadosaqueles 
artigos: de lei·. :anterior; por: isso :é de:.par.ecer:'que,nada:,resta•.a provi
denciar-se;•e que:se.•guarde a. representação;no, seu. arquivo;:,.:·:.;: :.• c;:~ · 

. • · · . :'Paço ,do:.:senado,.:.31~.de .:janeiro. ;:de::·1B43~;;: ___ : . .Vasconce/los;··!~· 
Alves Branco.· c:+;. Castr:o•;e.Silva:~~·,> ,,,., ··.;.u.i:::.: •.. :::•~· · •· ,,~ •. :; · ;tt,; :1r:: i:: O i·: ····:,,:: 

29 "A assembléia legislativa providenciàE:do·:Hio de:Jan·eiro·na 
sua ;represemtação;1datadaide'•.;l:l'idé.màioide:'l1838n5ede:·a:estâ '.àugusta · ·· 
câmara para ser paga do que lhe falta completar para~a<'sua:receita;;de 
l834'·'..:;;:_;,1835;:chnsi 9na8à; nâ;l e i ;do: o'rçaméfito~respect iva :'<:.'~··~ ·~;' :- .· :.·· .. 

:~'A- 'com issão····de··. fazenda·':observa t'i).que;.::.ten'do•,·.~sido.~;;atendida . 
essa•· sua·,reclamaçãoi'na::leL•n:?i60.-de.-20.fde·,outtibr.o:1de,~1'838i;'fart;;:27.~:: 
mandando~se:.lhé:tpagar:: esse•;,saldo;~;.e'.:a,ou'tràs~ foi.:depois·;pela>súbse-::. 
q üente. :c rí :::· 1·58 ,, der~1·8::de >setembro ~de:,,1840 ;ta rt:; 69,:<~revogada:;;aquela .... 
disposição: :portanto); nada/mais •.. r: esta: próvidenciad' sendo .:a •C()m issão .. 
de parecer: que .se;gliar:de a', r:epresentaçãà .nõ:sewarqu iyo., ( :'; ::> :: : ··· ..... . 

. ···.: :: PPaço·;do·J;senado;:, 31:.de .rjanei ro.r debl843;::-::::Vasconcel/os.';.::;::-
Aives:Branéb>~.Castro:-eSilva.'~~ .. :, :· •.•.::-<:.~ -,:•>:< ,·:, .)•:,;~·; .. " ::: 

, ,· ·· ·39;.·· ~'A, c.om issão;:detfazenda,,-para, poder;:inter,por::,.seu;,parecer:-· 
acerca;.da:!"eclamação,de.~vár:ios:cidadãos, sobre o;pagament():'do que 
se, lhes.•.deve;, e;·.de ,conta •. das ::300;000::1b.;.,:esh. .. que_í.o, gov.er.nq Jr:~glêst .· 
entregou .par:a·indenização.,de~ p,resas ,feitas.na;Ç,ostad~Afr::ica;· precisa 
que o governo jnforme:. l(?, quan:i:o;:se~.l:lá,pago,::por ,_c:on:ta;; dessas 
300,000 d b;:,:ést·:; :2.9, :quanto -ainda::se•,resta:. pagcirí::ea:razão pO'r, ql!e ·se 
não! há. feito;::39;:s~, há• algum:.ajuste, com:, o governo):por:tuguês tsobre 
essas: 300~000~, I b.-:~est·~; j -~.> ~:. :.~~, ~~),;_ ;:~ ·: J.~;:,};.· 1..:. . . : .. ~ ~-T; .:-~2:~ ~:.~_:.;_.t:.~(,..;·~ ~:: :::~-... ::::·~~ ·c:.c~:_.:.!.)~:~::,:,t~~;y.:-'r 

: . ~~Paço do ::senado, 3l~::de::.janei ro :<de J 843~ ':""': .Vascoru~:ellos.,.-. 
Alves:·Branco. -: ... Castro e.Silva;.';' '' ::;·: '"' ·::).;•:····:·::.:.:: ót,·.;:;.r:,:· ... }i~·.:.;,:;.•., 
. . . · 49 ~·A :comissão :·de':: fazenda ,examinou:: a• . representação::,da 

assembléia .legislativa .provincial}dé1 Goiás; datada de; i15.,dec:marçà,dê 
1836; pedindo que àcargoda•administraçãogeral·ficasse a·soluçãodo 
que se devia.aos empregados provinciais·até-o.fim do·anoJinanceiro, 
pela razão de ter passado para a receita geral toda a d(vida ativa 
provincial. "":- · ·" ·· ·•· · -

"A comissão é de parecer que ·se· peçam informações ao 
governo.· 

"Paço· do senado, 31 de janeiro de .1843. - Vasconcel/os. - -
Alves Branco. - Castro e Silva." 
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59· "A assembléia .legi~lativa provincial de S. Paulo pede a esta 
augusta câmara uma· medida legislativa ·à cerca do .. pagamento da 
dívida passiva provincial, anterior ao ano de 1833 .. ·· '· · · · • · 

~'A comissão de fazenda :é de parecer· que se. peçam infor-
mações ao·governo .. ·· . ·' · 

"Paço do· senado, 31 de janeiro de 1843: ;..;;;:Vasconcellos. -
Alves Branco/-'- Castro e Silva." ; ·· ·· · · ·.. ; : · · · · 

69 · "A assembléia .legislativa provincial de: Minas ·Gerais,; na 
representação::que. dirige a esta augusta câmara,. com:a·data·de 7 de 
abriL de· ·1837; pede .. que o governo. centrakseja ,.habilitado com os 
necessários meios para concluir a estrada que: do. rio Parai.buna :se 
dirige à corte do império. . . . , ... 

"A comissão. de fazenda· é de parecer que se. peçam Jnfor-
maçõ~.ao governo. · ., .. 
· "Paço .do senado,. 31 .de janeiro. de. 1843 . . ~.··Yasconcellos.:.-:-
AivesBranco. -:-·Castro e Silva." · .. ··· ·· · ·· · · 

· 79·.·. "O conselho geral da província·de•S. ·Paulo representou, 
em 3 de fevereiro de 1824, sobre. a ;falta :do livro.auxiliar,.do grande 
livro. da dívida pública .na~ tesouraria: da· mesma: província;, como 
prescreve a lei .. de lS:denovembro.de 1827,·art~·59.•·>\''· .. 1 •• ·"· . 

. "Esta .representação foi- remetida .à comissão de fazenda,: a 
qual, por parecer aprovado na..sessão de 25 dejaneirodomesiTloano, 
exigiu que o governo informasse, e este, em resposta de 30:do::mesmo 
mês e ano, informa que expedira ordens à tesouraria·para' esse fim. · 

"E como até agora não. tenham· sido. remetidas essas. infor
maçõesi é a comissão de parecer que de novo se solicitem do governo. 

"Paço. do senado, 31 de janeiro. de 1843; - Vasconcellos. ·-'-
Alves Branco. ·.;.;.. Castro e Silva."- ·· · · · . . · : 

89 · "A comissão de .fazenda, para poder satisfazer:.o voto do 
senado na sessão de 28 de janeiro. do corrente, .. acerca .. das. loterias 
concedidas às santas casas de misericórdia da cidade. de Porto Alegre, 
no projeto enviado pela câmara dos Srs. deputados, e .não tendo 
acompanhado documentos alguns a esse projeto que elucidem essa 

. .concessão: é de parecer ·que se solicite da câmara dos Srs. depútados 
a remessa de qualquer documento que, por ventura, exista sobre o 
objeto, e se peçam informações ao governo sobre as loterias·conce
didas a esse pio estabelecimento em 1826, e:~se ·todas já foram 
extraídas. .:: ·-' 

"Paço do senado, 1 de fevereiro de 1843. - Vasconce/los. -
Alves Branco. - Castro e Silva." 

99 "À comissão de fazenda, para poder interpor o seu parecer 
sobre o requerimento de Joaquim lgnácio Lopes de Andrade, que 
pede ser indenizado da diferença do ordenado que lhe foi concedido 
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. 
pelo decreto de 19 de novembro de .1829, que o aposentou no lugar 
de· escrivão deputado da extinta junt.a da fazenda da província. de 
S. Paulo, e o de. 30 de dezembro de' 1839,; que ,.melhorou.: av.SUa 
aposentado~ia,, precisa. que. o. governo .. remeta todos:_.os: papéis 'que 
dizem ,respeito 'a . esses objétos,. e . assim .. 'ti:mi bém: i nfor;l'ne ._sobre ':a 
proteção, do sup'nêante.; , · · . . ·. . . .. •- .• ·. :: .. : .\ .. <. ;:;~: : : , · 

. "Paço do senado, 31 . de jâneiro de 1843: ..:... Vasconcel/os. :~ 
·Alves Branco. -Castro e Silva." · . . · · · · · ·· ·· 

. São ..igualmente aprovac:las.as. foihas do. subsídio dos,Srs .. ~na~ 
dores,. dos, ordenados. e.:gratificâção éJo·s empregados .da• secretar.ia:;e 
casa do senacjo; e .. das desp~sas da .qa5a~ .:; . . . . . · ~ .-. 

.. 
'; ... 

' . • 1 . ' . ' 

. -: ·. ·: · ORDEM DO :DIA~ .- -· ' . ", ', -

~:l ;~.~:>/;..~,'(.J.2· .. i_~;:~~- ~· .. -.. ,_, 
. :Sem· debate. São' ·aprovadas. em ··primeira ~discussão:; pará pa5Sar 

à segunda, .o parecer da"comissão'de'iin'Stn..l'çãc)':Í)ública~-·irideferindo 
• ' '- •, ,, , .,, 1} "••, - .. ~ _,., ..... ,. '-• I, .·· '•'_'·' .'."o ,....,•, .l•.:,• ... '•.l -'•<" •,1~. , 

.os.•·requer:imentos .. ,aos. lentes,e,, substitutos,dá.' .. academia_ ·das" ... Belas 
Artest e:>dos -•:es1:u'dos'p.reparàtÓriosn:dÔ'·:cüi:so•:jÚrídico,,ide . S:v.PaÚ lo,· ,_ "_ .. ,.,, .. .,. -·· .. ·-- ........ -.····· . ..,.·"··" . .,. ··',. · ... • .. .,- .. ,-.•., ....... , •.•.. -.,, __ ,., .. .;.,..·:,r-···:.·.,, ....... o,., 
· em ·.que' pedemt:aumento.::de· _ordenado.:~e.,em:u lt1ma1d ISCussao:os;pare-
.· ceres .da comissão:êfe,. fazenda;.remetendd:aó:govêr.ild~ o'reqiJé'r:irruinto 
.. de-. José~ ,Lopes, , em qué p~de1:o aUmento .:de~seu ;orde.náêfo;}e:.indefe., 
. rindo .. ·os·· ·requerimer'ltos.:deZ.JÓão~MÓrezii;: requereridõ;ser:.compreên-
dido na 'disposição ;·da. resoluÇão''da .. :assembléia'gerâJ :leg_i'slâtivá;;de>:31 
·de .. outubro;de'::l83:t:>e·dâ'direioria doteatro;de·S:>Fra'riéiscà/em:qúe 
'pede a·conc~ssão,de:Joterias;,.,,.~,·,.::q;~ ::-~:;~;i.;.;,~ "~;2. ,,:1·,;:;:. ~.-,·.'~r'~ '::,:·. ·. t;·:•: . 
· .. -· : ,_; :o ·Sr.i J~residénte.· convida .o:senado a:ocupar-5ei"eiT.útráballiós:de 
comissão. e marca .pâra:ordemdo dia:os mesmos trabalhos:~;·:~: I .' . ' .• 

. Levanta-se a sessão às 11 horas e .úês quartos~··.< '·''·':",,r,.,''"·\':·:. 
< :·, ... , , ~ 

0 
t ',..,~~" :c; •',': ' ~:~ •: ;,', o '• ~ ;>:·:' .\<> ·." ' 0 0 

•' 
0 
• :,· ;.,~; ~-~:: .. ~· ,· ,) ';;)~·-:,C ~-J:',,, )){-~·) •: ;':J ~",; · .. ·11 :~~ : :' :~<J 

. . 
. I ., • ' ...... ' ......... . · .•• ·!""..,.· ''\Oi-.,-, . .'· .• :-·.,...·.~-· ;. .. :, •..•. ;...;.·~•:•, 1 ·~.~··•r; 



SESSÃO EM 3 DE FEVEREIRO DE 1843. 

Presidência do Sr. barão de Mont' Alegre. 

As 1 O horas e meia da manhã, reunido número suficiente de 
Srs. senadores, abre-se a sessão, e aprova-se a ata da anterior. 

O Sr. 19 Secretário .dá conta do seguinte ... ·.,. 

EXPEDIENTE. 

Um ofício do ministro do império, requisitando que sejam re
metidas à secretaria de estado dos negócios· do· império. as ,atas das 
eleições de senadores, afim de serem arquivadas no. arquivo ·público, 
na conformidade do art. 5? do regulamento de 2 de janeiro de.1838. 
-Manda-se satisfazer a requisição; 

Um ofício do encarregado dos negócios da Bélgica no Brasil 
oferecendo dois exemplares do quadro geral do comércio .mi Bélgica 
nos anos de 1839 e 1840. - Recebida a oferta com agrado. 

O mesmo Sr. 19 secretário participa, que o Sr. senadorOiiveira 
não comparecia por incomodado.- Fica o senado inteirado .. 

São aprovados os seguintes pareceres: 
"1? ·Foi presente à comissão da fazenda o decreto do. governo 

de 24 de outubro de 1839, pelo qual foi aposentado nojugar de por
teiro do supremo tribunal de justiça Vicente Porfirio)Soares Serpa 
Nogueira em atenção a seus serviços, ou avançada idadere moléstias". 

"A com1ssao, para poder interpor seu parecer, precisa que o 
governo informe se o suplicante já prestou contas da tesouraria dos 
extintos tribunais do desembargo do paço, é mesa do comércio e or
dens, como exigiu o procurador da coroa, soberania e fazenda na
cional" - . 
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"Paço do senado, 12 de janeiro de 1843. - Castro e Silva. -· 
· Vasconcellos". ·. 

: '"'2~ A comissão de fazenda> para· poder: interpor o. seu parecei< 
sobré a representação da .assembléia legislativa pr:ovincial de.:GÕiási·· 
datada 'de · l4:de agosto. de, :1'837;· aéerca:·da :pretensão~do(cõnselho 
geral····da:·prov(nc'ia de :Mato Grosso) para•:quê i'os!:reditos:daipassagem? 
do'Rio Grandepretensão'à rendàda····dita:província::de:Matci>Grosso;i 
precisa que o'gove.rnO informe•'á respeito". <: ·· .: ,.., c> ' .. · · : 

"Paço do .senado, 19 de fevereiro de .:1843.·''--' ,Vasco:nêellos.' ---· 
C S "'J' ,,.,.. ' ' ' . - . "'~···· . astro.;e.":: 1 va~-;.;~. :.:,·: .. ~ :,; .. -~-~~. .. ~~:<>-.>) -·~:,, :·._:. ___ , ·:-·· ~-'\_-·-,,_:_;·.--·~f- -.:n> :..~~:.:-~._;.> 

.·• ,, ....... São·.lidos e~vãoi.a impi"imir;ipàra entrar'na•ordem;dos~trábalhos;) 
.... t... • .-. ··-··:-~ _·, ,. '\ ··~. . .. , -~::.(:·"·:,":?- .:.•.'r·" , .• , •.. "':···•·-· -~ 

ossegumes,par:~ceres ... · .. , •' : ·' ., ....... ·· ,.. ..\· ,.,, ... ,:• .. ·.~c:·':···';--'--'.''.,;": 
· ... ·: . : . ~~:1 !l: ·,A.·,<~ss~i:J"Íb lé la_Jeg isla~iyà: pro,v!ric_i.a.l ~d~;.I\Jia~.o:·· ~ ~ôsso:f:,n'à:re-·.~ 

presentação ·.·qUe:. di rigef~a· ·esta ·.arig'ústa~câmará pe'dê:'qâe;::ina:•faltá•de:: 
rendà:.própria·,'.sêi:lnéorpÔrem·:aoisêú:.paÜirnôhio"à'~":fazêndas:-de !;ia'ao 
vacum é·'càva la r ... éstabe lecidas':nos''lúgâres'dâ::'Cáissa'fa;~'!l\ll i fãné:Jà·'.e :ca~·: 
zahíascó~:!.para;se·ren,;~·comierti.dastem.\'fazendâs~:nOrmáls;:/de.icria'Çãó'..~':' 
. ., ·.· ... < · ~':A·.ComisSão~,de ;ta:ú!nâa·,c;l:iservc( élüe;:todos~õs;iiJróp.rios'·:na·cio~, 
na is•, éstão)·hipotêcadciif•ãs;,opéraÇõêsi:âo{mei6'1cirêl:ílâ~têi'(:'otJiô~êiéx<' 
pressa <no;·ârtigót t5,'da'de i de 23• de setembro~de J829,':e inó:ar:tó .1;2:da' 
lei ·,de ... 1l.de Outub~ode.1837•,:'e(pe16 art. J 1,:.§';4c;>.·;(1ó'.at6;'adicio.nal(.se· 
faz mis1:él-;denimá.dei;· que tdiscdmi"ne.·.•os'beni geràis\:dos provinciais; 
portanto/ é: de'•pârecel" que. não• pode tér.·lí:.i'gar: ó:ipediê:tô;~r.à· repré-. 
sentaÇão~-~!~~- ... -~:-:._:_---- .. _ : . _ -~·~:':·---~- _-,, __ .:: .. ·--:._._:-. :~---- ::. :_ ::~_._: _ ~-'- ·._._,- __ ,-:-~.-~:~-,-~--<-~i-~.:-~~--~'--_<;·: .. r:"::~_·,···-;·:~-~-,.~<~::~~.::::~~--'-:1,~;-,:: 

·· "Pàç6 do senado, 19 .de fevérei'ró de .1..843:'··':\(ascohce//ó~S~:) 
Castro e·S//Và". · '· · ' ·· · · · · "· ·· .· ,. '· ··'·'·' '·• '•···· ., .. ···:' .. ' .. , .. · 

. ' • ' . . . ., . - ' ·- . - '. ' •.. - - - -'i ' .-. • iu. i·.-· .• -,.),;.. ,•' ; --·-· , ... · "·. ,: ,.- .• _-·: .'' ' ' 

' '29A. comissão de fazenda .examrnou o pr,ojeto ·de resolução 
enviado da câmârã dos Srs: deputados; aUtorizandó'.oJ~iovérnê{a:'súbs
érévér pelô;va lo r de :éJr..ias in i (açõês, :éomô aêion istadâ"é'ól+ipâhh ia or
ganizaéfa;.Pcir'.l"'homaz'~Co.ktiráríeé:para' coríStruir~IurTI'ãi~StradiF.ê~~fer~oi 
que ·córriece rio ml.üiicípio :da corte e:acabe na província de~S}tPaulo'/ 

. conforme ó 'decreto de 4" de· novembro dé>;.184Ó·~:écondiÇÕesf;qu'ê' 
acompanharárri". •, ,. ·.. . .: .. < . ' . • \ ·, :~: : ~:(· ·''"'i\'' ·'' ' 

·"A comissão, convencida; como está~ da não 'feâlizai;:ãô\da·em.:' 
presa projetada; aqual servirá somente para dificUitar'qualqUer me
lhoramento das estradas existentes'·que por ventura ·se ·empreenda,· e 
atendendo aos apuros do tesouro, é de parecerque nãó"seja•aprovada 
a dita resolução". . . ' ' ' ... . . ·. ., . . : ·, ' 

"Paço do senado, 31 de janeiro de 1843. ~ Vasconçei/Os . . ~ · 
Alves Branco". ·.· · : · '· ,. '· 

"E o meu voto que empresas desta magnitude devem': ser au
xiliadas pelo governo; e tendo consideração aos apuros do tésouro, 
sou de parecer que se aprove a resolução com a seguinte emenda:.:.. 



8 

Em lugar de- duas mil ações -diga-se- mil ações" .. 
"Acrescente-se um artigo aditivo para se cui'Car depois .do pri

meiro. - Esta subsc~ição se. realizará,den:trode~·.10 anos. -Castro e 
SI.,,,.,_ . .. - .. ·... . . . . ' 

Vc;l' •,," .·' ,• · . ·· ' ,_:.;_;;.,:' 1,:·~.···. ,.: ·~,:''. :~.! . 

39, A comissãq de fazenda examinou a .informação dada .. pelo 
governo em .ofício de 19 de janeiro do .. corrente, pelo ,ministério ·da·. 
justiça, .·acerca ~das aposentadorias dos conselheiros ministros do su~· · 
premo tribunal de justiça João de Medeiros Gomes, João José .. da 
Veiga e.JoséAibano. Fragoso.· ..... · .. ; .. , , : .. ,. 

"Pelo ofício do mesmo tribunal com a data de 20 .de.setembr.o: 
de 1842, consta que.o primeiro tinha deixado de.comparecer.desde 
outubro de 1839, o segundo desde 9 de outubro .• de, ;1840,;:.e o. 
terceiro desde. 4· .dé março.· qe 1842; que o .tribunaLdeixàrà'de fazer 
conferências pela falta de ministros .etc. ' ... ·. :: ·.·. :' . ' ·. ' ·. " .. : ·. ·. 
. ·"A comissão julga atendíveis .os motivos·.que obr;igaram .o 
governo para apoSentar estes três ministros, .e seda; para; desejar que 
quanto antes se tratasse de uma.lei .de aposentadoria pa.ra:;sehfirmar 
o· direito . dos. 'empregados é cessar o .arbítriO dif se.' ap()sêntarein. 
empregados vitalícios· sem eles sol icitaren;~; pois ·que, se des1áv~ esse· 
arbítrio foi justo ·.e razoável, . fundado na necessidade pública~ o 
mesmo se não praticará em outra ocasião; · .. ·. ·. • . :. :. . . . 

"Por todas. estas razões, ·e em .atenção ·aos .longos: anos de 
serviço destes magistrados, e a sua avançada idade e moléstias, é de. 
parecer que se aprovem as ditas aposentadorias, adotando-se para 
cada uma a sua resolução. · ... 

H. 
"A assembléia geral legislativa resolve: . . . . .. 
"Art. · 1 9 Fica. aprovada a aposentadoria concedida pelo 

governo ao conselheiro João de Medeiros Gomesno .lugar de ministro 
do supremo tribunal de justiça, por: decreto de 14 de outubro de 
1842, com o seu·ordenado por inteiro. · ·· 

"Art. 29 Ficam revogadas todas as leis e disposições em 
contrário." 

. 2~ ·'~· 
·"A assembléia geral legislativa resolve: . . ;l . 
"Art. 1 9 Fica aprovada a aposentadoria coiJcedida pelo 

governo ao. conselheiro João José da Veiga no lugá2(do supremo 
tribunal de justiça, por decreto de 1'4 de outubro de 1842, com o seu 
ordenado por inteiro. . 

"Art. 29 Ficam revogadas todas as leis e disposições em 
contrário." 
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39 
"Aassembléia.gerallegislativa.resolve: ~· . , · ,·, ,. , .:., ..... 

. . . '~Art~., ,1.,; '<: Fica :, ·apr:ovadá ~: á::'aposentâdén:ia· · concedida pelo 
governo ao conselheiro;José,Aibano Fragoso:~o;lugar de,ministrd•Cfb,· 
supre'mo·:tribu na L· de êjUstiça; ··pcmdecreto~.de .. 14,de ,c)iJtubro·de:'~ 842, 
com o·seu,ordênado 1 por::inteir:c:»~:~· > ··':.·· ·. · · ·· + ;;':;:: i!'::>>?: ... ·;'.'''"'·:~:,, 

· . ·~Art.t 2.. ~ Ficam, revogadas 'todas'. as< leis~ e.•: disposições·;;em,: 
contrário;.::··._..: .. , ..... .' .. • .. · · ..... , ,.;:: .. ,,.•, ·r::·:,,.,,.,· .... , .. ,.,;·•.·· 

.. . . . .''Paço, do ~enado,. 19 de· fevereiro .de•:184;3:, -:.Masconcellos~~.~._ 
Castroe.Si/va."·. · ... : ... ..,;.>.:·:.: ''?:.<· :·':.".·ii ·, " 

., · ·: -· ,.~.· ·-~_:...~:-, '> .:;·· _:,;·:,.-'; ., --~ -· ·· :~·(,· -<:-·.· :· ·:4-o·):. · · ·:--··~ ·<J .... :.T .. ~.~~~·-: . )\. ~.-..<,:. :_ . ;. ·; : .. 

· ... · · ·· .· ','As ~o~ issões .rêu r) id~s.de· édnsti.tuiçã~:.é;:a~; l.e9IsiaÇão';:, à~: q·ui.s ... 
. foram presentes os pr;oéessos:;eJ"rl~que;:.se·J:'aéhar:ô:~'pr<?'nübciados,~os Sts·;~:. 

. ' ~ '' ' ' '·-· ' ·- --- .... " .. : . .. ·-_;r•· .' _,. .. ,.... ... ·:. ' _, t •• ~ 

Dipg(), :~nton io.AF:: e U.õ;,·~N tco lao~,·~er:ei ra. · ~~~ ;:.Ca111 pos'){ \:/,erglleii r:~·~- 'Jose . 
Martin i ano •de 'Aiencàr ·e.José\Bento :~L"ei.tê,.ferreira! de.JMê.IIO';:.os:do.i~.: .. 
Pr:inieJ r,:os,j:>él o~.c~i l'!lé,âe ,rebel.ião; :,e; os;dois::;segu nâC)~'7p"e'Jo:~:de~co:nsp·i::.' · 
ração,··vêm submeter ao ·senado. o :,resultado ,doj'seu;· .. pr:ir:l'leiro !ac.ordo;, 
Escru pu Jo'sas "as :comissões ;,sobre .::a1::manei ra''d~ Iprôci:ider· em !matéria ' ' 
tão gravé~:'não:s~ anilnararT1,a. ánte_cipar.;:,s.éu' parecêr:.sbbré':;6%P:t~cessô;' 

-,' _ "'!• •',· ."l·~·· • ~·- ..... :·· "·· ••.''>'-,·' ··•·"·• -I •p •-· .' ,., , _ ,.,, ,.~, ·, ,·,· ~\. ·• .. · , .__ , >.' '··.'. ,., 1\: 

rela~iy~ . él~s,~ çl,ó.is,' ú ltirnos .. •:s~l)ad~rE!s;:(: Pe:!~ ;.;l,J9é:l9ão·yo_g;.'·:r~l~.c;:~~t·,qu.~.;· 
poderia.haver.:entre::este· e· os::que.·seE:aguardavam.·da,;pr:ovínc,ia ~de.· 
s .. paulo:.:j:Ju.~ni,o·:,.aos.,~dois .. p~rimeJ.ros:.,~NãdS:mstjà'~;.::po:~érnidl.'Õ~su ~d.as 
ainda .da·· gravidadeda~sua .situaÇão, en.quanto .. r,eyestidas_'.talv.ez;~de: úm·. 
caráter jud iêiário~· j u i9a'ra~· do:~seú :pri meir:o'.deye~;f,i rr.ry,ar)~~;t'1~r~biir:e ~.~~ 
direção;deste:: .. importante. assunto,quer:.par:a ·oc;deserripenhó:~do·se(i" 
devei:_ atüaJ; 'quer,' para 'o' seguimento po~~·ri~r: 'qúêj)).)ss~.l-esulta~ ~e. 
qUalquer'del iberaÇãé(do senado., Na Jaltâ . pois: de. ~egf.âs ,práticill;"que 
regu I em .' essê· · :•andamento/ 'toi-Çôs·a ; •',foi ·as\ 1cÓm i§sõ'es:'}êéB.fí:ei .·ao·s 

•• ~ ,•.-í,•·::._.·,;'"l::-i:t'.~::, .• -;.,.~r- .. ··.·--····'·~. ,-_r,,:·-:·,_ .. ~;,_,,\ .... ~··--·~ ~-:•(:.:t~:'·-'.1·--- .. ,·-:~J.'T.I- :. __ ,. ;'•';;''it'. :·t~.: 

pr1nc 1 pJos<~ge~a·•s: d,á,T legJslaçao; -~. ,cof"!.~U l.téir,: qua•,:;qlj.e.r .:precêden!~s.;. 
a·nál"" .... ···_ ···~; ·:-_ ... --~t,ra··· ·-) ~--· ·''"·· ..• • .. "-~"- .· .. =!---"':\'" .-.-~ .. ~- -~~~----~~ ~···-'~--_;.-... -..:;;_: •• , •• ~-"~~- .. J ... _ ..... _..J .. ~?·_-~,.~--\ •...•. ~~~--

og~s que. .as pu , e~em gUJar. · .. · .. , . . . :.: ... ~.:/:-._;,~; ;~::~. ,,::::::::::·,~:;;.!~: ...:.•~ 

... ··.:'As ~o~i~~ões;ent~nc:h;!J'Tl que um.d()s.meJoS~i~~.i~P.en~yeis para.· 
esclarecimento: .. e, apreciação, desse ,objeto, é ,a; :Publicaçãó,~de .todas as .. 
suas circun5tânCias, 'istÔ é,, os, fat~s e as razÕes quafificatiyas dêlas;,ê; à .. 
reconhecem assim tanto .mais ,quanto a gravidade dos,cri.J'T:Ies. irnpu~ 
tados e alta hierarquia dos>acusados, int.eressar:am S()bremaneira ... a 
todos. Isto posto, não só para que:o senado, ficando a(), alcance de 
bem pesar toda ·a matéria, •se.guie,•imediatamente: pelas .suas próprias 
convicções, .como para que os Srs. senadores. ora ã'&isados ,tenham ·lu~ 
gar a concorrer para a manifestação da verdade pr:oci.Jrada, .. assentam' 
as comissões reunidas que, antes de tudo, se lhes franqueiem os res
pectivos processos e sejam eles ouvidos por escrito;pois·que, de.suas~ 
contestações poderá melhor resultar a luz e formar o senado um juízo 
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tanto mais seguro, quanto forem apropriadas e concludentes as ra-
zões que eles queiram subministrar ao seu critério". . 

"Este ato prelimi.nar que as comissões se lembram de propor, é 
não só análogo a outras disposições. da nossa legislação; mas ta.mbém 
fundado em um precedente da casa que as comissões·examinaram. Pon
deram porém as comissões desde já que nenhuma outra regra haven
do estatuída ulteriormente, é necessário que o ~senado' lhes· assinale 
alguma medida auxiliar, a fir:n de que elas possam prosseguir no de
sempenho de suas funções, que nunca elas quiseram menos arbitrá
rias do que neste aflitivo encargo". 

"Por todo o expendido; são as comissões reunidas de parecer"; - . 

"1? Que se dê aos acusados vista dos seus respectivos processos 
para alegarem dos seus direitos o que entenderem".·· · " · · 

. "29 Que, com as respostas ou razões ·oferecidas, se imprimam 
os processos, que ainda não correm· publicados". · · · · · · · · · 

"Que na execução dessas medidas se observe a deliberação to-. 
mada pelo senado em julho de 1829"~ . · 

"49 Enfim que no conhecimento. destes e de qúaisquér outros 
processos de crimes individuais, de que conhece o senado, se siga a 
lei da responsabilidade dos ministros e conselheiros de.estado naquilo 
que for aplicável". 

"Paço do senado, 3 de fevereiro de 1843. -Francisco déPau
la Almeida Albuquerque. -· Vasconcellos.·- LopesGama:- Viscon-
de de S. Leopoldo. - Visconde de Olinda". · 

"5? As comissões reunidas de constituiÇão e de legislação exa
minaram o processo remetido ex-ofício· do juiz municipal e delegado 
da polícia da vila de Pouso Alegre, comarca de Sapucaída província. 
de Minas Gerais, no qual se tnitade fatos a respeito dos qUais se,acha 
envolvido o nome do nobre· senador o Sr: José Bento. Leite Ferreira 
de Mello, e vem a ser": 

"Um processo sobre abuso da liberdade da imprensa foi inten
tado, e por ele pronunciado o editor ou impressor do periódico men
cionado o .Universal, publicado naquela província; e como depois 
apresentasse· aquele impressor o autógrafo· assinado, por um· Agosti
nho Vellozo da Silva, passou a recair sobre este a pronúncia de res
ponsabilidade. No entanto faleceu o responsável, e e~t~o intentou o 
queixoso a ação crime de firma falsa contra o côneg~{João Dias de 
Quadros Aranha e o nobre senador acima mencionado, que haviam 
reconhecido a firma do supradito falecido, resultando daí ser pronun
ciado o mencionado cônego, e remeter-se o processo ·a "esta augusta 
câmara, por simples despacho do juiz, e sem pronúncia alguma contra 
o nobre senador. 
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"À vista do exposto, as comissões não hesitam em rejeitar se
melhante acusação; mas, observando que este caso pode dar aberta a. 
iguais outras semelhantes irregularidades, não podem elas dispensar-se 
de submeter ao senado algumas considerações. Primeiramente notam 
as comiSsões a falta de pronúncia do juiz, pronúncia qu~no seu en
tender é indispensável para desacoroçoar a malignidade, obrigando o 
juiz a responder por um juízo criminoso ou injurioso ao acusado. 

"Esse voto expresso ou pronúncia é tanto mais indispensável, 
quanto se conforma com o que dispõe o art. 28 da constituição. 

"Notam mais as comissões a _forma de remessa do processo ·de 
que se trata, remessa aliás feita, não só diretamente pelo escrivão, 
nias ainda sem ofício ou comunicação alguma do juiz. A este respei
to procederão as comissões o quanto pode ser inconveniente a corres
pondência imediata .doJ~1Jadp;:cpl)lJO.s;_fqnci()Q~Ii!9.s.;9~:_qualquer ·clas
se, quer seja ativa~·quer passivamente, alérn-de.que, pelo contexto do 
art .. 28 da con5tituiçãÓ)já;:;áCima~a'pô_i;atado,;~cuijlp~e:;;ap,4uiz dar conta 
à câmara, e .não.mimdar puramente.remetertais.processos; concluem, 
portanto,;as;comlssões, e"São déiP.ârecel".: .:.::~.;-,: _,; ·~;.:-1 :>·· :::r· . \ 

. ~~::1 C? Que~o:p~ocesso:em:questão,sejatdesatendido; . . :>~ ;;: ;!; , 

'~2C?.: aue·,, nenhum ;pr:ocêsso::~relativcia (q ua lqUef.~senador. seja·r;e~, 
cebido: pelo· sênàâo;)senão ;peJo:': inteiméd i o: do. ·miniStro.,da .juStiça~;;.. 
como!:p.roniJncia~ie ·e:óntá~êlojuiz:competentê::, ;:;.::cci~;i:,·; . .sr; E<~;.;;~;> :-:-:;:;J 

·: "3C? .Oue,riesta::.confor.midade-:sei~ficie;ao.dito' ministro !para~ex.-... 
Ped.lr as c"•rcu· Jar·es ·c· onven"1entes .. · ....... ·· ··· · ..... '.c:· .. ... .... ·· · .-:· - •·· · ... . . ,, • ' ,•• •·,,.·,,.,.,._,,,,_,,,, '-~o~,j;_, • ' ' ~· ,_.,_,,;_,:_... ~·,.- ,. .. ~.• :.~·~•.:.:~:-,.~-.--'••' 

"Paço do senado, 3,de fevereiro de 1843. -.Francisco, de Pau/a;~ 
Almeida .Aibuquerque., .~ Vasco'ncellos.~ ~:)Visconde de ,Olinda .. - Lo-

·. pes Ga/nà; -:::- Visconde de S .. :Leopo/do. c· , ..• ,_.. . r . . • • .;· . .... . .... 

. · .. O Sr. presid.ente convida o senado a ocupar-se, em trabalhos de 
comissões, e,dá para ordem dC?.diá primeira diseusSão d()s. pareceres 
da comissão de assembléias provinciais ma':ldandà arqUivar: à~ leis da 
assembléia provincial deSanta,Catariria de 184.le do',Piaul'de 1839 
e 1840· e da comissão de fazendà sobre o requerimento de Antonio ... ·~· . . . . . ..· . . 

José Polycarpo. 
Levanta-se a sessão às 11 horas e 3 quartos. 
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SESSAO EM 4 DE FEVEREIRO DE 1843.· 

Presidência do Sr. barão de:Mont'Aiegre; ·. 
. ,,,. 

As 1 O horas e meia da ·manhã, feita a ·chamada; • acham-se 
presentes 23 Srs. · Senadores, faltando · os · Srs. · ·visconde :do R i o 
Vermelho, ·Alencar, Ferreira de. Mello; Mairink, Vergúeiro, ··Lima e 
Silva, Holanda .cavalcanti, barão de Suassurià e Castro .e. Silva, sendo· 
com causa participada os Srs~· visconde de Pedra· Branca~ conde de 
Lages, Almeida e Silva, Saturnino, Almeida Albuquerque,· Oliveira, 
marquês de S. João da Palma, marquês de Maricá; Feijó, Paula Souza . 
e .Brito Guerra. · .. ··· 

O Sr. Presidente declara não haver casa, e ·convida os Srs. 
senadores presentes a ocuparem-se em trabalhos de comissões. 

r;,~· 
• r• 
' 



SESSÃO EM 6 DE FEVEREIRO DE 1.843. 

Presidência do Sr. barão de Mont' Alegre .. 
. • . • ' . .. : ' ·,; ·-. ' •.•. . .1~ 

As dez horas e meia, reunido número suficiente de Srs. sena
dores, abre-se a sessão, e sãoaprovádas.as atâsde 3 e 4.do corrente. 

O Sr. 19Sécretário dácontàdo séguinte: · ·· 

EXPEDI ENTE. 

. Um ofício .do. 1.9 secretáriO da ·câmara. dos.· Srs: deputados, 
·. participando a eleição da mesa que tem de servir nâquela câmara no 

presente mês:- Fica o senado inteirado. . .. 
Outro do mesmo, acompanhando 4 proposições da referida 

câmara, que aprovam as pensões concedidas a Anna de Souza Sueno, 
O. Maria Thomazia de Souza de.Moraes e su.a filha,.Luiz.Manoel. de 
Almeida. e. Manoel Ferreira Cardoso, e.juntamente a que aprova a· 
diária de, cento e dez rs. concedida, ao soldado Joaquim José Velloso, 
sem prejuízo da sua reforma. -· A comissão de .marinha e guerra, e. a '. . ' - . - . '. ,. . . 
imprimir. . . . . . ... 

Por indicaÇão do Sr. 19 secretário é remetido, à comissão de 
constituição o ofício do ministro do império de 31 de janeiro deste 
ano, lido no senàdo em 3 do corrente, requisitando, para serem arqui
vadas no arquivo público, as atas das eleições do senado. 

ORDEM DO DIA 

'M"" ...... 

Sem debate são aprovados em primeira discussão, para pas-
sarem à segunda, os pareceres da comissão de assembléias provinciais 
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mandando arquivar as .leis das assembléias legislativas provinciais de 
Santa Catarina, de 1841; e de Piau(, de 1839 e 1840; e da comissão 
de fazenda indeferindo o requerimento de Antonio José Polycarpo. 

O Sr. Presidente convida os Srs. senadores para oc.uparem-se 
em trabalhos de comissões e dá para ordem do dia a primeira discus
são dos pareceres das comissões de constituição e legislação sobre o 
processo remetido de Pouso Alegre, e sobre os processos em qu~. se 
acham pronunciados os Srs. senadores Feijó, Vergueiro, Alencar e 
Ferreira de Mello. 

Levanta-se a sessão ao meio dia. 



" .·. ·' ' -~ I ' ' ' c._;··, 

-- . . ' . . .. . ' " ~- .,- > •• -. ---·· 1'''-,' 

... '. '·-· "'"'·"'"'· .. . .. •· ~- :. . .... . . 
·.SESSÃO•EM7 DE: FEVEREIRO DE:·1843•.:···· 

; ~ i . ' -.. -~. . . '' . .. ' 

·· Presidência:doSr;barãode.Mont'Aiegre.•• . ,_· 
.. ···-.·:.:·! -~---·:::;~ ·,''":.-... ,; .-~-,.;:_-, ·-· 

Sumário. - Expediente .. .:... Ordem do dia: léll discussão;.do••parecer. 
sobre .. ó :processo'' órga·nizado;·em:<.Pouso•::Aiegre. <contra: ·:o':Sr:;:-: senador. 
· Ferreira::de~Mello ;·discussões:dos::Srs:;_Eerreira ·:de Mello~:<Paula· Albu
.querque,d?aula:.Souza~:Lopes::Gama~ Hollanda;Cavalcanti~lVisconde 
de Olinda, :Mello::Mattos:e Vergueiro:.< :..::.•: · . -•:-,·.:: -~::.c·::.;~· .":·:·r·· •~;, .• > .. · ... i.: 

· :. : Reunido·· número :suficier~te;de: Srs .. ,.senadores;: abr.e-se:a sessão 
às 10 horas e meia, e lida a ata da anterior é.•aprovada. c~:·· ..... · .-., 

O-Sr .. 19Secretário dá conta-do·seguinte · 
,. 

: ,·...,:" -: ,: .. ' .. , .. ; ... ' .'. '':...,':. ·:·-· .. , . 
... '·. . ·. · EXPEDIENTE;· ... · _ ,_, .. j. :: 

· · .,Um::ofício .. : do. ministro :da: marinha~-;.~,participando achar~se 
· atualmen.te: no exercício: das; funções: do seu::cargo1·-·porter: cessado:. o· 

impedimento pelo·quaLdeixou de o, exercer .... ,,;, · : ,, ;·. · :• .• : . . · 
Outro·· do-.Sr: .senador:.·:rnarquês: de•: Paranaguá, :participando 

achar-se ·do·ente; e•por 'isso nãolpoder comparecer no ·senado. ··.· . ''·'. · 
Outro do·Sr. senadonVasconcellos, .fazendo igual comunicação. 
Fica o senado inteirado~·· :; · .:> :. :: ,,·;. c• · 

Outro do -19 secretário da câmara dos Srs .. deputados, acompa-
nhando' a proposição da referida: câmara que•aprova a·pel)são conce
dida pelo governo a O. Maria Fausta Eduarda ôiscosa; e a que declara 
que Joaquim Alves de Abreu Guimarães Picaluga está compreendido 
no § 49 do art. 69 da constituição do império~ -São remetidas a 
primeira à comissão de marinha e guerra, e a segunda à de consti
tuição, indo ambas a imprimir. 
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ORDEM DO DIA 

Entra em primeira discussão o parecer das comissões reunidas 
de constituição e de legislação sobre o processo remetido ex-offício 
do juiz municipal e delegado da polícia da villa de Pouso Alegre, no 
qual se acha envolvido o nome do Sr. senador José Bento Leite 
Ferreira de Mello. 

O Sr. Ferreira de Mello: - Sr. presidente, eu bem desejava 
dispensar-me de falar em uma questão tão desagradável como esta 
que ocupa atualmente o senado; mas, argüido de um crime tão grave, 
qual é o de falsificador de firmas, não posso deixar de pedir por 
alguns momentos a atenção da casa, a fim de fazer· algumas breves 
reflexões sobre o parecer das ilustres comissões, e mesmo sobre o 
processo que faz o objeto da discussão. Procurarei, Sr. presidente, 
ser breve; não abusar da .atenção: da: casa,' e nem faltar ao decoro que 

·lhe devo e a mim. Cl:)mo membro do senado e mesmo como cidadão 
brasileiro, eu. tenho um direito indisputável de.~zelar, a minha honrá, 
por isso não posso eximir-me de lançar um rápido golpe de vista 

· sobre o processo;··' ·.·: ·,. · ·, : · ...... · . .··· · ·· 
·Este processo, Sr. presidente, logo à primeira.vista.se, vê que ele 

não; teve. por: fim o amor da justiça: e o· bem :da causa pública; ·nem, o 
zelo da moral·pública;.eledoi acintemente organizado' para,·:por.meio 
dele, vilipendiarem-me, insultarem-me, ·e fazerem-me ... passar.·· na 
opinião pública· como, um hOmem capaz: de cometer•.crimes :·da natu-
reza deste. de que se trata: ' ;;;··. · · ··· · ·: ::; 

Eu fui chamado a juízo no dia 9 de janeiro, ha. freguesia de 
Pouso Alegre, perante um tribunal ao qual, bem longe de presidir o 
decoro e a justiça, só tiveràm lugar. os baldões e os vitupérios, com o 
que esse delegado de polícia se comprazia. Ali os meus inimigos 
gratuitos ·tiveram•a generosidade.e coragem de; em minha•'ausência, 
cobrir-me de insultos e·ao·meu honrado amigo:oSr; cônego:,Quadros 
Aranha, que se achava presente. O juiz, atropelando:todas.as;fór
mulas de direito e o decoro, determinou. ao escri\ião que:rem·etesse ao 
senado a parte do processo que me era relativa, e .teve•a sem-cerimô
nia de determinar ao senado que. me. acusasse, comQ: era seu dever, 
embora não comparecesse a parte queixosa, e::nes~es· termos veio o 
processo ao senado! . · 

Sr. presidente, se este processo fora meramente. político, eu 
guardaria. o silêncio que a mim mesmo me tenho, imposto; mas ele 
fere mui seriamente.a minha honra em um ponto que todo o homem 
de bem não deve deixar passar desapercebidamente, como rrie parece 
que terá lugar, se acaso passar o parecer das ilustres comissões, às 
quais, respeitando por suas luzes, peço todavia licença para fazer 
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algumas observações à cerca do relatório que precede a.conclusão do 
Parecer ' I . 

• · .. -· ·~ ':. ~- < .. ,,, ...... :-. ,_;· ~·· .,- .,.,- '., ·:.·.-·· . ;.~: .. -~_,_;_'_ ~--~--.-~ ::,: 

·< ·, ; .;Diz ·o.:relatór:io,o seguinte:-.. :Um; processo sobre:.abuso;de·J.iber
dade. de· imprensa foi .. intentado, e por ele> prónunciado o edit~r:: ;ou 

. 'impressor 1 do.: periódico;,.denom inado .. ::Universal,.;pub.l icado;, naquela 
, prov(ncia ;: e;como ::depois,apr:esentasse_,.aquele :impressor:, (),autógrafo 
assinado. por: .. um::Agostinho:,\felloso::da :Silva~· passou :a~recair: S()bre 
este a pronúncia .de ... responsabilidàde. No' entanto:faleceu .. 6 respon

.. sável,:e:então.' intentou·o;;queixoso,:à,ação:crime;,defirma:falsa.contra 
;: o•cônegó~ João::. D.ias ,.de~Quadros Aranha; e:o}seríadonacima~mencio~ 
.·.··, nadoi:que:,haviami reconhecido 'a[firma::do·.supradito .::falecido,'Lresul~ 
... tando , da f-: ser:: pronunciado,".o:;.:mencionado rcônego,:.::e;-:remeter:"se,o;o · · 
.··proéesso<a• .esta;:.augustai câmara~porxsimplesrdespacho1do::juiz;:;e.~sem 
:.pronúncia:.:alguma::contra :o::senador~ ;~~::Sr> presidente;.:se~o; cidadão 
·:.:Agôstinho~!Vellosooda':Silvanão:tivesse falecidoEneste::intervalo;~este 

processo .não :.teria .. de vir,jncomodar .. ,o.,senado.;·porque .então.mão. 
poder;ia: terdugar::a :sublimec;invenção :de ,setquereninculcari,falsa •a sua 
firma~:·Note~se;, que ·uma .testemunha:diz.:que adetr:a ::dessa•rassinatura 
tinha ··.visos-·:·coml:a.:minhad'etra;: entretanto que,outra·s,,contradizem 

... isto. absolutamente~ .·declarando.::;qüe.:,essa:Jetr:a·· não,se 1par:eci.arcomí a 
:·.minha,.ie-,disser:aQ1i:mais,·;,que,,_exam.i':Jando(os~meus.am:_:cedentesl;etO· 
·meu · .. comportamento, .. e:,:do .. co:réu ;comigo;•acusado;_,,nao;;se;·pod•am 

. persuadir~ que~ .isto tivesse :lugar;;, porque, ~.na -nossà~ ~ida tP.úb,lica:;.ou 

. ·.particular, ato·algum.,tinha apar:ecido,que,pudesse:au:torizar,a:.suspeita 
... de,sermos.capazes de:fals.ificar.Jirrnas.;_, 1 .:,_ .•.• , ·•:: i;J:.,·:.~::,:::.~;i ,,.~·· ·. 9{::.-,.··· 
...•... · . Con:tinual"!l.•·.a.s ~.c:>r:n.i~s.<?e~,: .• , ~:Xl~ta,,dC?. ~~PC?.~~ •. ,.~s."!?O!!l_i;~sê)es 
.·não. hesit~m:: em ,r;f!jeitar sem~lh_aflt~ a.,c::u!iéfc;:ã~?.~as,pb.~e~aJ::J_dO:.,q~e 
. este ._caso:p_od.f:! qa~,aber;ta !'1:· igu.~i~:~ut~él.s .. ~~m.eiJ.'la.n.~~s.~r.r,eg~_l"!ric;!~ci.~s, 

... não. ,p~dern \~ léis,, .dJ.sper:~sar~se,.,d~,.sut;>m,e!E!.r;.~.a.c,>;,~!'!nt~98,. a!gH.I!I.~~.;C,P[!.s,i~e~ . 
. : rações .• ~~r:im~ir.ameJ:lte ;' r;~.otélr:n::ª.s.,ce>_Q1 iss,õ~~J:.a >'--~,l,:ta, 1-.d_~,J~.~o-~~ l'l~·.~.,..,~o 
·.-juiz; 2 pJoriúncia, ,que,:· n_o .. seu ê:eJ1!e1Jc::làr,-, ~;if!c:ii_sp~~-S.á'!~J.,,~es~~Ó.~~ç_qa.r 

a malignidade~ obr:igando ,o,:ju iz7,·a: r:espor:tderrP2.r;.1~jnj~f~~:.~r~~.i,n,~~o 
· ou .. :injurioso :_ao. acus.ado, ~etc. (!ê) .. ,; ::::7':Paqu_i i·V.~niJ~ ell.:::a, cgn,c::Ju •r: .. que 
. as .comissões .. ,unicàmente.:r:ejeitai;Tl ,este, processo ,pelas_)rregularidades 
que tem; e; l;lão:porque::dele:se.conheça que eu:·e_stou)iy_re,da)mpu
tação que. se me.·faz;. e dizem que ,isto•é,par:a desacoroçoar a maligni
dade; obrigando o juiz a responder. por um .jufzo cr:irni.nQso ouJJ1ju-
rioso ao-acusado!· . - ., · : . ..- .. , . , . , . . . . 

Pois, Sr. presidente; como ficará assim.desacoroçpadaa malig
nidade para não.se continuar a irrugar calúniasdestanatureza? . .Será_ 
simplesmente· desprezando as comissões. o .. Processo pelas.ir:regulari- · · 
dades que encerra? Desta maneira a questão··fica indecisa, isto é, o 
meu crédito e a minha reputação não ficam ilibados, pelo contrário 
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ficam considerados. como sendo capaz de falsificar uma firma, e o 
juiz que assim obrou fica zombando e habilitado para formar- um 
outro processo em que preencha todas essas formalidade-s de pronún-
cia,Mc. · 

·Mas, :Sr. presidente, eu :já tenho. sido i.im. pouco~ extenso~.· e· o 
senado há de perdoar-me, por isso que tinha a necessidade de salvar a 
dignidade de minha próp-ria pessoa e desta.casa,:'porque sou membro 
dela. Eu concluo pedindo às ·ilustres comissões (não me atrevo a 
mandar emenda alguma à mesa) que· reflitam: nas :considerações .que 
eu tenho apresentado para que a casa obre •. com:justiçaLSe:em:vista 
do processo -eu sou criminoso, então -devo sofrer: pena :por honra do 

. senado; mas se. estou inocente,-se isto é uma calúnia;que se me·irroga, 
sendo a. calúnia um crime bastante atroz .. feito:;:a :qualquer cidadão, 
muito mais o é quando feita a um senador;.e.neste .. caso:cumpre.que o 
senado declare que não simpatiza com semelhante~administração de 
justiça. .. · •· · ·· · •· -'. 

Desejo que o senado examine o processo; se.eu:.sou criminoso, 
imponha-se-me pena, e assim se purificará o senado.conformeafrase 
de um ilustre·membro desta casa que faz partedo·ministér:ioatual: 
porém, se eu:estou inocente, parece-me qúe o senado ... ;:(não:quero 
ser tão. positivo como o delegado de Pouso Alegre;• que diz,_·que: o 
senado me deve acusar); mas parece-me que o senado alguma provi
dência necessita dar para que não se repita um ato; semelhante. 

Senhores, o que hoje se pratica comigo, si:mdo• sancionado, 
pode ser praticado com outro qualquer membro desta•casa;•todas as 
coisas deste mundo são. bastante vacilantes, e. eu creio que tenho 
direito de esperar do senado a justiça de encarar eSta questão, não 
pelo lado . de minha pessoa,' mas como relativa a um membro do 
senado brasileiro, declarando positivamentE!' córru)julgariemsua sabe
doria, que não simpatiza com procedimento semelhante; qÚe não tem 
outro fim mais qlle habilitar àsfacções a virem incomodar a casa com 
processos que insultam os seus membros: .... .. . . 

· São estas as únicas reflexões que eu julguei dever fazer em 
defesa da minha honra e da dignidade da casa; o senádo decida como 
entenderconveniente, e eu nãotomarei maisparte·na·questão .. 

O Sr. Paula Albuquerque: - Darei algurnas-·explicações ao 
nobre senador que acaba de falar. Parece-me que o•.r•obre senador não 
entendeu o parecer, confundindo a primeira parte'com a segunda. 
Note o nobre senador que, na primeira parte, decláram as comissões 
que não hesitam em rejeitar semelhante acusação; e~â segunda propõe 
providências para o futuro para outros casos semelhantes, não 
tratando mais do negócio relativo ao nobre senador. Este é o 
primeiro equívoco em que me parece ter laborado o nobre senador. 
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O segundo equívoco consiste em pensar que .as comrssoes 
excluem todo· o /conhecimento do processo.: Eu•. devo. declàrar..;que,là 

· vista do-"relatório,· .. ·não\: se deve> assim·, entender, porque> o: que:.;étque· 
·importam· estas palavras·das ·comissões·.::..,;; àil/isté!l.do.exposto}/as:comis-': 

. sões·: não· hesitam:-: em' rejeitar-.'semelhante:•:acf./sação?·Hstos•impôrfa::o 
mesmO· qüe dizer quésó.:pelo ·ehúnciadoa·iacLJsàçãodeve::ser<'rejehada,· 

· e a este:·: respeitcF eu; ·como niem bro· 'ê:làs: ~êom issões;·· declararei> se/é 
preciso;que a rejeito mesmd:pelo intrínseco do processo''' , > i •:: 

· ·. : .·.····Agora observô':eiJ:•.o'quarito:seria.conveniente<que'se.adotasse;a · 
·. medida 'já-: :adotada-:;pára .::outro ~-•pro'cesso/'dê~'' serii:ouvido~.:o'"nobre 
senador.' 'Sem- ·dúvida: neste~:; caso· as:: com issõesr·estaria'm~~fiabi I itadas 

'·párà : ápreséntai"êmf Üm ;~pafecer·'•'qúe '.:melhor' :sàtisri:Zesse( ao: nobre. 
·s·en-ãdO' t~'ç_:· ·._ ·: . -· : · :-·. ·- ;,-;:;; -~:;:·)~:_:~_: ~ _::~~~ .~:::.:· .. :}d:.·---~·::~:·:~·- · :-:·~~ : -~--<i·-..t.~ í ::::·~·.:; :> :~-~.-. .:J--:~~-.q i. 7.~-t-{r ;_:-i'!) .:::::L~-.2;~:.7- r.ú~· ~ · 

:.'· :,:.· · -:o:sr;;:Paúlá.Soúza ::::_;;,;J::;com·,bastante.dificúldade·.quetentro:em: 
certas· queStões;;~ e:' esta\.:é:: Uma,::delas;:;se::eu:;fosse atconsúltar:d'rieu · ·· 

. corac;:ão,.;de ·certo, nada rdiria;•-mas;eu:.consulto:o~meu de~er~ expor:;isso, 
· .. ·não··· posso'.''' 'cleixar/-.fde . fa:ier:.::.também::.algumas·; obser:vac;:ões: . .!a:qeste, 
·.respeito:, :.Do:\ que:. é:- :qué se •1:ratà ?.;!T; rata~see:dei um ::processo:•em.;;que:é 
· acusado -umrtilustre,·:• membro~sdesta ·. casa;~'comonfálsár::io:·Devcertó:Jé 
·-·dolorosO ver,-se;·,assim~::calur;.iado;: ,imputando~se,~á-;:um hom.erl)>·:sisudo . 
. um:· crime .'tal! •> lsto>excede:,;a .:.tódos·,osJiimites:• Foheste_,processo às.· 

.. · com issõesXe ;e.las·er:ítenderal"n·.i<:Jue:o•.:prõéessà déverá,ser.:,desatendido;. 
mas não .fica .clcí'rô, nem .. do relatóriO;.tnem; da,é::onC:IusãÓ!que :as:. com is~ 

.sões· enúassem .. nô·'fundo ,éfôs':élutos:-:Peló ,:que .disse.porém,;o ;nobre . 
· ·· senadorio:;Sr;:· 39 ·se'cretáriC>;,que::háipoucÓ:falóu; e::que me:pa~ece:ser 
·o relator das~·comissões~:.fica·claro:que .. se en'Í:rou::no:fundo dos:autos; 
mas · jsto · nãó•<se:.• dédu"!''do 'que· está :escrito, ~:por :.isso,; eu. pediria ::ao 
nobre senador_: ou a qualquer' outro que, ,:por:::.al11or):darqustiça, 

· ·houvesse •de :c emendar-' o~ parecer;• dizendo: qÜE!:não'-há tlugar;a~â4usa'Ção, ..•. · 
. e. qüe•é''pOr1 issÔiqué;Q-•·processo,:é1 desatendido/estâbelece~dc)~tarribém 

·' - ~' •'""' < , - "' n , , '-- • · '" • ' "', • .-~ ' • '' • ••· •·' •-- \• -,• ''"' o;l •, •'' '. - " 1 .' , L_ • 

.·um ôutro'artigo pára;qüe.e5te juiz·seja 'chamado·à'responsabilidade;-: .. 
· •.. · · ·E is aqu Fas:''observaÇões: que eu' apresentava ia casa;,Não sé"trà~a· 
de indivíduo algum/e; sim da· honra•-dá:senai.::lo:'se ci"-senacfo \tE!rt:~rerl'l·. 

· . ··- r . · - ' · - : .. -:- ·- . _ - . _ - . · ' -. ..>·• · • ., - •, - ·'. 1 • .- · ! ·• _ 

seu seio<membros falsários; deve tratar de·püní~los-por.honra'própria; 
mas se -isto é i:rma>calúnia;'deve moStrar qUe::sente:se'dela>c:Jue,-sâbe 
bem apreciar a própria dignidade; Note~se ·que todo o corpo:pol ítiê:o 
que perde a dignidade está muito ·próximo da 'mÓrte>'~está nos 
paroxismos,· já·. não preenche os-·fins '"~~,ra _que é~.estabelecido; ã 
história nos mostra isto. Ora~ o senado chegará ao ponto decque um 
delegado de polícia impute crime de falsário a um de. seus membros, 
e reconhecendo ser isto calúnia~ porque entrou ·no fundo da questão, 
como disse o Sr. 3Q secretário, deverá contentar-se com o~que está 
escrito no parecer? 
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Parece-me cjue isso não basta: que o senado não reflete bem 
nas suas circunstâncias: e é por isso que eu quisera que algur:n nobre 
senador.· mandasse uma emenda no sentido ·que i!'ldiquei, e, . se 
ninguém a mandar, eu a mandarei, .bem que não, tenha a ,ventura de 
minhas opiniões merecerem as simpatias. da casa;-mas._a .mandarei, 
porque entendo que .é um dever. r= fato que do, fundo dos autos-se 
conhece ser• isto uma calúnia? Eis o que o. senado .deve olhar;. a este 
respeito nada dizem as ilustres comissões, e apenas. o ,nobre senador 
acusado disse alguma .coisa .. Para fazer. eu a .análise. completa dos 
autos era preciso demorar-me, e deste ,modo cansaria .. ó ,senado; 
por isso farei somente uma ligeira análise. · . . .. · , __ .... · - · . . 

. A acusação funda-se na imputação do crime de:.falsida~e; o._q~e 
é este crime pelo código? Pelo código é fabricar .tal e .tal co_isa fal_sa
mente; logo era preciso que se imputasse e se ,provasse;que o acusado 
tinha. -fabricado ou ao menos. concorrido , para a fabricação de uma 
assinatura falsa; mas aqui pelo processo nem mesmo se,mostra que se 
imputasse positivamente a fabricação. da ·assinatura falsa, e muito 
menos se provasse. O-mesmo. requerimento inicial não,se-fundà-essen
cialmente neSta imputação. de ter fabricado a assinatura falsa; .diz 
somente<que aquela éjssinatura é falsa, e que parece: ser de.·.fulano; 
e quando se_ trata· disto?· Depois de ter morrido. c aquele de :que. é 
assinatura; o .fato da assinatura é antigo~ entretanto _que a .acusação 
é de dezembro próximo passado;-

Isto só basta para o senado e o público ver que o único fim 
deste processo foi insultar, vilipendiar ao nobre senador;. e por conse
guinte a toda a casa; vê-se que este processo só tem. por-causa essas 
miseráveis paixões políticas, que se nutrem de ódios_ e vinganças, e 
não o amor da justiça. ·_ . · - · --

Espera-se que morra este homem para en.tã~ apresentar-se esta 
acusação; espera"se que seja juiz um homem que,é.concunhado do 
acusador, que foi há pouco nomeado juiz, que_-foi sempre.envolvido 
nessas lutas mesquinhas. que houveram. nessa localidade, juiz que se 
me afirma que já" antes tinha tido muita parte, nas desordens,da 
Franca em S. Paulo, e que depois; retirando-sedai, tem constante e 
ativamente tomado parte nas dessa localidade, e que.é também, como 

- já disse, concunhado do acusador. ;-;.:iJÇ. · · · . . · 
Eu sei que o código diz que não se pode~ôpor suspeição na 

formação da culpa, mas também me parece quei'<élll outro _lugar se 
diz que aquele que é suspeito por direito, se deve dar como tal, e 
não servir de juiz. 

O Sr. M. Mattos:- Em todo o.caso. 
O Sr. Paula Souza: - Ora, o juiz é concunhado do acusador, e 

não se deu por suspeito, porque o fim era somente caluniar; este juiz, 
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:. e sua roda, consta-me que até dizia claramente que não fazia caso dos 
privilégios do senado, que havia provar que.nada,valiaio .ser senador. 
· ' ;;''Orá; à' acusador' é''também:;inimigo'dossacusados,'-eCum juiz 

•sisudo'•não '·devia':receber:umà) acusàÇãor'destas';J·às :testemunhas .todas· 
··são ··'igualmenté··:infmigàs ·•dosi.acúsados; ;aJgumas.·até:côr'lfessàmUsto/:e 
··um··:inimigô'·'pode;·senlir·'de·;1:es1:emunha?·múas·::são>•;irt'és.pa'~errtes':.~em 
· ·segundo•grau;·''uma decla'rà,istó~e:oUtra:·oculta·; e•parêntes em' segundo. 
· graw podem 'ser •testemunhas?. Não; o1mais que podiám•·ser,er.a infor
. mantes;;·ullla:·(cÓmó:já· disse))lem~declara•~que·'é·~.~parente/-logo .é tes
'·térnúnna·',.falsa·•;·:á~:o.ufràr·'dêêlâra·'·q~eé'é:prirno'irmãoi[portanto;"c):iJuiz 
·não'podiá~a9miti~lo :como~ies-têmunha;além·d~ qué':todas;declâ~am~se 
·i.nimi9os1êfó· àcusadêl';•;ainaal-:assi'mi'apésaride·tudo;~não.ié:IJro\ià)colitra 
, ••• : ..... , •• 1 . ..; , .• ,..; ~- ""'· .-.-. , ":.~ ... ' -...· •• ;_,::. :. • - .• ·."~·· .• ,., , •. ~., •.. ·". __ ~:~·._, • ·~ • '·•-,:. • , ·,.._, ·-~ _., ·,_ .. . :. '· ._;·r.·---·::•," ',.: · ' 
o·'acusado';~ql.lalquer JUIZ•"Imparclal,. ou mesmo que nao~tive5se~.per-

•··dido:tôd6' ci püdor,~nãdpodia~áchar'mothto~parà'a·pronúncia:<Et:J'falo . 
nesta . casa, )mde . há 'mUitos magistradOS' provetOS/" eles·· que ,·digarn 
se 'nestas"circúnstâncias~·podia ;a.:pronúncia::ter.:'lugar; .âpenas3há'üma 

· testernlíntla ,·qi!Je''diz·'qúe•. a~ letraCdaJassinátura temivisosi da:;letra"•êfq-
· 'acúsaêJO;'·mas•tque•nãoYpode.':as5everar:;que sejà;.:.logo~~não"écteStemu
. 'nha· 1 cóiltra;·• ahtesi·é 'favorável; urnà~ oótrá~ql.le•lternrsemel hànÇa~'::m.as 
. nãÕ .. afi riria i"â~' 6ÍJtrã5'J:nadâ'~d-izerri) ,:a::r'ester··· re'speito) . p~lá:•2ôhb·ádo 
dizem 'qúe'·•ê)s'tprecêdentes. dos'âclisadé:>s••não''davam· 'oireito a:·supor 
que. fossêm:càj)âie51 dê~:c:oméier·:esté.crim'e'/'eniretàntB'o'JUiz·:p·ro.nun
. cia!(Ma's'i:irdnliiícia um:l=tdêixa'de' pron'unciarJõl.rtro! !:[>"êpois:'de tudo 
isto···ardena··ah"senaélo'qí.JeifàÇa' p·rasseguir:a·aélisâçãoW(,Eü'cuido:';qUe 

•. :es1:~ : ô'taêo{ é''tíiha' ~Cié''suà''ignhrânêi~i): ''dizéni:lo:''''· ''Remeta~sei·cõpia 
• ' .' -'::".. ; , ' I : -·.· '

1
•, '- ' ' <i'_,;.,,. •-. ·-. 1 •.,.;·~ , ',, :-~•, o ./1 ;··. · ·- : ~ .. ,·_.,'\,•'"<,.<:• o' , ";":"]''~~o·.,,., '•:• ·' ,·• t'·""·-'·~ ,_ i autêntica etc" (lê)' • · .. · .· · · · ···. ·· · .r·. :··. · > · ,. 1 •··~·. ••. 

··-·'·'~-, :_ ... < . .'::;;';··~ .-:_/-· ___ .,~,,.~·::· > .. :·,,~--· :::·>~.- :. ·: ';(~·:.~-··r .. ··;;-:.':;·_. ~-:.'r.::. r·.;;,'f·t~.<·.: :·~·:·~··· :-~-1 r· ?•·"'·~·H·~:,--~ 
... : ... :, ;Eis o·que~é este•processo; o,juiz conhecid~n:eenteJnirriigàc:Jo 

•· ,. . _ · -··:· • • ··-·~ •• '·-~ '· • ·• • -·1-- ·• •-' ...... -.. •• , ..... ' -._ , •• .-..,,:t r .... ·.,.··~·•;.;>·: .~.,r ~• .. 
· acusado> d ~i z;;Qu e:1t:t! nt'J.él te.9tra,d~. 1 e,~·. ~fo-~a.s, ~s d ~:~.~s.)9':1.e 1~P~!~~~~r.~,m 
, , nesta;-Jocal1dade .:acusador; .também· m1m 1go.~do. acusado.,: ;um homem 

' e· ' ',· I o( • -•- ~·-<'-. -~- ..... ~ ~.·-..~.J..,._., • .._._. ... -~.~.,.. ,,,,•__._, .... .,,.,.~..-' t.::!;,,o,-1\' ·~• . .1'-.,ot.:'l· ·t• 

··que; ipo~·, issoi\OJ~sm~.,:que.,.~tinf:lél} ·sldº.::.;.e,)(:ag~r,~~~,J.'J:l~~~.~.,:_q!:;l!':;;;!~es 
·.locais,, .fohJJomeado ·.comandante .. da .gua~:da .nacior;tal.,.,e. de .,quem'. se 

" ' - •' .... " .. , .............. _ .. ···•··. ,,.,.· , ... ~y,., .. , .... j"•• ·.·•·;/ ••••• ·-~r'._•,/i-,..;; 

.·afirma::quec:umydos.;. servi.ços que,fez .,fOI: q(le,l?,r;~r .. .,é!~·,Ja,Q~.I~~~~,e.~~~~u 
.pró~rio.pai7 1 E:.pois,este holl;l.er:D,.;qu.e;.é:g~af~S..él~.Or, .• :~er:!çl~,~oD'?ll.~~.~.c:fo 
do JUiz, e sendo todas as,,testemunhas: 1n1m1gas. do ,acusado, ,.ainda 

• • . • -~ •• " """' ... '··..; .. ··~·· ... ·-· ......... ~ ,.• ... -·-·'"""-~-.,.~ ... :-:> .. h .. ·' 

ass1m, é tal o objeto da acusação. que nao. puderam .. achar.testemunhas 
que pudessem fazer âo, mel'los:um vislumbrE:i·de"p'i-:oya:·' . .. ·•···· . 

' O --~' • ' " - ' ' ' • ' r • O ·-- O •' 0- O ' ' ' ,o ,' < ' ',> ' •' 

· . Além 'de que a acusação, :ai~~a qua~dó•·provada, não" era de 
falsidade, porque falsidade é fabricar·• a ·ass.natura .. falsa: ou .para ela 
concorrer; era:· pois necessário. que ·se 'liouvesse·.provado essa•'.fabri
cação, e que também se .houvesse.provado que os que reconheceram 
a firma sabiam que era. ela falsamente. fabricada, pois;.;.sem intenção 
não há crime. Tal é o processo que veio ao conhecimento do senado, 
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processo que tem por fim insultar, não a um senador, mas ao senado, 
e satisfazer a vinganças inábeis. ·. 

Ora, se isto é assim, como então há. de passar: o parecer redi
gi~o como está, e há de simplesmente desatender se o processo pare
cendo não .se ter entrado na questão da matéria? ,Como, o:Juiz: que 
viola a lei em tantos objetos, que mostra incapacidade para ser juiz 
há de ficar impune, e seus atos passarem desapercebidos?, Eu entendo 
que é dever do senado declarar solenemente que rejeita a acusação 
pelo fundo da matéria, e lembrar. ao governo a necessidade de respon
sabilizar este juiz. Sr.presidente, é. tempode.justiÇa·:tomar o.-seu 
lugar, é tempo de q~e ela só sirva de. regra para. a ·nossaconduta, e a 
de todos os juízes: a continuarem estes. excessos,. se a justiça conti
nuar afastada do regime .da sociedade, e Êmtão ~estamos 'todos 
perdidos,· e o senado mais do que ·ninguém ,é obrigàdo.·à•atender a 
isto. 

Se . pois são estas as minhas opiniões, ~u não. possq . .votar 
simplesmente pelo parecer. Embora o pensamento· dos.. ilustres 
membros das comissões seja o meu, ele não está enunciado., Vejamos 
se ao menos, procedendo o senado, como eu entendo, esta'.multidão 
de juízes de que está povoado. o. Brasil,. cujo número .. talvez passe 
muito de seis mil, fica convencida que sua . .jurisdição não .é só para 
satisfazer paixões e vinganças, mas só para administrar JustiÇa... . ' .: · ... 

Quando eu me opus aqui à passagem éfessâs reformas do 
código, foi porque previa os' males que já vão apáreê'erido; 'como era 
possível esperar-se que mil pessoas,no Brasil fossêm~_càpazes'de 
formar a culpa a todos, e de punir ao mesmo tempo certos delit'osde 
penas graves? Como era possível que estes homens; cuja magistratura 
é momentânea~ e sujeita ao governo, pudesse seguir o espírito de 
justiça? O resultado é este e outros muitos ·qüe vão aparecendo, e 
muito mais aparecerão: eu ·estou persuadido de que <em breve se 
quererá a modificação déssa 'lei das reformas; logoqúe o país cansar 
de. sofrer a repetição destes fatos: sentir-se-á anecessidade absoluta 
de emendarmos essa lei sob pena de viver-se em completa anarquia, 

·sofrendo todas as mais atrozes violências, ou vendo o predomínio do 
bacamarte e do punhal, como já se começa a ver. ·,~_:l;i 

Sr. presidente, tenho dito minha opinião: se não i1ouverquem 
mande emenda de que falei, eu mesmo a mandarei.· ·.;1f'j. 

O Sr. Lopes Gama: - Sr. presidente, as comisSões reunidas de 
constituição e de legislação entenderam que o senado ia obrar neste 
negócio como tribunal de justiça, e que elas não faziam mais do que as 
funções de relator; então deu a este processo o andamento que teria 
em qualquer tribunal, quando julga que não deve tomar conhecimen-

-to em razão de nulidades ou irregularidades do mesmo processo. Esta 
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decisão não tem nãda de comum com o que se pratica, quando se 
entra no merecimento das provas e exames:dosautos.para o s~u final 

. Julgamento. .: '"'' .. ·. ·.: ;: .; ,· ... · .. :- ... "•·.·· :c> ·i·.·:. -;_·),. .: •. ,,;.,,_,_ .,; . ·. 
... · pra~:.poder.iam as~comissões_dar:: um:;parecer,,como. pretender:n.; 

os-·Srs"::seoadores;·a· quem:.respondo;.:se,ao,-menos~o-juiz::tiyesse.!pro.~ •. : 
nunciado;•porém ele não. fez mais :ao quec:r,eceber.';um_a,idenú):-çJa, ..• · 
denúncia que, conquanto , :pudess~'· :ser: caluniosa, .:·.-!Je!'ll:lum:.à_to·. do 
juiz,a· sancionará .. O. que: fez:·ojuiz?; La~rou-,p()r:ventura algum~;sen~-• 
tença ·contra: o nobr:e:senador:.de. que_,se tré!ta?.,,Nã();:e.n:t~n_(j_e~,que,. 
cor11ó, o .acusado .,.-era.; privi legiadq; .r:Jã!J;, pqdia.:;prê:uíu,nc_iá~lp~ -.~e.;· Q~~a~~· 
h i pó;tese<r:emeteu :.o ;processo;.,ao_• senado,;je• .. :ne1n.·-. l;l~.J,é,IÇ~().:(a_l.gul!!é!l de: 
nobre senador contra esse. j u iz;,:apenas ,a,::tern~:ÇO.r:t.tr~::éJ.:del_lu !1C?!.~~t~. ~ •. 
tester:nunhas.~:.O;;;ser;~ado ,, poi.s:::o. ;qu~ '.ct.eY~. Jé:lz.~r ~,n_e~E!·:~~~o?;);?~.saten- · 
der:!semelhante .. Queixa. :".: ..• ,, c __ ,(' , .... ,,, .. ,_·_ ·, ,:k,_,_ : _·,_:-~···-~--~,..,-,,,"'"'·•···. -'"'·,;;.,,•-~- .... _,_,,.,,_:'1•>• ·, •. ,,. 

<': O· s·r;:- Paulac•-e ·Sou:Zá·'diz- alguma·::palavras• que.- não ouvimos~n 
· ():sf:'Lopes Gama:-·· ,Manaa·r.pro'ncunicarF,DEfinanéira•·nerihu-·: 

ma; se o senado •mandasse fazer<i.Jm;processo·hovo;"•entendia;;qi.Je'i·os::: 
depoimentos. das': testemun~as,:'davâm•,lugar.::a;quéi·se·devesse ter..:esse·: 
prcicedimento<.>cóntra .•-:o i nobre~':-senador;~:e•< quando···. a:/éomissã();·•d iz;;. 
que: seja ;:C:fesaténd ido • ·este •proce5so'/:é;porq'ue:vê ;qUe~~ a léiTf;das sUas~ 
irregularidades/não• há. prova alguma contra·ó,nobre:senador:;.: . é.~,;;. ·•' _>, 

. . · ·. -'. · ~ Â i ~rrf d'i~õ:'·.~ri,··.: ~li~). ~~ti~~:; c:f~·.'dbri~tit'li i~ão';'6 '3ióti~~ ·:·~b'nia6r-; 
me''mostraa:autoddadé.dd' senâdÕpa~a· i:Tlandâr:fáze~~:n·ôvô.:;procêsso?:· 
Já acoritêceú' um caso desiés:entre.n'ósc6m ·.o: s·r:·. f:'êdi-Ó José. da .Costa 

. Barros,. àcusado, como.· presidente'.:do~ 'Maranh'ãô,'. e ·a>se'riàdo.~\iiü:.'se' 
•••••• __ _,._,.-·"·'•' \' ,.,. ·~- •• • --· f ·'· •• , .... - •• ~-·---···· •' '"''"'~•'" •• ',,,.,_·, ~ .. <1..,0,-•.~-· .• ,,; . ' 

depoi5):>em emf::)a,r_açado. _O se,r•ac;io', senhores,_ não exercàf1mçõ~s de 
polfci~, nc;> illlpér!P·~-~ . ._. •x . . .. , . . . · .. ,_. . _, 

·- :Q.Sr.•.·:H;-:Cavalcanti:-•Mas.exérce~as•násuél'casa;.:;::,.: .: :,, •T:::: .. ,. · 
·O Sr. Lopés':Gàma:·.- A?constituição'-diz~·-~no·art=<28::"Se:algum:' 

deputado.:ou •·senador for .. pronunciado;: •o' •ju izt:suspenderidoé'todo·.:o:·. 
ulterior ••procedimento; -dará· conta:à·5ua•respectivâ]câmara/?a :qual~-' 
decidirá -•se·-o -processo ·deve cóntim:,ar,i •e'•o.;membro··•ser•·oiJ:.:não::sú's-: 
penso· do exercfcio de' suas:funções.'/'Se:-o "juizHtivessepron'cu.nciadci·'· 
e remetesse .para .. aqui esseiproces5o; éntão·::nós :decidirfamos••se:·a , 
pronúncia podia progredir; e vendo1quêjiridevidamente.o;juizcpronun
ciará o nobre senador, poderfamos>mandar• responsabilizar'o 'juiz; mas 
o juiz o que fez? Não interpôso.seu''ju.ízo;não·declaroU•qUeasté5te
munhas formavam culpa; absteve-se:intêií-amentedeste,procedimen
to; não proncunciou; e como querem. os. nobres .senadores que me 
precederam que .o senado entre no exame deste negócio como se 
houvesse de julgar por um processo em estado de se tomarem consi~ 
de ração? 
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Além disto, eu creio que o ilustre senador fiça satisfeito com 
esta mesma discussão, por isso que os membros das comissões declara
ram que este processo na sua origem foi calunioso, e que .a :maior. • 
parte das testemunhas tem· os defeitos ·que se :notarão; mas fazer 
obra por este processo, creio que· não se pode, .e que .desprezá-lo 
é fazer justiça com· dignidade. · ... ·. 

· O Sr. H. Cavalcanti: -·· Sr. presidente, eu peço I icença •às · ilus-i 
três comissões para emitir a minha opinião, discordando do seu pare
cer, posto que respeito tanto as ilustres comissões, que me,honraria 
muito de ter os seus membros por meUsju fzes, se tive5se de1ser julga
do (apoiados}, quer pelo caráter·individual de cada:um·deles; quer 
pelos seus conhecimentos profissionais. , · · · · · ···· 

Devo fazer uma declaração antes de entrar na questão~ e-vem a 
ser que a não encaro por ora de nenhuma maneira indi\tidual;· não • 
reconheço por ora ninguém acusado; considero a questão como, geral, 
e acho muito vantajoso que se .trate dela, embora o. motivo.que nos 
obriga a isto .seja desagradável; :mas acho conveniente,.entrar .nesta 
questão, porque vejo que é matéria.Jnteiramente: nova; .e ,presumo 
que ela não foi muito bem encarada. por: peSsoas. tão, respeitáveis,. 
como são- os ilustres membros.dascomissões, porissodevodizer-que, 
quando pediu a·. palavra o. meu nobre amigo, que :primeiro fàlou, 
fiquei um pouco aflito, e confesso que, se estivesse na mesa, advertiria 
ao nobre senador que estava· fora da ordem; ·porque> Sr .. presidente, 
por ora não temos. aqui ningu~m acusado, e foi' desag~adável Jlara . 
mim que o nobre senador se quisesse defender. ·. · .'.· · .. · · • ·. ·· ·· · .. ··· · 

A questão para mim é outra, é fundada no art. 47 "da constitui~ 
ção, que diz: - E da atribuição exclusiva do senàdo conhecer·dos 
crimes individuais, cometidos ·pelos membros da famma imperial, · 
ministros, conselheiros de estado e senadores; .e dos: delitos dos 
deputados durante o perfodo. da legislatura~·- RefliÚ1-se bemnesta 
palavra exclusiva, primeiramente.note-se que é só o senado.quepode 
conhecer dos delitos dos senadores, e em segundo lugar que é só dos 
delitos individuais, e neste artigo se acham compreendidos .os.minis
tros de estado que, para seus crimes de responsabilidàde,.a constitui
ção mandou que houvesse uma lei, ficando da atribuição exClusiva do 
senado conhecer dos delitos individuais. · . · :.:~1 · . . . 

Daqui eu devo deduzir que nos delitos de responSâbilidade dos 
senadores alguém pode entrar também no conhecimento' deles; por
que o exclusivo do senado é somente nos delitos. individuais, e. então · 
lance-se as vistas para o artigo 28 da constituição, que diz:- "Se algum 
senador ou deputado for pronunciado, o juiz; suspendendo todo o 
ulterior procedimento, dará conta à sua respectiva câmara, a qual 
decidirá se o processo deva continuar, e o membro ser ou não suspen-
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so do exerc(cio de suas funções." Ora, estude-se bem quanto se acha · 
neste artigo, veja-se queele.diz: "Se algum·senador ou deputado for: 
pr:onunciado•~'~,Qnde? Emroutrojuízo,,está.claro .. · ... ; : ,,·.·: :,, ;·. ":,:•. / . ,· 

, ... · E.i..f'peÇo •licença•ao'nobre•:senador.• .. que,rr\e:'precedeu~·cujOs co~:: 
nhecimentos7jt.Jr(d icos :mui to :respeito; :,para.~dizer.-lhe i que: .o:·senado.:. 
pode processar:• :nos, :dei itos individuais;.· sem~;:.que~,haja 1pr:onúncia; .. 
porque a letra•.da constituição diz.que.ele.é exclusivo.;.para~conhecer.: 
desses delitos;• mas nós de responsabilidade ~ :pronúncia ;é segundo o 
art. 28.· .. · ...... ·••··· ··.. . .. . ....... ·· .{: ...... ·:· ... ··'·~: . 

·.· Com.· isto não :quero,: dizer: .que.um juiz,:noJqr.o;co'mum;,::não,, 
pode•,pronunciar:· um .·senador;i mas., esta ;pronúncia, ,segt.indo.o.:artigo 
47, não d ispf:!nsa .. o ;senado ;de· entr:ar, .np conhecime.n.to,da acusação .•.. , 

··. "·•·o·sr:·.Arat.JjoiVianna:·-~Apoiado~·· · •• :;•.: (fi r:<~:;,:·; • ::~:·' 
' ·., ~:o 'Sr ... H~·.Cavalcanti::'-"•·Honro~me muità·•pór;'·ser apoiado•.por ~.· 

tão distinto.jurisconsulto. . .. !.• ::· ... · ... :.. •. . . ··'•''' ·> ' •... "···'' .. · 
· · • •• ·' ; 1Esta:<é L mesmO"· a :prática :de todos·:os,:governos.em. que •l"lá •esta 
prerr:ogati.va.;quanto••aos ;de. I itós :individuais,·.:e ·:não\ quantmaos7dêrres-' . 
ponsabil idade~ ·;Nos; :delitos 1 dei'responsabil idade·::entendo-; eü.: que~· o··· 
senado·pode! não, i nter:Vi r:: senão···. nas hipóteses•de:pr.isão ;;de:.suspensão ·. 
do; exercfcio>do~ .. senador., :ou: de:.suspensão>dó;pr.ocesso, •na forma do:·:: 
mesmo· artigo '28 ;Tnesses~.del itos:o•jt.J iz • pode:•continuar:"noq)roceSSÓ, ;) 
não .só da, pronúncia; mas:do:julgamento~•quando·:oosenado.:assim:·lhe. 
permita~ e só· n~o::pode •efetivar:a::prisão·rou .a ·suspensãodO.•eniprego, 
par:a·a qualtambémé•·necessáriopermissão·.do sénado~ : ... o r • ·-: ' 

: Figuremos,· a CfÍipótese :de ·:u rn :·colega :,nosso .. ·que~· seja mi I i ta r .. 
A pronuncia e .. todo o julgamento· no processo militar é. diverso: do: 
que nó civil:· suporihàmos •qu'e :um senador; no desempenho de seus 
deveres como militar, cometeu um:delitoe foiprbnunciado;:o:juiz,dá' 
conta ·ao :senado;::mas' o\ senado· não• chama• a si •o•, julgamento~ 'diz'•a·o • 
juiz: ;_,·Não continUe, ou continue•·no.•processo;:·;_ .. Quan'do porém'' 
esse senador:•tiver:deser preso:ou·súspênso:ae~·seú .. !emprego~':-torna o·· 
juiz a recorrer ao senado, que no exercício de sua:.prerrogativa: 
permite ou não essa:prisão;:ou suspensão~ . : ',: .' (:bi.' ',] ;, ,::::;, . 

· ' O· Sr. ; L!.opes"Gama dirige· algumas palavras .que'~não :·ouvimos::: 
O Sr.· H. Cavaldmü: '-Senhores/eu peço ao'nobre'5eiiador'que · 

reflita bem, que rião prejudique:·com os seus conhecimentos.jurfdicos 
a marcha de' nossos negócios polfticos e parlamentares:.:. olhe para·o'_ 
regulamento da· casa; e veja que ele· dá autorJzação ao p.residente para• 
dizer a um senador que·se retire, e diz mais,' diz que·o·senado tomará 
ulterior deliberação. Pois o senado não poderá processar um ·de seus. 
membros, mormente na sua polftica interna?· ._ . 

Senhores, permita-se-me trazer exemplos estrangeiros; mas eu • 
me apoio na opinião de um nobre senador, que disse que, como nós 



26 

transplantamos e~te nosso sistema dos estrangeiros, devemos ado
tar os· seus exemplos. Vejam os nobres senadores os processos nos cri- · 
mes dos membros no parlamento inglês;. lembrem-se do processo. de . 
Iord Cockrane. Há delitos políticos que poderão entre nós não estar 
definidos na lei, e o senado pode suspender de seu: exercício a .um · 
senador cujo comportamento ele assente que·não é compatíveLcom a __ 
sua dignidade; suponl:lo, senhores, que falo ,de uma maneira que não 
posso ser suspeito. Eu julgo que, porque possa dar"se ocaso de uma 
ou outra injustiça em que eu mesmo poderia ser vítima não deverei 
sacrificar a dignidade e o poder do senado brasileiro .. 

Para :melhor ser entendido neste incidente, .eu: chamo a atenção 
dos nobres· membros da casa que têm mais• prática• dos •parlamt:mtOs · 
estrangeiros sobre aquilo que entre os Ingleses e os Americanos· se dá 
o nome de - misdeminour - e que entre os Franceses tem .outra 
frase de que agora me não .recordo. . .. . .. 

Igual aplicação a que eu trouxe dos militares faço dos magistra
dos: estes, sendo senadores, podiam ser julgados. no seu foro especial, 
como juízes, sem que por isso .o senado ficasse priva.dÓ do direito de 
fazer não continuar no processo; e. vou apresentar.uma observ,ação · 
que desejo ver contestada, e respeito-da qual ainda:não pensei muito; 
e é que eu entendo que o· senado pode fazer .o :mesmo nos dei i tos 
de um ministro de estado quando membro desta casa; . . ·. . 

Mas, Sr. presidente, antes que eu continue. no que ia dizendo, 
ocorre-me uma espécie que eu desejaria que- não fosse omitida; e 
como ela me pode esquecer, eu vou cortar o fio do meu .discurso para 
lembrá-la. 

Sr. presidente, em um caso semelhante, é da dignidade do se
nado obrar com toda a circunspeção, e eu. direi que a. mesa. devia 
avisar a todos os membros residentes na. corte. que· se .ia tratar desta· 
matéria (porqUe este negócio pertence a toda a:casa), para que ne
nhum membro pudesse desculpar-se dizendo que:não estava presente 
porque não sabia. . . . .. . ·.. ·. · · . . · 

Eu tenho lido que na Inglaterra, quando 5e. dá. umá questão 
igual .a esta, não são só os pares que se apresentam. no parlamento, 

·apresentam-se também as pairesses,. as proprietárias do pariato, com 
seus filhos, para presenciarem a discussão. Entre nós ao menos devía
mos comunicar aos senadores presentes que se ia tratar.desta questão 
de alta importância, para que viessem assistir à discussão; isto é um 
incidente, mas que eu não queria esquecer. Eu não julgo por ora nin
guém acusado, a questão não é individual, é do senado. 

Os pontos principais pois da minha discordância do parecer das 
ilustres comissões, são: primo, que o conhecimento dos delitos indi
viduais dos senadores é da atribuição exclusiva do senado; embora 
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possa ter-se principiado a tomar conhecimento do delito no .toro co
mum ou em. outro qualquer; segundp, que .n~s deli.tos de 1 ~e~pol)sabi~ 
I idade, em ... conseqüência :do:, que pr:escr:ev.e;:c·~s•cq_ns:ti:tiJ iç_ãÇl,•:J?()d~,:.O . 
julgame'rlto:-não,ser--exclusivo-.do.senado:, . •-.. ,:,, .. · ... ,,,.\ .. · .... -, ... ,, ·:)"·:·::. ·:c •. , . 

. ·. :r·.,,·~par~,é:eodo~··u.i:na-,acl!~~çi,o -é9n1:r:a:_qu_alg~êiés~n.a:d'c,'r~sé9un.9p,,,a 
nossa . .marcliá,;ordinária,-6.,que~devia ,.fazer-.V~--.Ex.?1 Com'etê-la·,ao.,co-
nli~ci iiíent();~.de ,,Uil)~·: C()rTIJ SSãO,·.Ó~êú~árJ.a·,_',e_";'n.eiiqu ~a ··fÚ?dJà;;:~~-rij~(s · 
próp_ria: .. do ·;que a de ,.constit_uiçãC)·:e :cle.Jegjslaç~C);:~'Tia~ a .. c()mi~sã().•(). 
q ueAeve_ri à-)tazer-: ere~ ;_cle.se!:J1 p~nJ:ta r,, o_, p r~ce !to ,c!a.,qc;>ns~ ttiJ içã.o, , q IJ ~0,_d,i:,z . 
q u.E! ,1 ~e ... a lgu n:a::.~e_11ad~ [;;()u,,clepl!:téldC), fpr:.;pr:on.u 1Jslaci91;PJI:I)Z~ .;2s.usJ?..~D~:. 
de ndo tqdo ;'();:.,uI ~er:i()r :. p r:ocec:IJm. eQt"'; ... da_r;-á..j:~Cl. qta __ ,;f!,f:su,~ . ~E!SP.~c:t:J,y,a,;;.,.c~;·: 
ma r;a,._,;a,. _qua bcle~!d I r:á ;;_Sej (), pr;qc~.SS.O;;:de'!e i~C:9.1)tl [.lU CIF,;•E!J9 3 xn.em b.r:o,-;s~r;..' 
ou,. Qãojsusper;~s();QP~E!xer:c f cio.:;d.e,;suas,;funçõe~;;!Supo.Qho.;poi~~qiJ_e;.o , 
primeiro: quesito .a que a.:cornissão,.devja~:a.t~r,l,df!l:"r·ser:tél;:se,o,;~prqces5o. 
era tde;~ér:ime,jqdivipua_l:o.u,_se:.;de:,:respoQSabjlidade;i.seodo;,de;'.Gr:ime:in
di.vidua l_pqder:iá·haver -pronúncia ... de., u ÍTv·j u iz: qualquer;~·,sem,:que :com,, 
isso.~·se~_pudesse;:pr_esumir;pÍ"onunciadoto; senador;; _;isto. é; ~a pr;onú~:~cia 
seria) uma, mera .denú nciâ :.dirigida, :ao: seQadÓ .. ,Sen(jo~:po r;ér:n:,de:,_cdr:ne . 
de: r:esponsabil idade~ \.deveria·,.atender a ·.com issão,:;se o:ixocesso,dever::ia 
oudnão,~continuar_·.·-2-~·;,~,;- .:.~~-,· (-'~::': ';-.•-,_•, :·'.~;; ,J r.,;."'~"';·~:.:~.::~; '1 '·"•'< 

. -~ .. c:Eis;,p()r;,,,que,:.qiJando o. ·nobçe senador..:;falava pa_:maté~i.a::~ :de~. 
cer:to: rnodo:descu lpava ,o juiz; ·:eu :ouv.halgunsa:nembros,dazcasa:~stra:. 
nharem-no, e; eu::desejava ··mu ito.-ouvir:;ao-nobr;e;·senador;-;Ewd_igo.q~:~e . 
o ato:podia:;sercprat!cado na melhor: boa .. fé,e~ ioocentémente;.:o, caso .. 
era até susceptível de rnuitas c:fúvidas; a cor;~stitu,ição diz:.que,o;juiz:' 
pode:· pronunciar;;:rmas ··ojuiz:,poderia ;.ter,·r:aciocinado .assim:·:·-:- este. 
hon;Jem é-:sena~or,.o crime de;que. é;acusado,é:oiQd.ividual;. como·: hei 
de:.ell·· pr<?l;'l.u.n,C?iarl:;:-:: :(J juiz télrn.~éiT,l p()diél ~rO.IJIJJI.cia_r:, p<:)rque,, de,_()r;
dinário, quandq pronuncia,. o juiz não sabe_que.l!l::F~r'!I~~~!:!<:Pi:IJ.!,O)!'!;·.·· 
as .testemunhas dizem.-:-;- é. fuão,.-:- e .. SÓ,·,depois.quandO:COQtinua O . 

. ··p·raC:êssb ;_é.·que :~e~:n··a -.saber':·quem'~if o '"iné:i'i~fêi'Uo~.:Eu,at'é:êiiQ'ôjnesrno 
uma'cC:íu5a;ó caráte'r~'a posiÇão ·ê!e uílí,se.nâdõr:é',1:ão ~.eréªcl'a:Oa.,·sa·ciêi;~ 
da de~ e'_pelas ~nos~as :'.'i nstitú.· iÇÕes:·::qúÉ!', um,ju iz·;.~ci,:lm'"êii{iê.'u. i8à.de',p~pro'~'. 

,,-,·· '-~,'\.,),,' ._•, ,-;_..,:;:,,· .. ~"._, ·e'"-•-•''-·'h,····-;, ...... , •. _ 1•,,.,_ .. ._,.,, •.. , . .,lr.! ,',.·_O...•!,~.,,o,,,•>.t-.o\I.J.,.,'(...-;.t 

nunc1ará; mas .a c.onst1tu1ça~ ... nap. õ.qu.1.s, qlle 2.os .sena.dor:es,.foss~m 
invioláveis, nem sagrados, eles' devem.ser' puríiéloS'qúárído'cõmêta-..n 
delitos; para isso porém a lei designa o próprio: corpo poHtico par_a 
tomar conhecimento exclusivamente de ~~.us -direitos; por;tanto. po~
deria haver uma queixa, proceder-se sobre•··ela;.-mas conhecendo-se 
que era contra um senador o juiz dizer:- esta''pronúncia pertence ao 
senado. - O senado pode mesmo receberuma denúQcia pari:iéular, 
pode até inquirir testemunhas, pode solicitar' mais informações do 
governo, e julgar exclusivamente os delitos individuais; mas'para que 
a comissão pudesse proceder na forma da constituição, isto é,. para 
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que pudesse emitir a opinião da continuação ou não continuação do 
processo,' entendo eu que era necessário haver uma medida prévia; e 
eu a~quero requerer; faça 'o senado o que entender.'-'····;;.~ '· ·-· - · 

Eu suponho que o primeiro· passo a 'dar, para 'que· passamos 
saber se o processo deve ·ou ·_não continuar, para:dêle· formarmos 
um juízo, deve ser a sua impressão, hão no jornal 'd/:i casa~:porqÜe'não 
se lhe deve dar aindà tanta publicidade, ·mas em separado; o··conheci~ 
mento deste processo, por ora, deve ser só pará nós: Depois~ de: im
presso, nós _examinaremos se na organizaÇão• desse próce5so houve 
calúnias e ataque, não contra o senador· fulahó'?mas contra' o 'senado 
brasileiro •. Se julgarmos que o processo é deve· cÇ>ntinüar, n6s deéidi" 
remos qúe continye, se as· Circunstâncias políticas iiãó nos impuserem 
o dever· de ma rida r não-continuar; ·_e entãO,' na ·continuação, nós no-
mearemos nossa·comissão, etc. · - -·' · · · · - ' '·' .. 

Por 'Ora; ·senhores, o que- eu requeiro, 'para·. desempenho 'da 
constituição, é que se. leia este proces5o, para verse ele'devéou não 
continuar. -Eis aqui em que eu· discordo das/comissões; que~· levadas 
do ·zelo 'pela dignidade do senado, entenderam; qúe o processo em 
questão devia ser desatandido; 1: necessário :que-eU·. me denuricie; à 
primeira vista, eu simpatizei com o parecer das comissões; ·mas o 
estudo ·sobre a matéria veio a convencer-me :que eu estava• em erro, 
que primeiro- devíamos mandar~ imprimir o processo• para conheci
mento individual· dos. senadores; --e- depois então ··decidir··s€{deveou 
não continuar o processo, e se há qualquer mau procedimento contra 
o senado.· ·. '·-' .:· .. • __ , _ · 

Por ora não quero mandar requerimento; porque· desejo que a 
discussão continue; pode se que esteja em erro, e segundó'-a ·ilustra
ção que tirar do debate, talvez eu possa modificar· rninha Opinião, 
abraçaroutramelhor. . - - ·. · -· · ·· · 

Também o que me parece justo é (e quando V. Ex. não o q'ueria 
dizer, eu o digo) que todos os nossos colegas estejam presentes a· esta 
questão; 'porque ela não'é individual>é do senado, e e'ujúlgava'que 
est~vamos' fora da- ordem envolvendo~ rios em def~sas e aéusações, 
quando não é disto que se trata por ora. · 

No discurso do Sr. Almeida Albuquerque, pronunciado na sessão de 7 do co"ente, 
sobre os acontecimentos de Pernambuco, onde se lê - o subdelegado suplente Cândido de 
Oliveira - leia-se -o delegado suplente, o bacharel Pedro Gaudiano de Rates e Silva. 

Na continuação do discurso sempre que se lê - subdelegado suplente -_leia-se 
suplente. 
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CONCLUSÃO DASESSÃO DE 7 DE FEVEREIRO. 
' 

' ',, 1 .·'··· "' .. : ', ,' \•, , ., , ,t,,, ,-· 

· .. '. O·Sr; Lopes~Gama :·;;...,Sr;"presidente~. parece,:que:o 'juiz1de:quem.. 
recebémds:éste;prócesso:entende:a:C:onstituição:·como;:o'nobre .. sena~ 
dor:' de P-ernambuco: ele ·ce:)ntentou"se,cor:n,algu ns dos:atos;:.necessádos. 
ài.formação datpulpa;,.e:pensandoLque;.apronúncia .competia:aoisena-: 
do t•or:dEúiou ·ao;.escr:ivão •que.;Jhe ~remetesse os':alitos;::As:comissões :de 
constituição.·, e.::legislação, não .. achando:~nesse .. monsÚuoso, e.Jr:regular 
procedimento senão:o.mais júst.i.ficado< motivo para;qúe:não;se,;tor.nas~ 
se: .. dele,;co nheci i:riento~;, deu :o,.;seu r pa r:ecér:~nesse;:sentido;rpar:eceli') que 
tem~·.dado""ocasião'-a;·.,diversas"'questões~sObr:e,ra~inteligência;de_,alguns 
artigosi.;da,_constituií;:ão.;~.Disse,·o·:ilüstr.e:: .. senador,·:que,pelo·::ar:tigo:::47.::•é 
da;.exclusival'cor.npetênciardo.~senado;conhecel}:dos,delitos.;individuais: 
dos:~:senadores~·: e·::da{ concluJ:·· que". é: ·a,~esú1,.;câmara:·que ~compete ·.·a 
formação' da ·culpa' e·: a pronúncia~ devendo :por conseqüência:.tômar: 
conheciménto~:do:·.prócesso:.:dê:·quel':atualmente:::tr.atamds .. parã .sobre 
e lei prõferirmos:ó: nosso:ju'fzo:.;:;,;,;,.:í•:i~1.:·: "; ,c2: .. :, .•. 2:::~·r.·:.:·, .· ,. '·':;;.:,;: :.; :.t . .::.•: .;:•'> . :··:·::; · 
· :::~;) .: '· Eü ''creió~:que :poderei\'mostrar~ os; abusos que: se tsegúem :de· se
melhante:•:opinião;;.Séc:,o:.;conhecimentõ.::dost.delitós:::individuais~;dos 
senadores·.Jabrange.';a::formação,;da.;·.culpa.;;e·,a:/pronúnciai:.mão .. podem· 
estes::- a tos,; ser.:;..exer.cidos~:.por:.:qua lquer,.ióutra·:autoriaáaé ;;p,orque::se 
fo5serri~·deixar:iam::de ·.ser~da'.exêlusivaréompetênciat.~do?:s·enado::)Mas 
vêmos::que.~:i.:constltuiçã6::no:.a'rtigo::28"detêr:miriao~que,.seideve•pra::: 
tica r .q uándo:J ()";,juiz :..pro nu nciar ... algum. senado'r J.ou.·deputado ;·; e•>em 
preseriça••deste· ~~ rtigo'C.rião c pode:. subsistir::la exclusiva·•atr:ibuição~qí:Je .se 
quer sUpor ·nesta•câmara~para um,procedimeritojque·,,compete·àsjus~ 
tiças o'rd iná rias ·:com :suspensão dê; seus. efeitos,' comê,:· ·ordena o ·mes-
rriC> :-artigo: j 28. !·s.-.:,;- ~·: :·:: ::-~,. !.··· ,.._ ",_·:·i-~-,.~~~-_::·.<~,. ~--,_: __ ,.; --'~~::,·c, :··; ~).~;._ \:··--_· -. ~ f. ~--·· ., __ :.·~~:.<>1~) 

.. •. :.·; .. ::Pa ra:mel hor.;justifica r.• a•·i ntel igência• quer·as rcomissões;:r:eu n idas 
dão,.:ao; artigo. 41.Jda constituição~ =observarei,quê;J-se· o;conl:lecimênto 

··exclusivo.· qu_e.::ess·e 'artigo; confere.~ ao I senado ,:co_mpreendessefa>.forma" 
ção da:culpa~onão.:seria~icomo~declara.6•·artigo~38;·daoprivativa·~atribui~ 
ção.<rda ·câmara·;,dos ·deputados~decretar.•:a::acusação.:dos·~mi.nistros;.,e ' 
conselhéirosLde ,estado .. :nos•. ér.imes de .. r:esponsabilidade~-~ !:: pois·:.incon:
testável que .em, qualquer dos. casos de:•que•trata·:o·ar.tigo.4Z, ou:par:a 
melhor:.: dizer,• em nenhuma circunstância,• o,seriadodorma• a::culpa e·. 
pronuncia as pessoas a quem cabe.o privil.égio:de .sereJ"!l por:•elejul
gadas. Os que. sustentam uma opinião: contrãr.ia.,põem em rcontradi-
ção os artigos 28~38 e 47. da constituição. , .. 

. . Bastariam estas reflexões para que as.:dúvidas suscitadas· sobre 
o parecer das comissões devessem desaparecer.; mas eu quero ·ainda 
oferecer à consideração do senado um outro argumento ·em apoio 
da minha opinião. 
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Diz o artigo 48 da constituição que, no juízo dos crimes, cuja 
acusação não· pertence à câmara dos deputados, acusará o procura
dor. da coroa e soberania. nacional. .Aqui temos'·por:tanto:em,·segui
mento do .artigo 47; qúe trata. do .senado como tribunaljudiciário,-o 
modo por que· nele se deve proceder quando .. se conhecer:dos delitos 
individuais, isto é; por meio, da.acusação daquele:magistrado qu~:em 
tal caso exerce P.erante o senado funções. eq~:~ivalentes. às dos. acusa-, 
dores· por parte da câmara dos· deputados nos.;crimes. de responsa
bilidade. Essas funções nenhuma: relação têm com :o processo da,for
mação· da culpa, mas somente com-o da acusação;d: .. pois neste::sen~. 
tido qtJe o senado conhece exclusivamente dós delitos menéiohados 
no artigo 47: Posso com segurança:concluifqúé o:riàbre.senador.·.deu 
a esse artigo. uma inteligência • que 'não .. lhe •será :•possfvel:sustentar.. 

O. Sr.· H;. Cavalcanti: -. Está enganado:: baseei-me· na•• frase---: 
atribuiçãoexclusiva. . · ·· ,,-.. , ..... -.·::·:· ,, 

O Sr. Lopes Gama: :-.Então. está em contradição .com o: artigo 
28 da constituição, onde essa exclusão. não:é admitida;rcomo:'jádhe 
mostrei. . Além· disto, como podia ser da ,•mente do legislador fazer 
privativa. do •senado a jurisdição· para a formação da.·culpa e pronún-. 
cia em crimes que:podemser,perpetrados nos mais·remotos·lugares 
deste império? Como inquirir,as .testemunhas, acarear: cúmplices/ e 
praticar o'utros atos para colher:todas as provas necessárias em,·tão 
grandes. distâncias, e. muitas vezes em ocasião que as: câmaras ,estão 
encerradas?: A constituição. atendeu a todas estas;;circunstâncias,, e 
providenCÍÇ>U·COm OS. mais acertadOS meiOS para fazer efetiva a ,puni
ção de crimes semelhantes; sem que ao mesmo,tempo.se.possa abusa~ 
de suas disposições, quando, autorizando o magistrado.para formara 
culpa e pronunciar o senador ou o deputado, manda suspender-qual
quer ulterior.procedimento,. e remeter .. o processo para· o senado, a 
quem compete exclusivamente conhecer· dos.: delitos dos •r:epresen~ 
tantes da nação, a quem muito importa que ·eles não-.sejam julgados 
por qualquer .outro tribunal. !: . neste procedimento•.que consiste a 
autoridade exclusiva do senado, e enquanto não se. mostrar como.se 
pode por. outro· modo combinar o artigo. 47. com ,o artigo 28, preva
lecerá a opinião das comissões, a que tenho a honra· de pertencer. 

Eu tenho em favor dos princípios que sustento um. precedente 
desta casa .. Já aqui apareceu uma. queixa contra um senador; O que 
fez o senado? Formou-lhe a culpa, pronunciou o seu juízo sobre ela? 
Não: remeteu a denúncia ao governo para que mandasse proceder em 
conformidade das leis que então regulavam a forma do processo. 

O Sr. H. Cavalcanti:- Disse que o processo não continuasse. 
O Sr. Lopes Gama: - Permita-me o nobre senador que lhe 

mostre o seu engano sobre esse fato. Formada a culpa no Maranhão, 
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foi o processo remetido a esta câmara1 que mandou dar vista.ao sena
dor. pronunciado; e sendo~lhe pr:esente.,a ,sua resposta,: entendeu .. .que 
não, .podia co.nt·inuar .. em-suas.::.-furu;:õesrjudiciárias,osem1.Juma:.l.eL,que 

· regulasse ;:a,:for:ma;;do·,processo ;;:;Pr:opôs::se~·porta'nto-,.essa;;lei ;,,discutiu
se~:· e. :depois ,de, te r:.passado/no:;senado;;!fo h enyjadar.à::,câ ~T;~i:u:a·. dos,:Srs. 
deputados, do.ndevpl:tou::>com.:emendas-',que).nunca.-r,nais-,se .. ,,discuti-

• ,. • • ' ' ' ' • ' ' • '.' • - _, J •• ' •••. ·-~ • •• ' ., 

ram~: e. não,:s.e deu •andamento:.;a.esse(:processo,:que;;_assim .. ~ico_u_. guar-
dado .. na:.secretai:ia,,,ond,e~,o.-,nobr:e,senador,pode~éxa.:Di~_á~lq_.;:.p forp 
privilegiad_o .... dos.~ senadores. e:_:_deputados é:segur:arnente3 uma gar;antia 
das .:nossàs;;iosiltu ições· ,polft icas ;;.,sem:·.ê 1ê ,.poderiam ~"'éias.·séír~.subver; ·'. """"·- ", .. , ..•.. -, ., ·,, .·, ____ .. ; ·: .- ... ~ '-··-· .\ . .,.. . ... r ·-·· ,· .: ... " ·'·"'·-· .,.:·!· '· ... • ~ . .-.:•.:· .- ....... ·.~ ......... ,_ • .;,_,·. 

tidas, ,e perderem,. muito. da, sua .realidade;,rnas,té:.b_astaQte.~o.··.ciu.e,.;estê:l-
• ' ,. ',. _ . .,_, _ .•••.• ,,.,,_,, ~-···----~- ···-··· ,, • ·' -·--·~·- ~- ... <,- .• -.- ........ / •• '" ..... _; .. ·- ..... ~., '•' ,. '--~---······ 

. belece.:a•;constituição}para.que .. subsista>essa.gar:antia; .• é:bas:tal;lte,que,_a 

. ,, . , I -", '· ... ., , , ~- , •, , . · ~' ...• . . '····· , ... _. , .,, ... _ , .. , ••.. . _ .,,._ .... ·, , · .. _ .. , t. , ; , ,,, ... , l . ·, , .,.. 

pro nú r;~cia,.;:não,c:Póssa;: p r:o.duzir:: : efei:to·; al.gu rr:v ser:n .•. a;:,;açãq, .. do,,sepad.o,: 
. '' '·'·••:,•· .. "••'·''•''-.',.,• "·'"•""-,. • '••'"" •'·•· ••·••,'·-· .• , ,I,J'o.,.~· .... ~/•'·~·-•'''-•, •. o·"'·•.,.'•"•·'l>~ 

levànmais·, ló nge :.esta,Jação ,:é; cr:iar·=•a=;:i mpossib i I idade:,de ,-.verifica r,,, os · 
·. delitos;.individuá is:;ció·s_;reíl.resenia'rites~Ciâ~.nâÇão~~.;.;, ~;; ;;.;· ,;;:,,; ;:/;5. :~;~~~:i;; 

- · ·. · 'As;co_rií issõ_ês_"de:constitüição:.e:Jegislâção.:iêm ·sidoicensUr,âdas 
' , ' ', " - •< • ' "• • '"'I, o '· _." • •o ·o. • <- .,..,. _., •,,1 ·.·• ·, ,,'• 'I .,, - -~·<'_ '• •••' ' • ·•. J, "•' • •" .,.~-: -,- • • • ,, ,, .. , ,. • , .,. 'o': ·:·• 

por: não:entraremma::ariálise·:das:provas;..nosJdefeitosrdas;testerhunhas~ · 
em cónsideraçõ'es .sobre·ia ~cál(rni~s·j:Ja;.dÊ!nÚ.ncia::·ê'2sÔbre:,a::conduta~do 
juiz:•As:;càmissões·óorararn•:.êom:á:gravidade:eiinteireza.defumtribunal . 
judicia rio=;·. • Ei1tenden'do:;.:q uerriã6 se ::_deviâctóma r~:co ii heêi ménto;•deste 
p rócesso :_;,pelas :razões: éxpost'âs:rno ·.'sêu'-•rel âtór:ió~thãô;;j ulgaràrn ísê6 ·da 
sua· ··alçadà"-'profer.ir'::o~:seu<jl.í'(zo•soore:~·crminâlidaêle~'das'denúiiciaYe~âs 
falsidades<das:provas~iAf.:qüalidade~deVnôss01;colêgá)Xairid~w.qbétmúito 
'recomende·~ Q1<rlobfé:senador: '>envolvido ; nessecproéessêr::aosifnoss6s 
'respeitos• ~'eê' cohsideráção'/; :não ·; deveójnduzi r~íios ,;a· pratica r:;;corhi:·ele 

· o;;que~•naó;'praticarià'.coni:•>qüalquer;·~outro·:indivíduO .. :erií:.Gdênticas · 
c i rcunstâ ncias:~Desprezar o ::processo,c desâtendê~l o~semt.qUeé.tivesse po_r 

·necessária qualquer defesà::do,•nobreJsenador~~é1tUdo:"quimto ele_·devia 
éspera r :·dá: ;jusi:içâ;·i·é~. isabedoria> dotsenado. ~3Sua éaÇão ü::ontra: os:>que 
assim:· prêteri'deram"'manêhar :a·•~súar'~colldutà '.(lhe _:ftca 'I ivre'\peranté:ias 
'justiças:·ordinárià's;·,,mas·~nem:.:essei:ríiesrrici::rrieiàblhê·~·sel-á:pr.eciso-r'em 
presenÇa :do! que rse;;terrr•dito•;nesta:,di5cussão;· para· salvéÍrta:)sua'' rêpÚ
tação; poderá apenas ser preciso pára' a,,pu'nição do's qlle inté'Qtaram 
injuriá-lo;:rrias essa autoridade' não compete·. ao ser'lado:.l;, .. . . _., ' .. 

. .. Sr~ presidente,_ aqueles:que,sustentarri não ser:pr:ecisa a pronún
cia. ·das·· justiças ·.ordinárias · nos,cri mes<:.individuaisí'dos·. senadores~ .e 
deputados~ além. de terem.· contra .si a .constituição, como :penso ter 
mostrado, querem abrir .a :porta .a quantas,,afrontas · e•. injúrias~se. pre
tenda fazer chegar ao conhecimento.;;do senado:contra os.represen
tantes da. nação. Os juízes, uma vez. certos de-.qÜÉr não são obrigados 
a sentenciarem os processos da formação da>culpa, irão remetendo 
para aqui quantas calúnias e acusações falsas lhe forem· presentes 
contra senadores e deputados; mas se tiverem de interpo'r o seu ju fzo, 

··. 
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isto é, se. tiverem de pronunciar, serão mui circunspectos e cautelosos 
na formação da .culpa, e atenderão à responsabilidade que lhes resul
tará de pronúncias,injustasecaprichosas:·: .· ·· · ·''';,, .. :,,.,, .... :·•<· · .... :;:., .. ,:.-,, .. ·. 

· Foi portanto·· levadas de todas estas .considerações que as ·co
missões entenderam ser necessária a recomendação· de .que·tratam em 
seu parecer, pelo qual:voto'sem alteração algurna.\ :' < ·• · ··'·J.·· · · 

O Sr.· Visconde de 01 inda: -·Sr~· presidente; ·a matéria.já:foi 
bem explanada pelo nobre senador que acabou· de falar; todavia, direi 
alguma cousa, porque' acho importante a. questão. que;, aventou um 
outro· itustre senador, e bom foi trazer.amatéria·à~discussão; para• que 
se fixe uma regra:aeste=re'speito. · ·.. ·· ·· •·:.·: ' .·. ,. , ' ''· 

As comissões reconheceram à. primeira vistâ/qúe a ·este:proces~ 
so, faltava a:·base, que é a pronúncia, e entenderam:por isso;qüe:nãp 
podiam fazer:.ju ízo algum ·sobre :ele. ·.Ora,:sendo assirn~ o qúe deviam 
dizer? Oue não tomavam conliJecimento do negócio; por:consegu(nte1. 

desnecessário.• ·era entrar· no niérito ou:. no exame·:do.·.processo,.w em 
conseqüênciat: não tinha lugarJb .. mencionar .. as irregular:i.dades·que.nele 
acham. os honrados membros e que.são·.apontadas .na',discussão; que 
isso seria já tomar conhecimento do negócio. ::Também~:.pela:.mesma 
razão, não tinha mais' lugar exigir a responsabilidade.:do ·magistrado 
que organizou .'.o· processo, p6rque não sertomou conh.ecill)ento,.dele; . 
e quanto à responsabilidade· por :falta de .pronúncia1:as::opiniões que 
aqui aparecem· respondem cabalmente; e istoisirva.de:r:esposta,ao:que· 
disse um honrado membro, que·se devia mandar,pr:oceder contra: esse. 
magistrado; Obrando o senado assim, entendo que··obra~segundo 
pedem seus direitos e sua própria· dignidade, e com toda.:.a justiça; 
e o senàdo, obrando com toda a justiça, parece-me que não·· lhe pode 
caber a advertência. feita pelo mesmo .honrado ·membro a:;que ·me 
refiro, quando .disse. que. um corpo quando: não preenchecos•,fins de 
sua instituição, está próximo. a morrer. Não::o senado brasileiro·sabe 
bem .qual é a importância··de.:suas.funções::para.,as.desprezar;ele 
conhece que nós não nos podemos salvar senão com a observância da 
lei.· ·. ·· . . · ... · ... ':.··,·'·· . .-. ... ·. · 

•A c;uestão pois reduz-se a .muito pouca cousa, a· falta de pro
núncia, e sem pronúncia não pode prosseguir o p,r:ocesso; mas há uma 
dúvida, e um honrado membro tocou nela, e vem:~â ser, se a pronún-· 
cia pertence ao senado ou ao magistrado. Esta q'ci'éstão não é nova; 
ela apareceu nas comissões, mas estas foram fir:més na inteligência da 
constituição. Entenderam as comissões que a pronúncia pertence aos 
magistrados, e que a sua revogação ou confirmação é que pertence ao 
senado. O honrado membro argumentou com O· art. 47 da constitui
ção, que dá ao senado o conhecimento exclusivo dos delitos indivi
duais cometidos pelos membros da família imperial, ministros de 



33 

estado, conselheiros de estado, senadores, &c.;, masjá·se .notou que 
este artigo,.· combinado. com:::O:,art .. ,28, apresenta,;ur:rJa~il)te,rpr.e:tação . 
contrária~ pprque;. esse ,ú ltir:no;;:diz;,que.;a pronúncia;é.;feita~ pel()·magis~·. 
trado q ua nd o se exprime' por:. esta1fo ri;na_:i~.~Se;,algi.J rp; senado r:!o.u.;,depu~· .· 
tado .. ·for;:pr:onunc.iado;;;.o.:Juiz,. suspendenqo.,·t9po.•_oo:I.Jiter.io.r-procedi::.; 
mento/ qar:'á: col)ta•à;sÜa.r.espe~ti\fa;;câma~a}:&c;:3;3 ~,:~::•: •. ~<: '. \/ :;;,, :§:) ··.~. ~ , • 

· ... ::'Mas):pergurita~se~··este;.;direitÓ•:de··•:proni.Jriciai: ·dadO ·a>ioutras ·· 
autoridade·s júdiC:iádaspelo>artig6 28 ;da constituiÇão i pertence :tam~ · 
bém .em.:comüm ao; seriado;·, por:; is56:;qúe.ó .artig~··4?·diz:cjuêié·:dê?sua. ··. 

· -atri búiÇão 'ex c I usiva'/co ntiecer·:deStes "dei itosC:iri'dividüa i s?rEsta~ qúeSt:ão· : · ·· 
pode ·ter ··I ugar; ~·mas,' :.tê ri dó' riós,~'umltai:tigo•!expresso1qúé~dálá'pronCrn~ : .. · .. : 
cia· às ·autoridades'judiciáriás;·o 'C)Lie dévemôs:fazer?'Reêé:>rrêr.fãsiregl"âs . 
de r.:interprêtaÇão:í Ora~:·roí éjúe vemÓs'"n6s~·á .:respeitOFae<oütros"'indiví- ·. 
duas qUe têm foro privilegiádo}'pot'exemplo}a~respeito 'dos.p'residÉÚ"I'". 
tes'aê provrncias?:·a..:l'l:f··hãotso""o''tribúnal: súprémo;''más ·tariíbém··c:)l:...:· · ' 

•· •· ··-,- ..... '" ·r· '·.·•· ••.--;' .. •· •' •·•, ·-r·-···-·~ ... ·, -• •·.• "'r~,,.,._. •_···_ ":"• ._ .• ,.,,,,,_, .. , ...• -~··'• ·--~~-~._.-._.·--.~ .. ~·•·· ·:·~- -·, 

tras autoridades juridiciais ·podem pronunciar, e· acre'scentaê<HeF quê · 
neste· séQunao·)·caso:'os :ef~i1:os'::&,·'Pràh'unêia~'n'ãó< se' sêgú~m1' sem a·· 
cônfirmaÇãêi~éfo:·t:riburial 1supremô{'~ _,.,. : . . ~;;:.;;;:c;,;·,·,;'TJ'; . ;>).:; " ' .. 

. ,-.. _ ;,:·. ;-:_:·:· ,_·:·· ·- :~; <---:.-.<::-.. . ; ' .· .. • ,• . ·.-: -~<.:.:.:~.~-.. -~ 

. Ora, .aqui temos ·pois.um.argumento,de analogla._na . .nossa Jeg1s- .· .. "' '- ··'-·- . ' ·, .... , .... .-~·-······"!_' .. ,.;. \,.·., ............ ,,,,.~.,.,_,.,, .. • ,.,,-"t· 1 :.'•'··•: -~~- :·'·· --~-. ·" 

laçã9 '· ;a i ,8u.al ;JJ~r.~s~>gu~, D9,.~~:',pc;>,n~o .. foi fe},!?! ::~~~;·,co,nfor,r;T.l i,9a~e, .9o 
.que :cl~ter,m \.~~:.~•. c.oiJsti~u.,~çã,~ ,,f!>-fespe,}:to,da ·· R.r:.<;>.~.9P~.ia:~d().~! 'l'.~.I"Tlbros. : 
das·• duas câma'ras, .para .. nós .nos .decidirmos;nesta matéria.· A. legisla"·· 

• · • •I •' i ' · ; ., -• ' ' • • ; · ••,, -- ·. •" •- • ' • " :· , , "• :' · '-. ·•, ·", l.;;•v···, '•'l''"'_-.·"" ' 

çã,o :.a:r,e~P!=!.!t_9;1 cl9~; I? r,~ si ~.e.~~~.s, ~~~.bel.ece. () :C~J~ .•. e_f'!:l· ~~e,.,él: d .. ~nu ~c1a 
ou .P:P()r;J_h~~!~'Tl~Pte, :cf0.L!=C1 r,t'il.~:'(P9d~-·89n.JE!.ç.~.r.~.?a:,~.IJ;t:~~~~~ci}~:~!-~!E!~~~r, 
e. o. caso,.em :que. pode,c.omeçar; .. ,no:,mesmo,,trrbunal,suprerno;.,entao 

.- '. _... ~-·--~---· .. -··-··· .. '··- "" -_ . .-·~ ..... '"'···.~~~-' ~-.·' ,,,, ·~····--· ,.,,. .. ,• .,,,,_ ......... ~-... ""•'''" ,_. ,., .' .. ·· ..... ,, 
parecia .justo que,a·legislação .. desse a .uma .. e,a,outra autoridade .. a.i'a-
····~-··· .. '··'' ,,),,.! •·-~·••' ·-·-l.,o,<- • ,,.,, .. ,. .. ,<, ·'~''"''' .,_.• •,, . .-•,!._, -.''''' "'• ,,: . ..._.,,. .. ,,,._,,\,,, '"'''oll. ,•,,·,__, .. , •. ,.,.".•-,,, !• • 

c~ I d~~e. :~.~ ,· 8F~9.u IJPl~r~3 ~·:.9.ãf?~ha~~nd.p;_r,él~~'?.:~.lg'!~.~;par,~;.se .. ~_i_rar dos 
mág isthildos. ·,o .. d,i r:eito ... de,,pronú ncia .,que. a.,.cor;t~ti;tuição:>.ll:l.es,,dá .. , e .. !é 
ex!:> resso,;~e :pasSá~ rô.:ao .. senaê:fo ;·; ar11:'ê'5; J:>el o: ·cof,t:ral:iO'~:~.:e:sufi:aiiaô· a.ist:o 
incor.lveriiéntes·,rr.u(9râves;:i:)ar;que,frca:ô.senâào~slíjei!C>:aõ'\Cieiioiri:len~ ... 
to'C:Je~ um'a' 'ou ôlith:t têSt:emüntia·~.ae· 'má.fé;.·pois;quir-miinda,vã ;ô.~juh!. ·. 
i méd i ata mente, o processO aõ senádo~. nãô:. 5ei ''par;a qlJe'1âltei:àrise;eSie .. ·· . 
sistemà.: 1\Jefl;l ·. s~'}u9~. qL:ie;.í5t~: e. indifere·n.t:t.,1a:'ôão:· fãfÇ · r1a. perda .. do . • 
tempo' mas .rio. descréê:i ità'''qúe":da r. rêsu I tá, ·~a é>6rigâ.~~õ;âé,'E!5târ;e~·.()s .· 
sen'adores a defender:s'e' semp'rli'das áclJsaÇõês.'.inju:stas que,s~:lh'es)i~ 

' ·, ' '•' , ,',..,'I.,- •. ·,· '" .. ~•.\,~- • ,,• !1, Au'··---,)• ,., ·c• _.,.·_,. 1-~.:··-i•"-

zerem. .. . . 1.... .. ,;· ... , ' • . • .\'.~ .. > 
. Não. há. pois vantagem -nenhuma· poiJtica; ao contrári~:·.~presen

tam-se mui tos inconvenientes na adoção de semell1ante doutr.!n~, que 
aliás é .clara na constituição, ,no .sentido em ,que,:falo.,.f.: pronúncia 
pois toca às autoridades, judiciárias .. Como porémapar;c~m dúv.idas, 
convém fixar uma regra a esse respe1to;.e talvez. estas duv•d,as nasçam 
de vir o processo sem pronúncia. 
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O Sr. H. Cavalcanti:- Perguntarei primeiramente, Sr. presiden-
te, quantas vezes posso falar nesta questão. · " · · 

· O Sr. Présidente: .:.... O regime rito dispõe que sobre pareceres de 
comissões só se possa'falarduas vezes. · · -· · '· · • 

··O Sr.•H. Cavalcanti: ....:. Eu não quero-argumentar.: com·V.:Ex., 
e o que V. Ex. decidir, eu respeitarei; m<fs~·sofrendo 1 os pareceres 
somente duas dlcussões~ eu julgava que a primeira correspondia à 
segunda dos projetes que têm três discussões,- e: devia,_ ser:.feita em 
comissão , geraL Ora; -os. nobres senadores~ que me precederam- exi~ 
girão informações da minha par-te, .e· se .. eu não;posso falar.:-mais 
de duas vezes, então talvez peça que. esta di_scussão seja .em comis-
são geraL. · · · .. .-.-··, .. H ••• • _. :.~:: 

O Sr. Presidente: -:-·A comissão gerakme parece,que.é só :auto-
rizada. na segundadiscussão-dos projetos,de:léL: .... · _ . 

O Sr. Paula e Souza::--- E _também n_a, discussã_o,,dos pareceres, 
pedindo-se. ·. . , ·· · . , , , . . ; , . -- : . . .. · . - . . 

O Sr. presidente: -:-. E preciso que· o ~enado __ o decida ass,im. 
O Sr. H. Cavalcanti: - Então só duas vezes posso.fâlar nesta 

• '• • • • " ' . • ••••••• .. l .... 

discussão? 
O Sr. Presidente:- Sim, senhor. . , . . . . -.· · ·. . · . . . . 
O Sr. H. Cavalcanti: - E além disto posso' dar explicações? 
O s·r. Presidemte: - Pode pedir ·à palavra mais údJávez para 

explicar:. . . . . . . .. . - . . ... _., ... .. '" ' . 

O Sr. H. Caval<::anti: - Pois bem; peço àgoràa pá lavra para ·dar 
explicações, reservando para depois o meu direito'de falar.áindauma 
vez sobre a matéria; Como vejo que os nobres senado-res- que 'me 
precederam me perceberam mal, é necessário·: qUe· eü; me expliqúe. 

Sr. presidente, era natural que eu fosse só a timgentes; porque 
de tangentes, secantes,' etc., entendo' eu; rnas permitá o 'nobre 'sêriá'dor 
que, servindo-me de tangente, eu lhe cite· um princCpio 'âe direito. 
"Nihll tam certus iniure, 'quamincertitudo;" ·sir\ta-rne isto dé tarigen~ 
te. · · · · · ·-· · •· · · ·· .. , · · : :· -' · · · 

Os artigos da constituição que eu citei,'-Sr. presidente, foram 
estes: 19 o art. 47, que diz:...;. E da. atribuição exclusiva do seriado 
conhecer dos delitos individuais cometidos pelos membros da família 
imperial, ministros de estado, etc., (/ê). A minha.qdê$tãofoi baseâda 
sobre a palavra -exclusiva -, e o nobre senador actfbu que eu baseei
a na palàvra - conhecer -. Veja-se que. este artig5. compreende os 
ministros de estado, a respeito dos quais nos crimes de responsabili
dade o· senado· somente julga, e não pronuncia; mas este artigo dá ao 
senado a atribuição exclusiva de pronúncia e julgamento. Disse-seque 
este artigo deve ser entendido pelo art. 28, e os nobres senadores en
tenderam que eu estava equivocado; pois que o art. 28 dava uma inte-
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ligência oposta à que eu dava ao artigo 47, e perguntaram os nobres 
senadores como era possível que a pronúncia fosse feita fora do sena-

, do ?.•··E u·:d isseique podia •ser;:feita,Jorat·do<:senado,· .e ·até;me recordo_qüe 
avâncei que:quando.pr.onuncià~o:juiz:não:sabia. quem~é o ·.delinqüente; 
o •ju ii; segundo·: o:-aito: das· testemu rihàs,:ideclara :.:-;'-:_As :testemu'nh.as 
obrigam ,•a fuão ·.e Ju la ncr.•átprisão'ief~ I ivrámemto ;~>sem <:saber:::~dêdseus 
.privilégios;~depois:. é··qUe>tem. luganesse exame,r.:f~ortanto~:tO!':juiz,~não 
podia :ser .. cr.iminoso.:por: pro nu nciar.;qualquer; indiv.íduo;:salvo .aquele 
. que·· é sagrado .e :inviolávei:<,Quando·chegasse; pois :ao :senado;uma1pro7 
nú ncia .contra qua lquer.:·ind i v. (duo: mencionado~ r.eo;,art.:A7s:da"consti~ 
tu ição;f cu mpr:ia::.exam i na r<·: se: •devia ~·continua r;~ ·o;,processo; ~::e .. : então 
consider:ar~como .uma der;~úncia,:manda.r;vir:;as·,testemunhas;;exar:ninar 

. O:,auto :_de corpo,;-de;.deJito',,;e·,pr:osseguir:.nOS:~termÕs;de.:,)tais3ju,lg~r;ner.e~ 

··. c •:·1:i:Seohores;; eu;:estou ::tocando, em•;U ma sear:a.que',segu r:aJ:l"len;te me 
não:per:tencei::mas.;eu~charno:~.ern:·rneu~_apoio·_aqueJes·sent:lor,é~~que·en
. .tendern. ,de/,dir;eito, ;.e :não cpr:esumam;_que.eu, por:,v:estir:.cuma;;far::da,,:me 
.devo :sujeitar, a ::todas: asei ntel igências ;que:Jof:em:.dadas::por: ·aqueles,que · 

,_ ~ .. ' •, " . - . 
,têm:um::t(tulo~de,:direito·;~,cr :,:;-:;,-r:J:· .c:.:.~r:•:: .• ; ·>- ; .• :.':..o :•::,,;: ,,.,:.:;:;~-~- ·:.i::•., 

· ·.··:·., Se;iviesse;~'-uma;_denúncia~.:ao: senado,i'de: um•·crime;::Jndividual, 
cometido:por.:,u.mrde,:seus:.membr:os~:o.senado;podia .. dizer;:aogoverno. 
que.m·andasse.:·.tomar.:.tais-;e: .. taisinforrnações~fe .sobre;elas.~eri:tãmpro~ 
riu ncia r: :não> hápo is nerii :·nerihu ma.: comp I icaçãoma: d isposiçãordo;a rt. 
28 'com a> disposição: do ,ar:t: ;47· .. :.Mas '.observe 'O nobre SéÍ1ado'r;:,que 
neste .. art.~·47::\Sei·usa,da'palavra"..;;;.Jndividuais:;.-;.;.;.;;e:por::cjue:razão~•este 
artigo· havia.· de.,'falar- só~ dos. crimes'' individuais?>.O :art.•.:28~:tratá: da 
pronúncia. daqueles delitosqUe.,não:são individuais:·:.: · • ... -- · .. 
. .·.. .. .O:Sr.:,Mello>Mà:ttos::~:Quais.são,essas~pronú ncias? tr. ·, · 

. Q Sr:. -H~õCavalcanti : . .:.:,:;Nosú:r.imes'dekesponsabilidade;;> ,,,,,_; 1 . 

-Um Sr s·enador· . Ess·a··e'·q'u· e'e' a··'q' u· esta-o"·;·:·õ':' ;,,,.: ,.,, , · .·. . ·•·, • ,-:-::-..·.\ \ ,' ::: .. ', _.: •·','' .. •y•'.:~ ••. ~'"''···.(,,, :~-. ,"'Í 

::o. Sr:•:H·;;Cavalcanti::r=-:;. ~ 'a :linteligêpci'a .. dô'art.*,28, .• ei'eú;já mos
trei ,que,i;havendo ·uma(::pronúncia~·mesrrioê•no .. ·.:delito'!::;individuai~Uo 

. juiz .•que :a··.f,izesse: não >:estavà<>foraJdetsuas.!atribí:JiÇões;(conhecia·.;do · 
delito~ via .qUe. tais e·.' tais pessoas,.estavam-ccompr.eendidasinele;:.e .. na 
pronúncia· dizia: .. --:- TaL .• delito, segundo: as,inform'ações:das' testemu
nhas, ,fokcompetido por. :fuão; -·.:Nisto mão~prejudicava~em::nac!a::.as 
prerrogativas do· senado; .. mas,.quando-.•o senado·.;tomasse:·.conheci
mento deste fato,. podia mandar ;procl.i'~ar,;as:Jnforrnações que·ju lgas-
se convenientes e.prosseguir:no processo. , ' · • 

Eu, senhores, não quero entrar, neste mar de ;dúvidas,, quero 
.limitar-me· unicamente. ao: procedimento que devemos·têr acerca. do 
processp que nos foi. remetido: não serei bastantemente.claro; mas 
será isto alguma. tangente? Eu admito que o juiz pode pronunciar, 
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e que pode também não pronunciar; mas o nobre senador se assusta, 
e diz. - Isto n9s vem tomar todo o tempo. -::-'Pergunto: os ministros 
não podem denunciar a todo mundo,. e aos.mesmos.senadores, e por 
ventura vemos que a câmara está: muito .ocupada com :essas 1denún-

. cias? Porque se quer então, tirar: o·direito de-:cada um poder denun• 
ciar! Temem-se os caluniadores? Não tenho receio de.que eles;nos de- . 
sacreditem; mais susto devia haver do que dizem os jornaisdos;sena~ 
dores; mas que me aenunciem .quantas. vezes .quiserem,- que me· cha
mem a juízo, estou muito .pronto e estarei sempre para responder, 
com isso nunca me desonraram; · . ··· · • . . . . .. . . · · 

_ \ Eu .vou falando. assim que pa_:eça·ter um•pouc<:> com·c~lor;mas 
nao tenl:lo calor· ?~lgum nesta questao e -torno la repetlrrque·nao:quero 
para jtJiz.senão•os mesmos membros.da comissão,··mas'quero•adiscus-. 
são; d

1
s ~nt.=ress:s são tão co':luns, que os sentimentos dos membros 

da com1ssao na o. podem · de1xar de ·ser- ·os :mesmos :::que 10s,:nossos. 
. lo !primeiro passo que devemos dar é tomar conhecimentO' da 
denúncia'; imprima-se o processo, ·leiamos :todos o• qUe' ele. contém 
e se hbuver· injl!Jria, não digo para·.o nobre:senador;·porque•a injúria 
que é ifeita a ehk é feita ao senado, temos meios·de:proceder contra•os 
calunifidores desde· o grão o· mais pequeno: até o.grão.o:mais:êlevado . 

. · /E.l! tornÓ a entrar na ~atéria. Mo~r.ei qúe·.f>·.art.AT:stá e~ 
harmoma :.com /o art. 28.· Sera o que eu d1sse· um :soflsma?,!Nao serei 
oastante claro r Eu presumo que a explicação que.' dou aos artigos da 
constituição nãp! é alambicada~ .E quero·. que o senado.' possa.colher. 
todos os esclcirecimentos, Jnquerir testemunhas,. confrontádas~ ouvir 
o réu, como faz qualquer juiz; e que. se lancemão'detodos:os·rn,eios 
para se verificar o delito ou a inocência do indivíduo,. embora seja 
preciso mandar buscar:testemunhas, não digo.aMinas,ou Mato Gros
so, mas ao Japão; O senado deve punirpela sua dignidade.·: •: · 

Não direi mais, basta de explicação. · · .... '.· .. '· . 
O Sr:. MeUo .. Mattos: """7 Sr. presidente; eu; porque tenho de exe

cutar o parecer. da comissão, -oficiando ao governo no sentido que. se 
. vencer,. tenho· ainda mais restrita obrigação r de dizer. alguma cousa 
sobre o objeto, e por isso vou enunciar a minha. opinião", que talvez, 
sendo minha só, não seja contudo a mais exata, ·a que não me .impede 
de apresentá-la, porque a discussão esclarecendo"a)'e,os argumentos 
bem deduzindo, ainda condenando-a, tirarei serififre a vantagem de-a 
trocar por outra mais exata que, sem repugnar, ace.itarei. 

Declaro que é minha opinião que o senado;.é'm caso algum pode 
ser prenunciador ou despronunciador em um pfÕcesso: é assim que 
entendo o art. 28 da constituição do império. Debaixo deste ponto 
de vista, refiro-me só a duas proposições do nobre senador que aca
bou de falar, uma· das quais é que nós devemos ocupar ou tomar 
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conhecimento do processo que está sujeito à discussão· e de sua vali
dade, mas sem.tomarmos uma deliberação;••e•a.segundacconsiste,na·.in
teligênciarque •ele:·dá:.•âo •.ar.t;;o:47 'da,:cons:tituição;:;fundado: na<palaV,ra· 
exc/usiva.ique;~nele;.se.:acha:.T:Eu .. digo··que_,_pfnobrer:senad6riquer:endo 
harmonizar, o -art. 47. com .:o . ar:t.:-28,; no .meu •:.modo, de ... entender .:não 
harmonizoll. conforiT!e os:_princfpios qúe,emito~>·:DeixO}par,á 1depoi~ .a 
•proposição .se :O:; senado •deve 'OU~.não· tomar;conhécimerito:.do~pr,oces! 
so; .e-se:: a comissão:fezbemou não em.:dizersimplesrriérite.•que o._prl

1

o-
cesso dev_ia· ser:•desaténdido·-~"-,., ~.-::·"··· ... -..-.-,,.- -· -,: .. ··· · ,_. __ _.;,\ ,. ·, ,., ·.. -·· -• .... __ 1· '• ' ' •. .,_·,:•,,_1._,.,.,,., __ .,,t ... ,-.:-·t.-._-\,, :; .·1.·'''.,-l:~·,f.-·,·' '·:·--:~!--' 

· . · ~ · ; V~mos à:propc:>sição;: do ,nobre senador; ,se·~ ep, .. não.:: fo_r:r,e~a~~' 
estlmaretv.que:me~Jadvlrta~;par:a·poder.,melhor,Jmarcha~:.no_,meu~raclocl
n io .. :D_iz;:ele;;.~undado :nc:>,art.\ 47;;:q~e,~sempre;que :Veri,hajprõnúr,-cia 1 ~e. 
um JU IZtqualquer::;;autonzado _para .Isso~ ,o,senado.,poqe,outr,a,vez~pr,e~ 
nu nc·iar .. :.,.,_-:··, e-•. ~~-·; . -. · ··-·· ,., _ . ·• "'-·· " .., . ·. :-~ • ·· ::·:::.·:: • <:·. , •. ,.,. ··•- ·-: .. , ;\; \ 
.. : ,· .• ·._x,O,;Sr;,_Hollanda,cavalcant.í::.~.Nos;c~imes.:iri~i~i~~~i~;~f'·,:·<~-•- . . 1 -~--~ 

·.: . :: ,_,. :O:.: Sr: ;Mello;.Mattos.: .... ::S1m; nos.;cr,unes~lndlvld;uals;~e;_que::essa_ 
pron_úncia,,assim:-~eit~ ·:no;:ju ízo. competente-r,não ;tem r mais;,dó.~que:,~j 
qual1dade:\detdenu.nc1a.Ae1ta, ao senado;;sobr:e .a·:qualfciJOde:-:ele•:outrai. 
vez,pr:onunciar:'· .. : .. , .......... · ·····-··- ' ,. -~--... -~.:.,. . ..... , ,_.:. . ............ , --··'/ .. / . - ..•• ~ ~-~"',l'.:· ... ' .. l,:;\,:~·-J;,_,,·.···''-' ·-.•:,!,.·~._1.~.!-':'-_ ·;.'/", ... ;...~-, _~e•-:=:::·~-~·:-~~~ .. __ '/-•-· 

_ , : -;O:_Sr.;";_H~U~nd_ a,;Ca~al~-antk -~ D~~ú~c~-~;(/_i~fOf.JT,l~ç~f(.dO.'f_. a~q-~i ; 
..... ,_ OSr:.,M.,e.-Mattos ... O art. 47-, ... no .§.l. ,.d1z de um.modo,e'11 1 I 

. ?en_t~ •:q u:~·~ ,:;~~··~e~cl,us_iva ',atri bu.içã~; d?: ._ ~en~dc;>oco.~~~cerf,,(d ~.?,5:, 9~1ífo, _
1
s lndlvldU~Is,·dos<'mer,nbros::,da:.fam fha·. lmpe.~lal;:n:unlstrC?~rde~·e,st~'tf9,. · 

conselheu:os~.de: estado .. e·! senadores;' e, no _ §:29 refer.e-se~- aos.';casos: Cle · 
._ resporisab'il idade;;r·(Há ;; aqu i;.'po is .. diferenÇa :.:dê :dei i tos índ ividi.!Jàis : e 
CrimeS de reSpOnSabilidade. ;;_,; • 1 ; ' ·,,!:. ''-' I ;·: :<: ;, ' , :'' .: -.;;'. '.:. ii L,;-;:.:~;·.; ::'.: 

.. · .. Ora; por estas :mesmasdisposições;·vou::provar .. que: em. casam e
. nhum 'Ô senado~:é ipronünciador,-~ porque o';.'ar,t;'·~4-7~r; § él!'::se:·exprime 
pela'! palavf:a:-•;;_;_pconhecer} ..:.::.:Q.>§ •29:.5e expr:ime?.pela::mesm·a:~pai~IVra~' e 

-é ---do' uso 'dessa '·mesma:,palávra que':{éiJ ,,·C:oné:lu·o-;1-coí:ribinanê:fó~á~com ;o 
··art;)38/ e~me'smo--comro~28;:que: ela sign ificai.e<expi:iniê o"atotsômente 
de ju lgar::>:e: não:- o) dE:r pronUnciariol.J?:despn::müriciar)e;vejarnbs:•o·§r2!' 
'do: art~ 147 :Cfiz'...::.:, conhecer:-dos'Crimes de:.'resporisabilidade'dos;m·inis
tros ·e ·conselhei~os:'de·:ê5tado; :.:.::.~'Se ,:déss~'mos~â:Jesta~ palavrà'. '.íconhe
cer __; também· a compreensão 'da : idéià~diftp~onúh'cia/J:íúnhamos'e~a 
disposiÇão constitucional em diametraiGoposiÇão com}o~art~·38~':que 
faz ·privativo· da. :câmara dos, deputados:a-' .formação '.da<cu lpa 'desses 
empregados·. até a~ proriú ncia. ou 'decretação::da;acusação; ··e •quando. a 
câmara,.· em virtude do seu exclusivor- decreta:·:a :acusação,.; o· senado 
não tem 'que dizer;. recebe a acusação''êfecretada,,'e .só:trata,de senten
ciar e julgar; portanto.é evidente que, à •vista :desse § 2P do:art.'.·47 e 
do art. 381 a palavra - conhecer·- empregada no parágrafo :quer so
mente dizer sentenciar e julgar, e não pronunciar, e de·que esta é a 
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verdadeira inteligência dos artigos; já tivemos exemplo nesta casa: 
vindo um empregado assim . pronunciado. receber. do senado a. sua 
sentença, comq recebeu, e .então o senado: não. tratou de· pronúncia 

.ou decretação: de acusação, porque. se. não entendeu ,·autorizado:para 
isso. i .· • -·~· .·•. 

.~·. 
' L t t 

O Sr, H. Cavalcanti:- Sem dúvida,: ·· ·· · 
O Sr.· M. e Mattos: - A f está pois .um. caso em .que .o senado 

não é prenunciador~ e. a palavra - conhecer -.exprimindo sentença 
e julgamento someAte, e não pronúncia também; como, quer o nobre 
senador; .. , __ · ·· '''.·:-·.·. 

O. Sr; H.· Cavalcanti: - Bem;.· agora. nos delitos•..individuais? 
. O Sr. M. e Mattos:- Nos delitos individuais?.Nejamos:sé.(ne5te 

caso a. palavra - conhecer - deve ser ou nã6-tomada.no mesmo sen
tido do.§ 2?, _ou se ela quer compreender a idéia :de pronunciar~· ü 
art. 27 trata do caso·da prisão, e dá como corrente que ela: p'ossa ser 
ordenada contra um deputado ou senãdor,:mas o' qúe .. não qüer:é que 
ela seja· executada, .salvo,. em flagrante delito; éom:.ordem:expressa 
da respectiva câmara. Como· é que se deéreta'~a prisão~fora ~do caso 
de flagrante ou mesmo algum outro excetuando em .lei; que não seja 
por virtude de culpa formada; e de· pronúncia' decretada: pelo juiz 
competente? Eu não·conheço·outro meio (o.Sr .. Ho/landa Cavalcanti 
ri-se) . .. E se o nobre senador que ri conhece outro; âponte-o,:salvas as 
exceções que já apontei,· e este .argumento. tanto. mais· procedente. se 
torna quanto no art. 28, tratando-se expressamente• da :pronúncia, 
se determina que os seus efeitos, que são a .acusação.e. julgamento, 
não possam prosseguir sem o determinar a respectiva câmara/_ e pa·ra 
quê?· Para .o fim de conhecer. se o seu membro deve ser. ou ·não sus
penso de: suas funções .. De donde, concluo que os ·crimes individuais, 
mencionados no. §.1?- do art. 47;·e. os de responsabilidade,no §<2?, 

. quanto.à formação da·culpa,e até,a pronúncia, devem,:ser,tratados os 
primeiros.' no foro comum,· os segundos na·.: câmara· dos .deputados; ·e 
que depois o conhecimento desses processos diversos; isto é, a sua 
sentença. ou julgamento deve .ser feito. no senado, pois é este.ojuiz 
privilegiado em qualquer dos dois casos, e fica assim, a meu.ver, evi
dente que a palavra - conhecer -· de que se usa naquele artigo, quer 
só dizer sentenciar, e não pronunciar.. · · .. : · 

Admirou~me mesmo ouvir ao nobre senador, que há poucos dias 
tanto sustentou a opinião relativa à inviolabilidade 'Cio senado, apre
sentar hoje uma opinião tão contrária a esse privilégio e inviolabilida
de que dá ao senado a garantia do julgamento de seus membros, que
rendo que o militar senador, nos crimes militares~ fosse ·entregue ao 
foro militar para ser ali militarmente julgado; eu ligo-me neste caso a 
outro nobre senador que acabou de falar, e juntarei aos seus os meus 
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esforços, para que um militar senador venha ser julgàdo no senado, 
porque não reconheço privilégio que.: rivál izecoll"l este senàao/'quanto 
ma is:·q 9e"o Cex'cl ú á,~ q'ue li he·Jseja•: superip·r~" 'é "de' 'cônfô rrííié:fade:.-co'm~os 
meus·:)priricípi.os, ·esperarei· :sim ::que:'elé'seJa\tp'i"Imeira·rr.·êntg~rriC:tiCiàCI6' · 
do:cfime'no;cohselho::de:·investi!;JaÇãó~ .. qüe;eqúivare·'ã#ronúnéi'a;·mas·· 
q'uántó 'ao" j úlgà!TJêritb} esse'•só;'âqu i;: pôrqúe·'só'i'ô .sênaciô:pwode":e'ci'eve'. 
ser ·seü·ji.Jiz,~e~:éis;mais:umahip6tese;erri fàvôf'dã'prirríêir~fdpihiãô/ae'· 
que o .. senado f1ão pode pronunciar, mas .só• Ju!g~r,· e: isto·:pthi'bipâl
mente.'depois·.;da;refórmà~ido !.código•·qLié·'te~~:estàbelecido~.á:form'a; 
porque a ·pronúncia: deve·ser feita;··e·amaneira por·que"ôs'ifé'i.ís~7pro:'. 
nu nciad6s: por:lqualquer'-autéii-idade"habil1tada: pàra'JissO''·sãó''í'ogo sujei
tos'~por.i:ato:-rsubseqüente ~ê~:ime'diatofà)liiutoridâ'detsi.Jpei-iorà'qu·em'iá: 
I e ic .. faeultou:sú sterítar'.:e] revoga r' 'ás~ pro h li nCiâs~:'idi:#ioiS:(do' t::fu-e;;sf:r:pro:' ; 
cede.~:entãoià~·acUsaÇ'ão'le' sentehça:·•dü·anCtól:t~fcõnstitó'iÇãot·se·'expriiniLr>• 
pela •. palavra,:O...:i,conhecer~::=..~entendeu;:ra:.:rn'eu\~er;~que::o·>~prc>cessà:1Já·• 

. está'suficiehtemente·Hn·siru:ído:para'·sofrerrp'ronú·ncia;''e;.()';réü~·prorii:i'ri: 
· ciado ., habilitado .. para• sofrer a acusação~ ,apreseritar'''a:c~súél1defe5a·;:~é' 
receb'êr; a.; pena ··dá_ I e L" E is~porque isciú)'de 'opi íiiãoJp'or~Ô'ra'/'quê.não :têm-::, · 
lugar: a:inteligênda queo·nogre senadordá'·aos·arts.47 e'48tq'uer'ú'a~· 
tandó,··âeçcr:imes individu'ais;•qúer,tratando:de:crinl'es'de'respo.nsabili~ ··· 
dadé·~· -,·> .: ··} :-~ ,:;.~ :_:. >. ;~ ·; · ·:.,,_·_; ~- ;- < . .-~:-j , ~- ·;._ -_-~: · · ~-~-~; ·--· ( ... -,•::·;_·: .. , ; ,._. _:- ... !~ ·: ••• :-~·.:-.~;/J ·:;.~_;;,J ~·j \;.'t :~·;,J. C~ d,:•: iJ•S· · ~:·_,.,_; ~·j 
:. í . ·.- 1~1 :·. "· .. r-- ('i -~ ·, --·:, ; -.! •· --,·:~ • _- • l ·'"'·- • -· .·".:_ :-::·.- ··._,; .. ·. ( •; ~.: !. ! ·./.·_ :···· _ <':. -~- • .--•. ,.., -:1 .,., .• ~"-· ·<· >:·~ .·· ~- ~-:~ ;. -· ": . . 1·~;:~-:: ... ~ .:--~ · ... ;;- -: ·.;:-1• ··.j :'"· :--

.. · · .. ·::·Eiúêndo· 1:ambérrt.qüe''l1ãô'.tem:.Ju9âr.:a: õprn'iãõ;'de,õtití:õ:ri·ôore 
se·na1dor;":é:f«f·.Cjtie, ~o·:seôaao~·nêl,''Usô' ·êfà' a r-t:. 4a''faz'Be:· iJ'rõilü nêiâé:là'r,: .e 
.. ,_ ,' · ..... : ... ·i!'~---.- •..• ;::.i .. <-·':, ,;.'~.;..~:;:i:..'.'._,.:--..... \ .•• · _,,_.-,.•_,l., .... -.-· •. :-.<, ___ .,.l\,;: .. -.. -- . .,'-...... ~.·-· ,· ;-.~·"'··'·-.···-····'~-·-_;,,.~··-··· 

como tere[Tlos .o.casrao .. de examrnar ,esta.questao,.veremos,entao,qual 
, ' , 1 ~-> f ..,;. ~~·- ... -~ .'· 1,.' ;.~' ( , '~ • ._';,•.,; .. -:_.,, 1, • ,,o~~·· ~; , ;.',·,• ;.,, -~ •, .,,.: • • .·1' !.:• ~ '.·• ·~, 1·>.1 ~ r.·; ,\ -~··' .J,,•. '·•"•·· ''•-••• ~ .t • ,..( -~ i'.A :•, ! '"'<"...- ··,.,, •,' <· •• -< ' ''• r 

e a oprnrao.do.senado neste . .caso. . " .. ,,, . "''"' .. :. :1. .• • . . •• , · ; 
.... · .. ·.,~ .. ,~,.~·./.!~;;':.:::•;•-) ''•'· ".>_··,.•-;,1~ .... '1,~,.-,,, ·--~·--·'. l.u.r:-~··.,._· .. ", .. ,,, ...• ~ •. --''•· >,_.(,), ,, ~---1· •. ·<, • 

. .Vôltando ao .pai'e'cer da.;comissão:que::está.em discussão, digo 
que ;nãO:posso'·àceder à~ op in ião,de:outro>nobr.é. senador: que qt.ier::que 
o ·senado :entr:e:::no 'exame• ao :processo;e.:decidida;dã1;su'a~.validade~:ou 
inva lidaâe;·::pO'rque centendo< que: falta; a:base essenCial: paraissC>~que~.e 
a<pronúncia;,:Eu·:enterido que·o.senado:deVelcingir~seJà::constituiÇão;:'e 
declarar•:.que.::nãó.: toma conheciméritô.·.:do ;.prOcesso:. queí'se·~ilhe·"erivia;· 
porque lhe fa I ta .. a:·base o essencial . para•:isso.;::que<é,'a;:.proríú nciarsémxa· 
qual'•.não:,pode :entrar' no,:exame,se·:.deve: ou>.não:,progredir;'liEnterido · 
também que não: deve: fechar os:olhos.o::senado·'ao.fatodo:juiz;!qu~; 
pelo .erro do seu •of(cio;• pelo:menos; remeteu-: este: processo :assim ao 
senado~ preterindo a forma' que lhe , marca 'a: constituição:·: é :de::que 
deve estar ao fato,. e como. no meu. entender::seja:o::caso·de responsa~ 
bilidade; sou .de parecer que se.·recomem~,~. ao governo para a'fazer 
efetiva a esse juiz, visto que, também, segundo. entendo, não cabe· nas 
atribuições do· senado responsabilizar diretamente· :qualquer .. autori
dade, atribuição que, se tivesse o senado, deveria sem dúvida fazer 
dessa neste caso. 
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Depois do que tenho dito, acho do meu dever pedir à nobre 
comissão que explique como se devàhi entender as suas expressões, 
que o processo seja desatendido, porque, para dizer que fica de 
nenhum efeito, ·que ·é nulo, não pode ser, porque o senado não está 
autorizado, conforme se tem demonstrado, e para servir-me na expe
dição do ofício, de qualquer outro desenvolvimento da palavra -de
satender - é prejuízo que a ilustre comissão e o senado convêm no 
que deva ser. 

· O Sr. Lopes Gama faz ainda algumas observações que não po
demos ouvir. 

O Sr. Vergueiro: - Sr. presidente, eu tenho prestado muita 
atenção a esta questão, e parece-me que ela merece ser profundada e 
examinada m·uito cuidadosamente. Muitos agradecimentos se deve ao 
ilustre senador, que, ·apesar de não ser da profissão, encetou a ques
tão como se o fosse. O parecer da comissão é que o juiz deverá pro
nunciar, a opinião do nobre senador, que primeiro falou, é que o juiz 
não devia pronunciar. . 

O Sr. H. Cavalcanti: -Podia pronunciar ou não; era indiferen-
te. 

O Sr. Vergueiro: - Podia ou não podia, bem. No que divirjo é 
que eu entendo que não podia pronunciar: fundo-me no art. 47, da 
constituição, que dá ao senado a atribuição exclusiva de conhecer dos 
crimes individuais dos senadores, &ê. Parece que esta atribuição do se
nado está tão clara, que não pode ser posta em dúvida. O senado co
nhece exclusivamente dos crimes individuais dos seus membros (art. 
47, § 1 '?): não ·trata este parágrafo dos crimes de responsabilidade, é 
no § 2'?, onde trata dos crimes de responsabilidade dos ministros e 
conselheiros de estado; logo a constituição reconheceu diferença 
entre crimes individuais e de responsabilidade; e parece que, refletin
do-se bem nesta diferença, estarão solvidas todas as dificuldades. A 
constituição estabeleceu uma regra para os delitos de responsabilida
de, e outra para os délitos individuais. A respeito dos delitos indivi
duais, mencionou umas poucas de categorias, das quais pertencem 
exclusivamente ao senado; e a respeito dos crimes de responsabilida
de;mencionou os dos ministros e conselheiros de estado. 

Mas argumenta-se com a parte que também tem a câmara dos 
deputados no conhecimento dos delitos de responsabilidade dos 
ministros e conselheiros de estado, e diz-se: - logo a atribuição do 
senado não compreende a pronúncia; limita-se ao julgamento. Nin
guém pode negar que a jurisdição plena e exclusiva conferida ao sena
do no art. 47 esteja limitada no art. 38, no que respeita à responsa
bilidade dos ministros e dos conselheiros de estado; mas esta exce
ção deixa em inteiro vigor a regra geral em tudo o que não está 
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compreendido na exceção. Em conseqüência do que é fora de dú
·vida que o senado tem plena jurisdição nos delitos individuais dos 
senadores, &c.; e que nos de responsabilidade.dos ministros, se limita 
ao julgamento: querer porém estender esta limitação aos delitos indivi
duais, é inovar outra exceção que não está na constituição, é conver
ter em regra geral uma exceção especial. Deixemos, portanto, a exce
ção na· especialidade a que pertence, e respeitemos a regra geral que 
confere ao senado, sem limitação alguma, o conhecimento dos deli
tos indi~iduais dos senadores, sem pôr em dúvida que esta jurisdição 
plena e exclusiva compreenda a formação da culpa; parte essencial 
do processo criminal. · 

Ora, se compete .ao .senado esta atribuição exclusiva, é claro 
que não compete a outra alguma autoridade judiciária; nenhuma 
outra autoridade judiciária pode conhecer tais delitos, porque, se 
conhecer, ataca esta atribuição exclusiva; Porém argumenta-se contra 
isto com o artigo 28, como se este a.rtigo estabelecesse afgumajuris
dição; não estabelece, não autoriza magistrado algum para pronun
ciar senador ou deputado, não lhe confere esta autoridade. Supor o 
caso em que um senador ou deputado seja pronunciado por alguma 
autoridade que não seja o senado, isto de fato pode acontecer, mas 
não se opõe, não está em contradição, como se quis notar com o arti
go 47, porque o artigo 47, que dá o exclusivo nos crimes individuais 
do senado, deixou cje fora os crimes de responsabilidade; logo, a res
peito dos crimes de responsabilidade não é o senado que conhece. 

Se nos delitos individuais se compreendessem os delitos deres
ponsabilidade, então era ocioso o § 2f? do artigo 47, porque no§ 1 f? 
estão os delitos individuais dos ministros e dos conselheiros de esta
do, e no § 2<t acrescentam-se os de responsabilidade; logo, a respeito 
de outras pessoas não se compreendem os delitos de responsabilida
de, são só os individuais. Mas a constituição não quis que houvesse 
autoridade alguma que pudesse perturbar os trabalhos do corpo legis
lativo, e determinou que naqueles casos em que um senador ou depu
tado pode ser pronunciado por alguma outra autoridade que não seja 
o senado; isto é, nos delitos de responsabilidade em que a autoridade 
competente pode pronunciar, quando o senador ou deputado for 
pronunciado, não proceda adiante, e remeta o negócio à respectiva 
câmara, para declarar se o processo deve ou não continuar. Mas en
tendendo isto como se deve entender, nos delitos de responsabilida
de em que o senado não tem essa atribuição exclusiva, nem é compe
tente, como se quer deduzir daqui a autoridade para um magistrado 
pronunciar senadores e deputados nos 'delitos individuais? Qual é o 
magistrado que aqui está autorizado para pronunciar os deputados e 
senadores nos delitos individuais. Não vejo, nem trata disto o artigo 
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28. O artigo 28 reconhece que há casos que pode ser pronunciado um 
senador, mas ordena que um juiz, suspendendo todo o ulterior pro
cedimento, dê conta à câmara; o artigo 28 dá esta garantia (oxalá que 
ela fosse sustentada.juntamente com a do artigo 27); mas note-se que 
não dá por acabado o ofício do juiz, manda que suspenda (lê o artigo 
28). e dê conta à respectiva câmara, a qual decidirá se o processo deve 
continuar, e o membro ser ou não suspenso no exercício de suas fun
ções. 

O Sr. Mello e Mattos:- Aí é que está a grande garantia. 
O Sr. Vergueiro: - Sem dúvida, conjuntamente com a disposi

ção do art. 27. Do que tenho dito, se conclui evidentemente: primei
ro que a jurisdição exclusiva conferida ao senado no art. 47 é comple
ta a respeito. dos crimes individuais, e compreende a formação de 
culpa, a qual não pode competir a outra alguma autoridade judiciária; 
segundo, que a pronúncia de que fala o art. 28, tomada em sentido 
jurídico, só pode ter lugar em crimes de responsabilidade. Finalmen
te, que, sendo o crime do processo em questão individual, ao senado 
compete a formação da culpa, e por isso deve conhecer a matéria, 
não obstante a falta de pronúncia, deliberando primeiro que tudo, 
conforme o art. 28, se o processo deve ou não continuar. 

Eis aqui a minha opinião. . 
O Sr. Hollanda Cavalcanti:- É esta a sua atribuição política. 
O Sr. Mello e Mattos:- Política: está direito. 
O Sr. Hollanda Cavalcanti:- Política, sim. 
O Sr. Mel lo Matos:- Estamos conformes. 
O Sr. Vergueiro: -Também eu concordo, nem atribuo a esta 

deliberação caráter judiciário. Ainda não vi o processo, por isso tenho 
tratado somente da forma de proceder, e não entendo que a falta de 
pronúncia possa obstar a tomarmos conhecimento, porque então 
seria incompetente. 

O Sr. Lopes Gama:- Por isso digo que leia o art .. 27. 
O Sr. Vergueiro: - O art. 27 não tem nada com a pronúncia, 

declara o caso em que o senador ou deputado pode ser preso, e não 
exige pronúncia. 

O Sr. Hollanda Cavalcanti:- Mesmo neste caso·pode o senado 
suspender o processo e soltar o senador. 

O Sr. Mello e Mattos- Em flagrante delito? 
O Sr. Hollanda Cavalcanti: -Sim. 
O Sr. Vergueiro: - Mas a questão não é se pode ser preso, é 

se pode ser pronunciado, e por quem. No artigo 28 não se diz por 
quem pode ser pronunciado. Supõe que pode dar-se· o caso de ser 
pronunciado um senador fora do senado, dá-lhe a garantia de não 
poder ser tirado sem deliberação da sua câmara; mas não se pode 
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inferir daqui que todas as autoridades crim.ioais pos~a.rn prOnl-!!1Cii~-lo, 
o que seria usurpar-se a jurisdição exclusiva do senado foraL d'o·s· 
casos de responsabilidade. E por este motivo que eu entendo que se 
deva examinar o processo e deliberar sobre ele, não obstante a 1'alta 
de pronúncia que a havê-la seria incompetente. 

O Sr. Hollanda Cavalcanti: - Quero que seja impresso; qLrero 
vê-lo . 

.O Sr. Visconde de Olinda:- O honrado membro que acaba de 
falar, para firmar a sua opinião de que só ao senado compete a p·ro" 
núncia; estabelece diferença entre os crimes individuais e de responsa
bilidade, e reconhece nos crimes de responsabilidade o direitode pro
núncia nas autoridades, e não assim nos crimes· individuais~ Ora, com 
que argumenta? Com o artigo 47 que diz- é da atribuição exclusiva· 
do senado; 1<?, conhecer dos delitos individuais. etc., etc. Se este a·rti
go vale, ele destrói a distinção que acaba de fazer o nobre senador, 
porque o artigo diz:- é da exclusiva atribuição do senado; 1 <?conhe
cer dos· delitos individuais, cometidos pelos ·membros da ·família 
imperial, ministros de estado, conselheiros de estado· e senadore:;; e 
dos delitos dos deputados durante o período da legislatura; 2<? conhe
cer da responsabilidade dos secretários e conselheiros de estado . ..:... 
Ora, para poder proceder a opinião do nobre senador, é necessário 
dizer que o conhecimento da responsabilidade dos secretários e con
selheiros de estado, envolve também a pronúncia, o que não se pode 
sustentar. Eu peço ao nobre senador que dê uma resposta ao" que 
acabo de dizer. . 

O Sr. Mello e Mattos:- Isto não tem resposta. 
O Sr. Visconde de Olinda: -Portanto a distincão está destruí-. . 

da com o mesmo artigO da consi.ltuição. Outro argumento do mesmo 
artigo. Diz ele que é dá competência exclusiva do senado conhecer 
dos delitos individuais dos membros da família imperial, ministros, 
e dos delitos dos deputados. Ora, note-se, que quando fala de delitos 
dos deputados, suprime a. palavra individuais; o que não se pode 
atribuir a defeito de redação, porque é no mesmo' parágrafo, e por 
isso forçoso é dizer que compete ao senado conhécer tanto dos cri
mes individuais como de responsabilidade; mas se é exclusivo do 
senado o conhecimento da pronúncia, como entendem os honrados 
membros, forçoso é confessar que a câmara dos deputados não pode 
conhecer dos delitos dos seus membros. Eis a conclusão dos princfpios 
do honrado membro; mas ela tem o seu direito fundado na constitui:·· 
ção; logo a palavra exclusiva não compreeri'éfe é1 pronúncia. A condu
são é forçosa e necessária. Até do artigo 28 se vê que, além da câmara 
dos deputados, há outras autoridades que podem pronuncia'r, porque, 
dizendo o artigo: -Se algum senador ou deputado for pronunciado, 
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o juiz, suspendendo todo o ulterior procedimento, dará conta à res
pectiva câmara, a qual decidirá se o processo deve continuar: -segue
se que supõe que há uma autoridade que pronuncia, que não é a câ
mara dos deputados, a qual decidirá se o processo tem de continuar: 
qual processo? O que foi organizado por outra autoridade; logo hâ 
alguém mais que pronuncie. 

E pois evidente que por este mesmo parágrafo, além das câ
maras, há outras autoridades que pronunciaram, e que não são só os 
crimes de responsabilié:lade os que reconhecem outra autoridade para 
a pronúncia; porém os mesmos individuais podem ser pronunciados 
pelas autoridades judiciais. 

Estes argumentos mostraram bem: 19 que a diferença entre cri
mes individuais e de responsabilidade não têm lugar: 29 que há uma 
terceira autoridade; além das câmaras, que pode pronunciar, e que 
por isso a palavra - exclusivo - daquele artigo não exclui outras 
autoridades que passam pronunciar. . . 

O Sr. Mello. Mattos : - Eu entendo que o modo por que prin
cipiou a enunciar-se o nobre senador que primeiro falou neste obje
to não bem esclarecido pelo nobre senador que quis ampliar e sus
tentar os princípios ex pendidos, e como talvez me não compreen
desse bem, vou procurar explicar-me melhor, se o puder conseguir. 

As leis gerais têm estabelecido as autoridades competentes para 
pronunciar, e estas autoridades competentes para pronunciar, estabe
lecidas nas leis gerais, códigO etc., são as mesmas que reconhecem o ar
tigo 28 da constituição; porém, a mesma constituição, não obstante 
essa generalidade, quis fazer exclusiva da câmara dos deputados essa 
faculdade de pronunciar nos casos de responsabilidade dos ministros 
e conselheiros, art. 38; consagrada portanto a regra e essa exceção 
nos artigos 28 e 38, me parece que não há lugar a inteligências desvai
radas que tendam a destruir essas regras. E pois a regra geral do art. 
28 que as autoridades gerais que têm por lei a faculdadede pronun
ciar poder:n pronunciar os senadores e deputados, os· ministros e con
selheiros de estado nos crimes individuais, e assim pronunciados só 
pertence ao senado o julgamento e sentença: por ora vejo que este 
final é só opinião minha. 

O Sr. Cavalcanti:- Por crimes individuais pode. 
O Sr. M. e Matos: - Deles é que estou tratando. O nobre sena

dor que encetou a questão deduziu da palavra - conhecer - de que 
se serve a constituição o direito de pronunciar. 

Um Sr. Senador:- Do exclusivo. 
O Sr. M. e Mattos: - O exclusivo tanto pertence ao § 19 como 

ao § 29 portanto o exclusivo abrange uma e outra coisa (lê o artigo 
47). 
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Mas ao mesmo tempo reconhece o nobre senador que uma 
autoridade qualquer que tem faculdade de pronunciar o·pode fazer. 

O Sr. H. Cavalcanti:....:. Sim, deve. 
O Sr. M. e Mattos:- J: que esta pronúncia porém deve vir para 

o senad.o, a fim de servir como· de denúncia, e poder ele pronunciar. 
O Sr. H. Cavalcanti:- São preparativos. 
O Sr. M. e Mattos:- Permita-me que lhe diga que esta opinião 

não está de acordo, nem com a constituição, nem com os princípios 
que regulam o processo em geral. A palavra- conhecer- de q·ue se 
serve a constituição, não quer, no meu modo de entender, exprimir 
- pronúncia-, quer dizer - sentença, julgamento -: é o quejá pro
vei e vou ver se melhor posso provàr com a mesma co"nstituição. O 
nobre senador certamente não me compreendeU quando falei a pri
meira vez; queira Deus que agora me compreenda. 

O art. 38 da constituição fez privativa, como já disse, ·da câma
ra dos deputados a pronúncia dos ministros e conselheiros de estado 
(lê o artigo): .por conseqüência, eis a única autoridade instituída pela 
constituição com exclusão de todas as outras, quaisquer que elas 
sejam, para pronunciar. 

O Sr. H. Cavalcanti:- Nos crimes de responsabilidade. 
O Sr. M. e Mattos:- São os de que trato. 
Eis aqui pois um caso em que, pela constituição, é tirada da 

regra geral a faculdade de pronunciar, e sendo assim, que algum outro 
sentido podemos e devemos nos dar à palavra - conhecer-· de que 
se serviu o art. 47 § 2~ que não seja o de- julgar ou sentenciar? Ne
nhum outro certamente, porque a dar-lhe também a extensão de co
nhecer ou decidir a pronúncia, púnhamos em perfeita antinomia os 
arts. 38 e 47 § 2~ Entendendo agora lógica e juridicamente o§ 1~ e 
2~ do mesmo art. 47, como poderemos com razão dizer que a palavra 
- conhecer -, empregada no § 1 ~. quando trata de crimes individu
ais, deve ter um sentido diverso da mesma palavra - conhecer -
empregada no § 2C?, quando trata dos crimes de responsabilidade? 
Não está porventura a mesma palavra empregada debaixo de um só 
artigo de lei, e ligando ambos os sentidos desse artigo? Como dar-lhe 
interpretação e inteligência diversas sem que a lei lhe dê expressamen
te, e tanto mais que em os outros artigos, 38 e 28, que devem estar 
de conformidade com o art. 47, não se encontra expressão diversa? 
Neste caso as inteligências vêm a ser abusivas e arbitrárias: e se. as 

· inteligências abusivas e arbitrárias são sempre condenadas na interpre
tação lógica das leis, como não serão neste caso, onde, a meu ver, as 
disposições são bem claras e não precisam de interpretação! Além dis
so, o fato e o precedente do senado o justifica. O Sr. Costa Barros 
(que Deus haja) teve aqui contra si uma representação de diversas pes-
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soas que se reputavam gravadas por ele em abuso de poder no exer
cício da. presidência do Maranhão: que fez o senado: quis instaurar 
aqui algum processo, quis pronunciar? Não: remeteu os papéis ao 
governo, ordenou que as partes preparassem o processo competente
mente, que houvesse pronúncia, para ter lugar então a acusação 
neste senado: note-se que q senado não falou 1 em pronúncia, julgou
se só autorizado para a acusação: e era crime de .responsabilidade: por
tanto este precedente, .esse modo de entender do senado, autoriza 
hoje muito e muito a minha opinião. 

O Sr. H. Cavalcanti:.--: Quem lhe negou .isto? 
O Sr. Mello Mattos: --:- Quem tem querido aqui mostrar o con

trário em argumentos que apresenta, e foi por isso que eu o interpe
lei dizendo: - Então do crime de responsaqilidade ·de senador, quan
do for investido de um cargo público, quem conhece? --: E n,ada se 
me respondeu, mas eu sou justo, e como não argumento por :sistema, 
nem em outro fim que o melhor acerto, devo confessar que algumas 
dúvidas tem me ocorrido na discussão, sobre alguns casos que oportu
namente cuidarei de esclarecer, porque, repito, o meu fim é achar a 
verdade. 

O Sr. Cavalcanti: - Continue. 
O Sr. M. e Mattos: - Continuo,· porque desejo conhecer a 

verdade. 
O Sr. H. Cavalcanti:- Esta questão não é de partidos. 
O Sr. M. e Mattos:- Também nunca fui de partidos. 
O Sr. H. Cavalcanti: - Não sei. 
O Sr. M. e Mattos:- Nem Deus permita que esta questão tome 

este .caráter. 
Se um senador, na qualidade de empregado público, cometer 

qualquer delito, quem há de ser o preparador do processo? Na opi
nião do nobre senador deve ser exclusivamente o senado, ,porque 
a responsabilidade do senador como empregado não tem exceção 
no art. 47, e sendo o seu juiz o senado deve ele ser também o prenun
ciador: era esse o caso de minha maior dúvida, mas o precedente do 
senado que referi, nos tirará da dúvida,. se ele for confirmado outra 
vez pelo senado nesta ocasião, e enquanto se me não· tirar da dúvida 
é meu princípio deduzido do art. 28 que a pronúncia pertence ao 
foro particular, e que o senado não pode ser prenunciador. 

O Sr. H. Cavalcanti:- Não entendo. 
O Sr. M. Mattos: - Não entende? Pois eu repito; do que tenha 

dito segue-se por conseqüência necessária que o senador funcio.nário 
público, não devendo ser pronunciado pela câmara dos deputados, 
vai buscar o foro comum e vem depois ao senado para julgar, e daqui 
concluo que o senado não é prenunciador. Este princípio, repito, 



47 

é o que está sancionado como precedente no senado, e deve conti
nuar a estar até ser fixado para termos uma·regra para o futuro;.· 

·O meu fim é mostrar aos·nobres senadores· que a palavra• .
conhecer -do crime individual ou de responsabilidade, em que tanto 
se fun.dam, não tem· relação alguma com a idéia de pronúncia, mas 
sim com a idéia. de sentença. E o que tiro dos· arts. 27, 28 e 38, 
porque, como já mostrei, pelo art. 38~ a 'pronúncia nos crimes de res
ponsabilidade. dos ministros e conselheiros de estado é privativa e ex
clusiva da câmara dos deputados, e não pode portanto. o senado dar 
palavra sobre a. pronúncia,· há de condenar ou absolver o réu confor-
me as provas que apresentar. . . 

Pelo que respeita ao mais, tudo prova que as pronúncias não 
podem ser. feitas em todos os outros .casos senão pelas autoridades 
gerais competentes. O nobre senador tem. insistido no art; 27; e eu 
torno a perguntar-lhe se, à exceção de flagrante delito ou~oütro al
gum caso excetuado, pode a prisão .. ser decretada e executada senão 
por virtude de uma pronúncia? Não: logo o. meu argumento ainda 
não foi combatido, quanto mais destruído. 

(O· nobre orador conclui com algumas palavras que não ouvi
mos). 

O Sr.· P. e Souza:- A questão' se tem tornado mais certa do 
que à primeira vista parecia; agora toda a discussão tem rolado sobre 
a inteligência de diversos artigos· da constituição. Eu entendo que 
seria ·ocasião de ter lugar o artigo do regimento que diz que qualquer 
membro tem direito de pedir comissão geral~ para poder discutir-se 
bem esta questão; eu julgava ·que valia a pena que o negócio voltasse 
à comissão para tomar em consideração esta matéria, que é de inte~ 
ligência da constituição, para. que não se trate uma questão tão 
importante como uma questão. passageira, e. em uma discussão em 
que estamos ligados a falar só duas vezes. Por isso parece que se devia 
abrir a discussão em comissão geral, ou voltar o negócio· à comissão 
para se poder tratar destas diferentes questões. !\(las, .enquanto se não 
faz ·isto, vou entrar na questão. 

Falarei nas diversas .inteligências dadas à constituiÇão e farei 
ver a necessidade de se adicionar o parecer da comissão como tenho 
indicado. 

Alguns membros têm entendido que o senado, vindo-lhe um 
processo, não tem mais direito do que condenar ou absolver. Esta 
opinião me marece. insustentável. O que.:diz o art. ·2~ da constituição 
(lê o artigo).; Ora, como há de o senador usar do direito de fazer que 
não continue o processo, se não pode entrar na matéria, e só tem o 
direito de absolvar ou condenar? Demais, isto seria pôr o primeiro tri
bunal de estado na posição a mais mesquinha, a mais baixa 'possível, 
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tanto mais quanto hoje o direito de pronunciar compete a muitas mil 
pessoas. Não estou .exagerando. Há pelo menos dois mil delegados e 
subdelegados em todo o Brasil, cada um deles tem seis substitutos, 
que muitas vezes servem todos, e todos podem pronunciar; e há de 
estar o senado ligado só a absolver ou condenar? Não há de o senado 
ter o direito de despronunciar um membro seu injustamente pronun
ciado, quando qualquer tribunal tem este direitoi quando qualquer 
do povo tem direito de ser despronunciado? Há de o senador ficar 
sem este recurso? 

O Sr. H. Cavalcanti:- Até nem pode ser acareado. 
O Sr. P. e Souza: - Uma semelhante opinião não deve passar 

desapercebidà. 
O Sr. M. e Mattos: - Nem sequer que passe desapercebida: su

jeitou-se mesmo ·à discussão. 
·O Sr. P. e Souza:- Conheço isto. 
Além destas razões de conveniências e de dignidade do senado, 

acresce mais que o'senado ri'ão podéria preencher o mandato da cons
tituição, se só pudesse absolver ou condenar, porque nesse caso não 
poderia conhecer da pronúncia, e se não pode conhecer da pronún
cia, como há de fazer parar o processo? Então é nulo este direito do 
senado, e· devemos julgar a constituição inútil nesta parte, contradi
tória e absurda. 

Apareceu também outra opinião de que deve preceder pro
núncia de outras autoridades em todos os processos dos privilegiados 
de que conhece o senado. Esta é a opinião da comissão. . 

Há uma opinião oposta que diz que pode haver pronúncia nos 
processos de responsabilidade, mas não de crimes individuais desses 
privilegiados; são duas opiniões contraditórias. 

Há outra opinião que é a minha, que, embora o senado tenha 
exclusivamente a atribuição de conhecer dos delitos individuais dos 
privilegiados,. não inibe que outras autoridades· judiciárias possam 
algumas vezes pronunciar, porque então não é verdadeira pronúncia, 
é uma pronúncia provisória, cujos efeitos se não dão sem o jurzodo 
senado. E esta a inteligência que dou ao art. 28, na·parte dos crimes 

., individuais. As autoridades podem interpor seu juízo, este ju fzo é 
provisório e vai passar pelo ju rzo do senado, o qua,l.:tem direito de o 
confirmar ou não. E neste caso juiz como o juiz mun'icipal a respeito 
do subdelegado ou delegado. Por isso entendo que O· senado é o juiz 
privativo dos crimes individuais dos seus membros,' ele é único, ele 
pode pronunciar (nisto discordo dos outros nobres membros), mas 
este exclusivo de conhecer os delitos individuais por ser exclusivo, 
não inibe que as outras autoridades possam algumas vezes pronun
ciar, porque como essa pronúncia não produz efeitos sem o jufzo 
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do senado, e só produz quando este juízo aparece, vem ser do senado 
a pronúncia, e portanto a ser ele o juiz exclusivo. Assim se combina o 
art. 28 com o art. 47. Demais, ·como não ·há só crimes individuais, e 
estes mesmos privilegiados podem cometer crimes de responsabilida" 
de, e o senado não é o juiz privativo de todos os crimes de responsa
bilidade dos seus privilegiados, segue-se que,· a respeito destes, podem 
tais pronúncias ser verdadeiras pronúncias, porque de tais crimes não 
é o senado o juiz privativo. · 

(Depois de algumas palavras que não são ouvidas.)- Não se segue 
que o senado fique inibido de pronunciar quando outra autoridade 
o não tenha feito, antes como é de sua exclusiva atribuição conhe
cer destes delitos, pode pr:onunciar e julgar~ embora outras autorida
des também o possam fazer algUmas vezes. Há muitos casos em que 
se pode. prender sem processo, sem ser os da constituição; tais são os 
crimes que não admitem fiança; por isso podia-se entender assim a 
constituição, mas eu não a entendo assim, basta que de poderem 
algumas vezes outras autoridades pronunciar, não se queira entender 
que a autoridade que tem a atribuição exclusiva de conhecer tais deli
tos fica inibida de o fazer, 

O Sr. M. e Matos: aí está a lei da responsabilidade. · · 
O Sr. P. e Souza:- a lei da responsabilidade não fez mais do 

que desenvolver esta lei apontando para· a constituição, mas não 
podia estar em contradição: ora, aqui a idéia de conhecer abrange não 
só a pronúncia como o .julgamento; isto é, o tribunal supremo é que 
julga a pronúncia tanto nos crimes individuais como nos:de respon
sabilidade a respeito dos seus privilégiados: logo, o termo - conhe
cer - não se limita ao julgamento, mas também compreende a pro
núncia. Parece-me ter provado. suficientemente que a inteligência 
que eu dou ao artigo 47 é o verdadeiro, e que os priyilegiados do 
senado estão sujeitos a. ser julgados e pronuncidos pelo senado, mas 
que isto não exclui o poder de outras autoridades que podem pro
nunciar e fazerem algumas vezes, porque essa pronúncia, dependendo 
do senado por surtir os seus efeitos, vem a ser pronúncia do senado, e 
portanto não se dá a contradição que se quer descobrir entre o artigo 
47 e 28. 

Seria um grande mal se se entendesse que o senado não podia 
senão absolver ou condenar, não só a respeho dos seus membro.s 
como a respeito dos outros seus privilegiaqos, como são o~ membros· 
da fam flia imperial. Se um subdelegado pronunciar um príncipe da 
fam fi ia imperial, há de estar I igado o senado a fazê-lo passar por Um 
processo? Na inteligência que dou salva-se tudo: o senado é que 
tem exclusivamente o direito de pronunciar, porque tem· o de 
conhecer dos delitos, cujo julgamento lhe pertence. 
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Mas diz-se que a inteligência que dou não é a do senado, que 
houve já o precedente de um senador ser acusado perante o senado, e 
o senado não se julgou com direito de pronunciar e mandou por 
outros formar a culpa. Isto confirma a minha opinião. Qual foi o de
lito de que era esse senhor acusado? O de responsabilidade. 

O senado, religioso observador do art .. ·147, entendeu que não 
podia conhecer de crimes de responsabilidade, mas de crimes indi
viduais, e por isso mandou formar-lhe a culpa e ouvi-lo em virtude 
do art; 28. Nós temos uma constituição estabelecida que nos cumpre 
observar: se estivéssemos formando uma constituição, talvez o fizés
semos de ·outro, talvez. eu preferisse .o sistema dessa· oação, que 
respeito mais do ·que nenhuma outra, pois que com veras não há 
nação que tenha aparecido no mundo, a quem eu tributo um. respeito 
mais profundo do que à nação inglesa,. por que. tem a grandeza dos 
Romanos sem ter seus vícios, talvez. próprios do século; mas nós 
temos uma constituição feita, e a constituição feita não dá.ao senado 
o poder de conhecer dos .cr.imes de responsabilidade, de todos os seus 
privilegiados: mas entretanto deu o art. 28, que salva tudo. O senado 
pode conhecer da pronúr:cia, e anulá-la em virtude do art. 28: isto 
basta, já não resulta mal. 

Parece-me pois ter provado que o senado tem não .·só direito 
mas dever de conhecer da pronúncia, e então .anulá-la, rejeitá-la ou 
fazê-la prosseguir. Tenho também feito ver que não acho oposição 
entre o art. 28 e 47, porque, embora seja privativo do· senado o 
conhecer dos crimes individuais e de alguns de responsabilidade, isto 
não inibie que, outras autoridades possam algumas ~ezes fazer a pro
núncia, que não é então verdadeira pronúncia, nem surte efeitos, se
não depois do juízo do senado, que pode revogá~la, anulá-la, sendo 
por conseguinte só ele o juiz exclusivo. Resta-me na outra questão, 
mas a hora já deu, e vejo o senado· cansado. Direi pois muito pouco. 

Quando falei da primeira vez provarei mostrar que a comissão 
c!evia entrar nos· autos e assim obedecer ao art. 28; e não 
devia deixar ainda subsistente o processo; da sua opinião pode dedu
zir-se que, fazendo o juiz a pronúncia, há de o processo voltar. E para 
que quer o senado que volte o processo? Não é a honra do senado a 
honra de um membro seu? Convém que um membro do senado esteja 
tanto tempo sujeito à nota de falsário? Não deve antes o ·senado 
decidir a questão já? Para que deixar a· esse juiz arbitrário e inepto o 
direito de fazer a pronúncia e tornar a mandar o processo e ver-se o 
senado obrigado a interpor então um ju (zo, ou anulando-o, ou fazen
do-o prosseguir? Po'rque não o f.:lz já, cumprindo o art. 28? Mas diz
se - não há pronúncia -:por isso mesmo é que deve o senado decla
rar esse processo indigno de sua consideração, indigno de progredir; 
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eu por tal o julgo. Rapidamente já fiz ver o como o processo é mons
truoso e indigno de qualquer tribunal sisudo, que não havia nele 
matéria para a pronúncia, e que qualquer juiz, ainda o mais inepto, 
contanto que tivesse algum pudor, não poderia por ele pronunciar. 
Logo· para que queremos que volte o processo? Não é do dever do 
senado decidir a 'questão na forma do art. 28? Isto é mesmo do dever. 
do senado. Mas eu não queria que o senado se limitasse a isso, eu 
queria que o senado também emitisse a sua opinião sobre a incapaci
dade deste juiz, tal que não se dá de suspeito sendo cunhado da parte 
que admite por testemunhas a homens que não podem por lei ser tes
temunhas, e apenas informantes. O senado não pode responsabilizar 
um tal juiz, mas pode recomendar ao governo que o mande responsa
bilizar. 

Tenho terminado as minhas observações: e como não apareceu 
emenda no sentido que eu quero, vou eu mandá-la à mesa. 

O Sr. Presidente: - Fica para ser apoiada amanhã, porque não 
há casa e está dada a hora. A ordem do dia é a mesma. 

Levanta-se a sessão às 2 horas e um qUarto. 



SESSÃO EM 8 DE FEVEREIRO DE 1843. 

Presidência do Sr. barão de Mont'Aiegre. 

Sumário. - Expediente. -Ordem do dia. -Continuação da primeira 
discussão do parecer relativo ao processo organizado em Pouso 
Alegre contra o Sr. Ferreira de Me/lo; emenda do Sr. Paula Sou
za; discursos dos Srs. Saturnino, Mel/o Mattos, Paula Albuquer
que e Alves Branco; emenda do Sr. Alves Branco: discurso do 
Sr. Hollanda Cavalcanti é requerimento de adiantamento; dis
cursos dos Srs. Lopes Gama, Mel/o Mattos, Alves Branco, Vis
conde de Olinda, Vergueiro. 
Reunindo número suficiente de Srs. senadores, abre-se a sessão, 

às 1 O horas e meia, e lida a ata da anterior é aprovada. 
O Sr. 19Secretário dá conta do seguinte: 

. r 

EXPEDIEI'JTE 

Um ofício do 19 secretário da câmara dos Srs. deputados, sa
tisfazendo a requisição que I h e foi feita em ofício do senado do 19 
do corrente. e remetido à comissão que fez a requfsição. 

Fica o senado inteirado de um ofício do Sr. senador José Mar
tiniano de Alencar, participando achar-se doente.· 

Vai à comissão da mesa um requerimento em que Firmino Dias 
Leal pede o lugar de ajudante de porteiro desta augusta câmara. 

Fica sobre a mesa a redação da resposta à fala do trono. 
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ORDEM DO DIA. 

Continua a primeira discussão, adiada na última sessão, do pa
recer d.as comissões, reunidas de constituição e legislação sobre o pro
cesso remetido, ex-ofício,dojuiz municipal e delegado da vila de Pou
so Alegre, na qual se ·acha envolvido o nome do Sr. senador José Ben
to Leite. Ferreira de Mello. 

!:. apoiada, a seguinte emenda. 
"Como emenda. - Em lugar do 19 parágrafo: diga-se . ..:.. Que 

há lugar a acusação, e portanto seja o processo desatendido. -Que se 
convide o governo a mandar responsabilizaressejuiz. -PaulaSouza." 

. O Sr. Saturnino: - Eu tinha ontem pedido a palavra, Sr. presi
dente, por ouvir uma proposição contraria àquilo de que sempre esti
ve convencido, e de que áinda o estou; po·is que ,as razões em que se 
fundou o nobre senador que a emitiu não me puderem fazer mudar 
da opinião: disse-se: - O senado não pode pronunciar nem despro
nunciar nos crimes dos seus privilegiados; só lhe compete julgá-los 
absolvendo-os oU condenando-os. - Tal "foi a proposição de um no
bre senador, a quem eu aliás muito respeito, e à que peço me releve, 
se não posso compartilha'r agora coni as sUas idéias. 

Em apoio desta doutrina, o nobre senador diz que, não. obstan
te o art. 47 § 19 da constituição dar, como atribuição exclusiva do. 
senado o conhecer dos delitos individuais cometidos por tais e tais ci
dadãos, isto é, pelos seus privilegiados,. a palavra conhecer só deve en
tender~se do processo desde a pronúncia exclusivamente até a final 
sentença. Sem dúvida, Sr. presidente, que definindo assim o verbo 
conhecer, o nobre senador tira a sua conseqüência logicamente: mas 
ter-n6-á livre definir os .termos de que a constituição se serve a nosso 
bel prazer? A este respeito eu estou convencido que,-quando a cons
tituição emprega termos que não define, isto é, .que não declare ex
pressamente a idéia que lhes liga, nós os devemostomar na acepção 
que até então se tem tomado. Onde se encontra,. na leg]slação até aí 
seguida, que conhecer de um delito só é da parte que segue a pronán
cia, com exclusão de tudo o que até aí o precede? Se algum dos no
bres senadores profissionais me indicar essa legislação, eu modificarei 
as minhas idéias ... ninguém me contesta! 

Demais, nunca na acepção vulgar;a palavra conhecer, ou tomar 
conhecimento de uma qualquer coisa, se ·entendeu de uma só parte, e 
não do todo, a menos que se não declare isto expressamente, quando 
a mesma palavra se emprega. Ora, a constituição, no artigo citado, não 
põe tal condição da parte em que começa o conhecimento ·dos deli
tos dos privilegiados do senado pelo mesmo senado; logo não há razão 
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alguma para esta restrição, isto, é para coartar as atribuições que a 
constituição lhe dá. 

Mas, eu vejo ainda que na nossa legislação. posterior à consti
tuição o termo conhecer se tem entendido no sentido lato que eu lhe 
atribuo, sem essa restrição que quer o nobre senador, porque, dizen
do a constituição, nq art. 164, § 29, que ao tribunal supremo de jus
tiça compete o conhecer dos delitos e erros de ofício que cometerem 
os seus ministros, os das relações, etc. , na lei regulamentar que regu~ 
lou a marcha dos processos naquele tribunal se diz que a pronóncia se 
fará no tribunal, isto é, a assembléia geral não entendeu o verbo co
nhecer somente do que é posterior à pronúncia, inas tudà o que lhe é 
anterior desde a queixa.. · · . 

Mas diz-se: é preciso dar esta inteligência ao art. 47 da.consti
tuição, que dá a atribuição exclusiva ao senado de conhecer dosdeli
tos de seus privilegiados, à vista do art. 28, que diz: - Que, se algum 
senador ou deputado fór pronunciado,· o juiz, suspendendo todo o 
ulterior procedimento, dará conta à sua respectiva câmara, etc . ...,. ; e 
se um outro juiz pode pronunciar, pertencendo a prondncia ao conhe
cimento do delito, segue-se que o conhecimento do delito não é ex-
clusivo do senado, o que é absurdo, à vista do art. 47. · · 

Permitam-me os nobres senadores jurisconsultos que eu faça 
uma distinção de pronúncias. Este ato pode vir em conseqüência de 
uma queixa, denúncia ou querela contra um indivíduo apontado es
pecialmente como criminoso; ou em conseqüência de uma inquirição 
ou sumário, ou do que noutro tempo se chamava devassa, que hoje 
não sei que nome lhe dá, onde o criminoso não é ainda conhecido, e só 
aparece pelos ditos das testemunhas ou outras provas que o processo 
descobre: neste segundo caso só o· juiz e inquirição pode achar o cul
pado, e não o senado, que não toma conhecimento de delitos, cujos 
autores se ignoram; e .que faz o juiz, descobrindo que o delinqüente 
é um privilegiado? Declara que o descobriu, que é a pronúncia, e re
mete tudo ao tribunal próprio para que ele proceda como julgar acer-
tado. · _.,. 

Nem eu peço aqui jurisdição cumulativa par~'~onhecer dos de
litos dos privilegiados entre o juiz e o·senado, porque o juiz só proce
de em razão do seu ofÍcio na averiguação do indíviduo ou indíviduos 
que cometeram um certo delito~ mas não procede de modo algum 
contra o privilegiado do senado até a pronúncia, porque ainda não sa
be quem é o criminoso .. 

Daqui se não segue de modo algum que o senado, sabendo, de 
qualquer modo que seja, que um de seus privilegiados é criminoso, 
não possa tomar conhecimento na acepção lata deste delito, pronun
ciá-lo e julgá-lo; nem mesmo se segue que, se o juiz o pronunciar mal, 
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e _que isto lhe consta do processo que lhe for enviado, o possa despro
nunciar ou fazer parar o processo, como é expresso no art. 28 da cons
tituição. 

. Eu creio mesmo, se não estou enganado, que o código do pro
cesso determina qúe as queixas contra os privilegiados do senado lhe 
sejam .imediatamente dirigidas pelos queixosos; ·e neste caso, pronun
cia o senado, ou vai o processo de princípio a fim,sem pro11úncia? 
Não posso em conseqüência admitir a proposição do nobre senador 

. , . • . I 

quem me refiro; o senado pode, no meu entender, pronunciar, des-
pronunciar, e proceder eni tudo o mais que envolve latamente a pala
vra -conhecer. - . . . · . · · . . . .. . .·· . ·. , · .. . . · 

O .Sr. Presidente:- Tinha pedido a palavra o Sr .. Aives Branco. 
O Sr. sr:.Alves Branco:.:..... Cedo, por enquanto. . .. 
O Sr. Presidente:...:.. Então tem a palavra o Sr. Mello.Mattos. 
O Sr. Mel lo Mattos:- Eu também desejava falar depois de ouvir 

alguns senhores; porém, não obstante, direi o que me ocorre. 
Depois do que tenho ouvido, passei a retificar a leitura da lei 

do supremo tribunal de justiça; e, à vista do que ela dispõer mais 
firme fiquei em· minha opinião que não sei· a causa por'' que tem ela 
produzido tanto abalo, que até ontem um nobre senador a combateu· 
com bastante veemência. 

Senhores, quando eu propus ao senado a minha tese,· declarei 
logo que o. meu fim era ver discutido um· princípio que me parecia 
de suma importância, e para que uma vez se fixassem idéias determi
nadas a respeito dela, e até mesmo porque na casa já havia um prece
dente que favorecia minha opinião; eu o. citeir e torno a lembrar que 
é o que teve lugar com o nosso falecido colega .o Sr. Costa Barros, 
mandando o senado que o processo se fosse preparar no foro compe
tente, e que depois de pronunciado viesse ao senado para ter lugar a 
acusação; vendo eu essa deliberação, ajuizei, e creio que muito justa
mente, que o senado tinha então entendido a constituição da mesma 
maneira que eu a entendo hoje, isto, é que o processo preparatório da 
culpa e da pronúncia não lhe pertencia, mas sim o julgamento final, e 
por isso propus a tese novamente à discussão para se fixar de uma vez 
regra certa para o futuro, confirmando-se ou alterando este prece
dente, para que fosse regular o procedimento que .o senado:em qual-

.. quer tempo houvesse de tomar. ·.. · . . · ·. 
Toda a dúvida, senhores, nasceu e'·nasce do modo de entender 

o art. 47 e seus §§ 19 e 29, e o art. 28. Eu podia prescindir dos argu
mentos apresentados pelo nobre senador que acabou da falar, porque 
eles caem por si mesmo; mas a verdade e a clareza exigem .que diga 
alguma coisa. Se o nobre senador notasse que o § 19 do art. 47, 
quando faz a exceção, destrói essa inteligência que ele acaba de dar à 
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palavra - conhecer - , de certo não sustentaria o princípio que sus
tentou, que apresenta o art. 28 em inteira contradição com o § 2Q 
do art. 47. 

O nobre senador disse que esta palavra -conhecer - entende
se como compreensiva de todo o processo, isto .é desde o princípio 
até o fim d.ele. Incluindo a pronúncia, porque o§ 2Qdiz: ~ Conhe
cer da responsabilidade dos secretários e conselheiros de estado. - De 
fato não compreendo o seu raciocínio, nem mesmo sei como pode 
ser ele conforme com os princípios regulares de direito, que me le
vam a sustentar que a inteligência jurídica da palavra conhecer-, ti
rada da combinação e harmonia do art. 47, § 29, com os art. 28 e 38, 
não nos pode dar senão que só o julgamento e não a pronúncia nos 
delitos individuais dos privilegiados do senado, pertence ao mesmo 
senado e nada mais. 

Leia o nobre senador e combine esses artigos, e verá que, fazen
do o art. 38 da privativa atribuição da câmara dos deputados a decre
tação da acusação dos ministros e conselheiros de estado, tem tirado 
ao senado toda a faculdade de dizer procede ou não procede,. prossiga 
ou não. prossiga essa acusação, ele a aceita conforme é decretada, e só 
passa a julgá-la, condenando ou absolvendo conforme entende. Logo 
argumentei, se há esta espécie em que a própria constituição faz 
exclusiva da câmara dos deputados a atribuição de decretar a acusa
ção dos ministros e dos conselheiros de estado, o que importa uma 
verdadeira pron"úncia, segue-se havendo o caso em que a mesma cons
tituição, querendo desligar a pronúncia dos ministros e conselheiros 
de estado da jurisdição das justiças gerais que ele reconhece habilita
das pelo art. 28, para a pronúncia dos privilegiados do senado nos cri
mes individuais, não deu contudo essa, faculdade de pronunciar o se-. 
nado: ao contrário, tirou-lhe, e a conferiu positiva e exclusivamente à 
câmara dos deputados; e porque procederia assim a constituição? 
Porque, reconhecendo que uma autoridade que pronuncia não deve 
ser em regra a mesma que julgue, assim o estabelece_u a respeito do 
senado. . :;;~. 

O Sr. Saturnino:-!: uma excecão. 
O Sr. M e Mattos: - E uma exceção que firma a. regra geral, e 

regra geral deduzida no art. 28, que vem que os juízes ou jurisdições 
aptas para pronunciar em todos os casos do art. 47, § 1 Q; são os juí
zes e jurisdições habilitados por lei para isso, e nunca o senado; esta é 
que é a regra geral que acabo de dizer, confirmada pela exceção. 

Alguns Senhores:- Oh! Oh! Essa é boa. 
O Sr. M. Mattos: - Oh! oh! não é argumento; combatam essa 

regra pelosmesmos princípios com que a sustento, e veremos quem 
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~está em erro. Mas os nobres senadores não querem isso, querem diva
gar dos princípios e depois tirar conclusões arbitrarias e a seu jeito . 

. Trouxerarr1-me ontem como argumento contra o que dispõe a 
lei do supremo tribunal de justiça nos julgamentos para que está au
torizada, e para provàr que em virtude dela.a pronúncia e o julgamen
to tudo se faz no mesmo supremo' tribunal ae justiça: é assim, e este 
argumento. de mais fortifica àinda a minha proposição. Como proce
de o tribunal? Porventura é todo ele que pronuncia e depois ele 
quem julga? Não senf:Jores,· vede os artigos rélativosao p'rocesso, e ar 
achareis bem reconhecido.o princl'pio geral deque o juiz que pronun
cia não é o que julga, .ar achareis que 6 processo, quando não vem 
preparado p~las justiça~ territoriais do distrito, recebe por.riomeàção 
um dos membros do trrbunal para relator e preparador do processo; 
ultimado o preparo., três ju rzes .são tirados. à .sorte para a pron'úncia; 
feita ela, esses ju rzes não julgam, e só o faz ~.resto .. do. tribunal cjue 
não· interveio na pron.:lncia; e à vista disto, deixan:iis ainda de reco
nhecer a regra geral de que o juí:Z prenunciador não podenem deve 
ser o julgador, salvo se a lei, excetuando a regra, assim o mudar? E 
não ficareis ainda convencidos? Creio ·q'ue se não poderá continuar a 
trazer aqui a lei do supremo tribunal para se provarque o senado po
de pronunciar e julgar ao mensmo tempo, uma vez que a constituição 
ou mesmo alguma lei regulamentar lhe não confira.expressa e positi
vamente essa atribuição. No supremo tribunal, repito, os ju rzes que 
pronunciam não julgam. · 

. O Sr. Visconde de Congonhas:-:- Não 
O Sr. M. Mattos:- Um ilustre membro do supremo tribunal. de 

justiça acaba de atestar que.não. Na nossa legislação está estabelecido 
que o juiz que pronuncia não. é o quejulga; esta é a reg"ra geral, há po
rém exceções na constituição; mas, não estando revogada a regra· ge
ral em nenhuma lei, o senado que julga não pode pronunciar ... 

. . . 
O Sr. Saturnino:- Façamos um regulamento. 
O Sr. M. Matos: -Sim, e bom seria que o tivéssemos já feito. 

Perdoe-me o nobre. senador; o princípio geral. é este que acabei de 
expor, e não argumente contra ele tão arbitrariamente como fez; nós 
temos regras e preceitos de jurisprudência de que nós não podemos 
apartar; quando se trata destas e iguais matérias, devemos cingir-nos ·a 
eles, e só por eles .decidirmos, porque cada· ·um entenae que a palavra 
conhecer equivale a dizer- pronunciar;- não se segue que assim seja: 
muitas palavras têm acepção ordinária e comum, e acepção somente 
jurl'dica, e quando elas se empregam em matérias. jurl'dicas,"é só pela 
acepção jurl'dica que se devem entender e não nos é I ícito dar-lhe a 
inteligência que quisermos. com o fim de sustentar, não digo um erro, 
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ao menos uma ilusão, um engano, um prezu ízo de que estamos pos
suídos. 

Portanto, o meu argumento é este: - o preceito geral da atual 
legislação é que o juiz que pronuncia não deve ser o que julga; a cons
tituição e às leis podem ter tirado e ainda tirar desta regra as excéções 
que quiserem, e não havendo sobre o senado, quer na 'constituição, 
quer. nas leis, exceção alguma tirada contra esta regra, ela deve rejei
tá-to e fazer com que não seja ele o que pronuncie os seus p'rivile
giados, quando está na constituição declarado seu julgador;· e enquan
to se me não mostrar uma disposição de _ lei que altere esta. regra ou 
princípio geral que acabei de mencionar; digo eú· que o senado não 
pode ser juiz prenunciador e ao mesmo tempo juiz julgador a final. 
Eu creio que aqui não há contradição alguma, e só poderão encon
trar aqueles que, saindo da esfera das atribuições concedidas por lei a 
cada uma autoridade, quiserem investir arbitrariamente o senado do 
direito de pronunciar e julgar ao mesmo tempo sem que· a constitui~ 
ção ou lei alguma o tenha autorizado para isso. . _ · · 

· . O Sr. A. Branco:- E preciso eritão revogar a constituição. 
O Sr. M. e Matt6s:- Não é preciso; o que eu acabo de dizer é 

exatamente o que está nela escrito; o nobre senador e· os que dão ao 
senado poderes que ela ·não dá, e que a querem estender a martelo 
sem atender ao risco que nisso correm; e eis a razão por que eu que
ria ouvi-lo primeiro, para depois falar. · 

Voltando ao ponto principal da discussão, Sr. presidente, direi 
que, se se entender no caso presente que o senado deve entrar no 
conhecimento do processo para declarar se ele deve ou não anular-se, 
confesso que uma tal inteligência não me parece conforme ao que es
tá escrito no art. 28 da constituição, porque· daí se corrige com muita 
evidência que, para o senado entrar no conhecimento, de qualquer 
processo desta ordem, é preciso que haja pron6ncia ... 

Um Sr. Senador:- Não diz tal. 
O Sr. M. e Mattos: - Não diz? Oh! senhores, o art. 28 não é 

tão claro? Não diz ele que se algum senador ou deputado for pronun
ciado o juiz, suspendendo todo o ulterior procedime-nto, dará conta 
a sua respectiva câmara, para ela decidir se o processe:> deve ou não 
continuar? · · 

Eu desejara ouvir o que querem dizer estas palavras, a não ser 
que sem a pronúncia tais processos aqui não vinham;:se assim não é,' 
como então podem os nobres senadores que me contestam pedir a 
responsabilidade do juiz não haver obedecido à constituição? Eu qui
sera, e até rogo ao nobre senador, que me apresente uma só hipótese 
em que, à vista desse art. 28, um processo sem pronúncia pode vir ao 
senado. Se me mostrar, eu darei as mãos à palmatória ... 
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O Sr. A. Branco:- Temos o processo de qu.e nos oçupamos. 
O Sr. M. e Mattos: - Admiro-me de ouvir esta resposta ao no

bre senador, e eis mais uma prova do que é argumentar sem convic
ção ple'na do que . se sustenta e defende. Em que algum outro caso 
seria o nobre senador capaz de querer com um .abuso, como o da 
apresentação deste processo, argumentar contra uma doutrina .clara 
e expressa na constituição, a ponto de querer mesmo destitui-la? To
dos, inciÜsive o nobre senador, temos reconhecido que este processo 
está aqui ilegal e abusivamente apresentado, e quando eu peço um 
exemplo em apoio do que sustento, fundado no artigo da constitui
ção, traz-me o nobre senador o mesmo abuso contra que todos nós 
temos pronunciado. Não quero ver mais, senhores, e como um outro 
nobre senador, com mais prudência e descrição; não quis já apresen: 
tar algum exemplo; e, ficando para fazê-lo depois, porque, sem dúvi
da, o do processo em questão lhe pareceu extraordinário, eu, Sr. pre
sidente, terminarei aqui e assentar-me-ei, esperando que o nobre se
nador satisfaça a sua promessa para então dizer mais alguma coisa se 
preciso for. · 

O Sr. Saturnino: -Só me levanto para uma pequena observa
ção, porque pouco me resta a dizer. 

Estabelece o nobre senador como princípio incontestável de 
jurisprudência criminal que o juiz da pronúncia deve ser diverso do 
que profere a sentença final, para daí deduzir a incompetência do se
nado sendo julgador, ser também prenunciador. Senhores, eu confes
so que não posso estar ao fato desses princípios que chamam incon
testáveis de jurisprudência, que em verdade me parecem muito con
testáveis; mas no que eu estou certo é que essa qualidade de incontes
po, verdade é que a jurisprudência não estava tão apurada, mas é do 
tempo em que o nobre senador também foi juiz, que os ouvidores das 
comarcas, juízes de fora, e mesmo os juízes ordinários, servindo pela 
ordenação, e creio que mais alguns, principiavam os processos, pro
nunciavam e sentenciavam; e os ouvidores ou corregedores nos crimes 
de desobediência, ou ainda desrespeito às suas pessoas, mé:jndavam 
autuar os delinqüentes, e procediam até a imposição da pena. 

O princípio apontado pois, funde-se ele no que se fundar, não 
'é tão incontestável que por muitos anos se não acreditasse no princí
pio que lhe é oposto. Creio mesmo que nó-código do.processo, hoje 
seguido, há disposições que lhe são contrárias; não o afirmo porque 
não estou nisso muito certo, mas quanto à legislação antiga, nenhuma 
dúvida há de que por ela, em muitos casos o juiz da pronúncia era o 
mesmo da sentença final: poder-se-à dizer que aquela legislação era 
bárbara. 
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O Sr. M. e Mattos:- Ninguém disse isso. 
O Sr. Saturnino: -.Alguém o tem dito, não o nobre senador, a 

quem o não ouvi, mas o que resta é a comparação analítica, a que 
ainda ninguém se deu ao trabalho de fazer; mas eu deixo isso aos no
bres senadores da pr:of4ssão; para mim basta-me o fato de que tal 
princípio não foi sempre adotado, para concluir que ele não foi sem
pre incontestável, e trazer ao mesmo grau de convicção as conseqüên
cias que dele deduziu o nobre senador, que dele partiu como base do 
seu racioc;;ír.lio. 

O Sr. Paula Albuquerque:- Esta discussão já.está tão compli
cada que não é muito fácil entrar nela; porém, membro da comissão, 
julgo-me obrigado a fazer também algumas observações, a fim de uni
camente mostrar meu modo de pensar sobre o ponto da questão 
constitucional que mais se tem ventilado, julgando desnecessário falar 
da primeira parte do parecer; pois já declarei verbalmente também o 
meu voto. 

Seguindo mesmo os argumentos que têm aparecido no senado, 
eu disc.orro assim: pelo art, 28 da constituição: -Se algum senador 
ou deputado for pronunciado, o juiz, suspendendo todo o ulterior 
procedimento, dará conta a sua respectiva câmara, etc. (lê). - se vê 
que pelo menos há casos em que o processo de um réu privilegiado· 
deve vir ao senado com pronúncia do juiz. Alguns nobres senadores 
entendem que esta pronúncia se referia unicamente aos crimes deres
ponsabilidade, e para tirarem esta conclusão citaram o art. 47 da 
constituição, que eu passarei a ler e .a mostrar, como o entendo; e daí 
concluir que se não pode tomar a disposição do art. 28 como restrita 
aos crimes de responsabilidade. 

Vejo que o art. 47 diz:- E da atribuição exclusiva do senado. 
- Esta palavra - exclusiva -significa que só o senado, e não a outro 
qualquer tribunal, compete uma tal jurisdição. Qual é essa jurisdição? 
Conhecer dos delitos individuais, cometidos pelos membros da fazen
da imperial, ministros de estado, conselheiros de estado e senadores; 
e dos delitos dos deputados durante o período da legislatura. Exami
nando a significação da palavra - conhecer, - eu vejo que ela pode 
ser tomada em duas acepções, em sentido lato, e em sentido escrito; 
no primeiro sentido ela abrange com efeito todos ostrâmites do pro
cesso, isto é, a indagação dos delitos e o seu castigo; mas também se 
entende por ela, como na prática tenho observado, ·o exame do pro
cesso já feito para o fim unicamente de julgar. 

Oferecendo pois esta palavra duas acepções, eu sou forçado a 
tomá-la, ao menos em parte, na sua acepção restrita, entendendo a 
jurisdição do senado limitada a julgar dos crimes dos seus privilegia
dos, à vista de um processo preparado por uma outra autoridade judi-

,. 
i 
'I L 



61 

c1ana. Primeiramente porque assim se tem entendido pela assembléia 
geral, pois que, sendo pelo§ 29 do mesmo art. 47, a jurisdição do se
nado tàmbém é· exclusiva a respeito dos crimes da responsabilidade 
dos secretários e conselheiros de estado. A lei da responsabilidade 
não fez exclusivo do senado o conhecimento de todo este processo, 
desde o seu comeÇo; este começo tem lugar na câmara dos deputados, 
porque é essa câmara que decreta a acusação. Além disto, outras dis
posições das nossas leis têm sido conformes a este modo de entender. 

Vejo mais que se diz também no final do § 19 - que é da atri-
buição exclusiva do senado conhecer dos delitos dos deputados du

, rante o período da legislatura. Ora, se tomar a palavra -conhecer -
nesse sentido amplo, em que os nobres senadores a tomam, isto não 
se concilia com o artigo 28 da constituição, o qual pressupõe pronún
cia dada contra qualquer deputado, a respeito de quem o citado arti
go 47 não admite a distinção que ora se faz entre crimes individuais e 
crimes. de responsabilidade, e é por isto que o conhecimento dos de
litos do deputado não pertence ao senado senão depois da pronúncia, 
e bem se vê que só depois de decretada a acusação pela sua respectiva 
câmara é que pode ter lugar a jurisdição do senado, por conseguinte 
não pode ser exercitada senão depois. do processo preparado. 

Além disto eu tenho de oferecer ao senado uma observação, e 
é que preparar o processo não é conhecer dele; propriamente falando 
o senado pode conhecer de um processo desde o seu princípio, e na 
realidade conhece; e tanto é assim, que· no processo de que se trata o 
senado pode entrar no fundo dele para avaliar os ditos das testemu-
nhas, pode ver a maneira por que ojuiz procedeu, etc. · 

Ora, não se podendo entender que conhecer seja preparar o 
processo, prepare-o quem quer que for competente, ·menos o senado, 
pois que se assim fosse resultaria que o senado seconstituísseum tri
bunal permanente, tendo, de ocupar-se constantemente desses atos 
preparatórios dos processeos, o que traria até' muitos inconvenientes 
às partes. . · · . · 

Por todas estas considerações eu entendo que o processo, pelo 
menos, pode e é muito conveniente que seja preparado perante as 
autoridades judiciárias, e que depois venha ao senado a fim de que ele 
'conheça qual o procedimento destes magistrados e tome uma delibe-· 
ração conforme determina o artigo 28. --~.. ... · 

Eis, Sr. presidente, a minha opinião. 
O Sr. Alves Branco: - Direi muito pouco, Sr. presidente, e o 

direi para poder votar, porque não concordo no parecer da comissão, 
e tenho de mandar uma emenda. . . · 

O parecer das comissões sobre o processo do Sr. senador José 
Bento contém duas partes; a primeira é - que o processo em questão 
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seja desatendido -, a segunda se reduz ao seguinte, a saber:- que se 
oficie ao ministro da justiça para ordenar que nenhum processo seja 
remetido diretamente ao senado, mas somente por intermédio da
quele ministro. - Eis aqui, em resumo, os dois pensamentos, às duas 
conclusões do parecer.das nobres comissões reunidas. 

Por minha parte, Sr. presidente, eu não posso adotar nenhum 
dos arbítrios lembrados no parecer, ainda quando concordo em geral 
com as comissões na pouca consideração que deram ao processo. Dis
cordo delas porque, julgando que o caso devia regular-se somente 
pelo art. 28, deixaram de fazer tudo quanto podiam para completo 
desagravo de um dos nossos membros. Discordo delas no que diz res
peito à remessa direta dos processos e conta a dar, em casos seme-
lhantes, pelas autoridades judiciárias ou policiais. · 

Pelo que diz respeito à primeira parte, entendo que o caso rege
se pelo art. 47, e não pelo art. 28 (lê o art. 47). As comissões viram 
que um processo sem pronúncia tinha sido remetido à casa, em o 
qual se compreendia uma denúncia de firma falsa· contra um seu 
membro; e entendendo que nenhum outro artigo era aplicável ao 
caso senão o art. 28, disseram que se desatendesse, porque o delega
do não cumprira seus deveres. As comissões trataram o negócio como 
se o juiz tivesse dito:- Não obrigam as testemunhas, etc. 

O Sr. Mello e Mattos:- Então não venha ele ao senado. 
O Sr. Alves Branco: - O efeito seria o mesmo, porque não o 

tomávamos em consideração; é justamente isto o que se faz agora, 
segundo o parecer da comissão. 

O Sr. Carneiro Leão:- Mas ele veio de fato. 
O Sr. Alves Branco: - Por isso é que eu digo que o art. 28 não 

pode reger a questão. O processo veio ao senado sem pronúncia, sem 
conta do juiz; finalmente, de uma maneira inteiramente diversa do 
art. 28; e entretanto as comissões fazem dele aplicação ao caso, e 
dizem: - desatenda-se, por não vir em forma. - Sr. presidente, será 
certo que nenhum processo pode ou deve vir à casà;sem pronúncia? 
Será certo que nenhum juiz pode receber queixas .ou denúncias con
tra algum senador, ouvir as testemunhas e remeter tudo ao senado 
para tomar conhecimento do caso, e proceder sujeitando o senador a 
acusação, ou aliviando-o dela? Foi isto o que fez o delegado de Pou
so Alegre; recebeu a denúncia de um crime individual contra um se
nador e outro; inqueriu testemunhas, pronunciou 'o outro, correu e 
fez remeter ao senado o processo para tomar conhecimento do que 
dizia respeito a um dos seus membros. Será isto um procedimento 
abusivo, à vista da constituição e das leis? 

Eu não sei bem qual foi o motivo verdadeiro que levou o dele-
gado a obrar como obrou, mas eu creio que. há razão de duvidar a es- !i 

~ 
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te respeito, não obstante estar persuadido de que o delegado portou
se com pouca atenção para com o senado.Diz-se que o delegado devia 
ou podia pronunciar; bem, mas que pronúncia era essa? Uma pronún
cia cujos efeitos ficam suspensos até declaração da câmara que sujeita 
o réu à acusação, suspende-o de seus direitos, prende-o, etc., etc., .que 
são os efeitos regulares e jurídicos de uma pronúncia? Não, se pode 
negar que a câmara é pelo menos 'a parte principal na pronúncia, ou 
antes é a câmara quem realmente pronuncia nos delitos individuais 
do seus membros. Não me lembra se há lei a este respeito; mas, talvez 
atendendo a isto, talvez à vista da disposição do artigo 47 da consti
tuição, entendeu o delegado que devia não pronunciar, mas sim re
meter o processo tal qual estava preparado sem emitir o seu juízo. 

Ora, se do parecer, como se acha redigido, não se seguissem 
males graves ao senador porque fica o seu crédito suspeito, se este 
procedimento de certo modo rião estivesse em contradição com a ín" 
dole do sistema representativo que estabelece a ·independência dos 
poderes e a de cada um de seus membros em suas opiniões, e se não 
fosse contra todos os bons princípios sociais o deixá-lo com a espada 
de Dâmocles sobre a cabeça com·· um processo em aberto para em 
qualquer tempo quando aparecerem novas testemunhas se fazer uma 
pronúncia, se finalmente não houvesse de mais a mais o artigo 47 da 
constituição que dá· ao senado a atribuição exclusiva de conhecer dos 
delitos de seus membros, eu aprovaria o parecer da comissão; mas 
não acontece assim. Se acaso se tomar esta deliberação, o que aconte
ce é que este processo fica em aberto, e em conseqüência de um arti
go do código que diz que sempre que aparecerem testemunhas que 
possam depor, sejam elas tomadas, então pode em quarquer ocasião, 
daqui há mais algum tempo, o delegado tomar testemunhas sobre 
este caso, e vir de novo o processo ao senado ... 

O Sr. Vasconcellos:- E que remédio há? 
O Sr. A. Branco: - O remédio é dizer claramente que não tem 

lugar a continuação do mesmo; fazemos assim quanto podemos para 
lavar do descrédito a um membro da casa, para desassombrá-lo, e tirar 
mais esse meio ao espírito de partido e vingança que o. persegue. De_ 
certo não pode ser conveniente que um membro da casa esteja com· 
um processo em aberto. ,., ... 

Depois, passando o princípio que nada temos a fazer como 
processos remetidos por esta maneira contra membros da casa, não 
podem todos os senadores e deputados ficarem pelo menos nodoados 
em seu crédito? Sem dúvida, porque fácil é hoje organizar processos 
sem base, de crimes os mais infames, e mais fácil é ainda mandá-los 
ao senado sem pronúncia. 
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O Sr. C. Leão: - O mesmo acontecerá no outro caso, enquan
to o crime não prescreve. 

O Sr. A. Branco:- Daí não se pode esperar tão funestos resul
tados porque a câmara decide do fundo do negócio. 

Eis aqui o princípio de conveniência que me leva a crer que o 
senado deve dar uma decisão definitiva a este negócio. O outro é um 
princípio de direito positivo que é o que está no art. 47da constitui
ção, este artigo é que deve reger a questão. Diz ele:- E da exclusiva 
atribuição do senado conhecer dos delitos individuais dos membros 
da família imperial,. etc. (lê). Ora, toda a questão versa sobre a pala
vra - conhecer - se esta palavra compreende a pronúncia ou não. 

Quando ouvi falar o nobre senador o Sr. Albuquerque, pare
ceu-me que ele pensava como eu; mas pouco tempo durou minha ilu
são. O nobre senador fez a distinção do sentido lato e restrito da pa
lavra, e afinal ligou-se ao sentido restrito; e assim foram as minhas 
esperanças! Eu, Sr. presidente, não quero negar a um magistrado o 
direito de declarar um senador suspeito de crime ... 

O Sr. C. Leão:- Isso mesmo é que é pronúncia. 
o·sr. A. Branco:- Sim; há uma pronúncia, mas sem efeito 

algum jurídico, enquanto a câmara não concorre; é-o no sentido lato, 
mas não no jurídico, e eu trato deste sentido. As palavras são aplicá
das já na exceção que compreende todas as idéias, que com elas se 
designam, e já com parte delas tão-somente que vem às vezes de nos
sa ignorância, e às vezes da pobreza da I íngua, às vezes das necessi
dades de ornato no discurso, etc. Na verdade, é um desideratum, que 
as palavras das leis sejam empregadas em um só sentido, isso mas 
ainda ninguém conseguiu: abramos todas as leis do mundo, e achare
mos as me;;mas palavras empregadas em diversos sentidos. Portanto 
não admira que se chame pronúncia na contituição àquilo que na 
verdade não tem o efeito jurídico da pronúncia, aquilo que é só pro
nún,cia no som da palavra. 

Nós tratávamos de saber o que se deve entender pela palavra· 
- conhecer- de que usa o art. 47 da constituição~para poder de
terminar o parecer que se deve dar mais conforme com as nossas leis. 
A palavra- conhecer parece que está definida na .constituição, e mes
mo em leis regulamentares, mas não quero sair por ora ·das nações, 
que nos dá dela a constituição, porque entendo que isso .importa al
guma coisa. Suponhamos que vem ao senado um sumári_o com pro
núncia de um crime individual contra um senador para o' senado to
mar dele conhecimento, qual será o primeiro ato do senado? E evi
dente que não pode ser outro senão examinar as testemunhas para re
solver definitivamente a acusação, suspender o réu, prendê-lo, etc., ou 
declarar que não procede a acusação: e que é isto, senão uma verda-
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deira pronúncia ou despronúncia? Logo, no .caso de um senador sus
peito d~ crime em um processo, o primeiro ato do conhecimento é 
uma verdadeira pronúncia, e se é assim neste caso, porque não o será 
também quando o processo venha sem a opinião do magistrado. Se a 
opinião do magistrado de nada vale contra o criminoso sem a decla
ração de senado, por que se julgará ela essencial para que a câmara 
pronuncie? Ou a câmara, como juiz principal que deve concorrer na. 
pronúncia, para que ela tenha todos os seus efeitos jurídicos, ou com 
o juiz superior que tem direito de confirmá-la ou anulá-la, o certo é 
que neste caso não posso deixar de compreender no direito de conhe
cer o direito de pronunciar efetivamente. 

Não temos pois necessidade do art.28 na questão do processo,· 
de que se trata: basta o art. 47 para mostrarmos que o parecer da co
missão, que não entra no fundo do negócio, prescinda de direitos que 
incontestavelmente possuímos não satisfaz; e por conseqüência não 
deve ser aprovado. Diga a comissão, se do sumário tesulta alguma 
prova contra o senador, sujeite-o a acusação, ou declare não proce
dente a denúncia, e portanto que não deve continuar tal processo; eu 
creio que o seu membro tem direito a exigi-lo; eu creio que o senado 
tem obrigação de satisfazer a tal exigência. Por que limitar-se a obser
vações gerais sobre a forma, e não entrar ao ·fundo do processo? Por 
que deixar a falsidade de argüição duvidosa, qÜando a lei quer que o 
senado conheça, isto é, pratique todos os atos necessários a descobrir 
a verdade, e decidir definitivamente? Não; não poderei jamais concor
dar com o parecer da comissão na parte em que omiti parte de seus 
direitos, e não pronuncia sobre a verdade ou falsidade do fato argüí
do. Se não houvesse outro artigo na constituição relativo ao negócio 
pendente senão o 28, a decisão da comissão podia sustentar-se, por
que enfim mesquinho era o nosso direito, mas o art. 47 não permite, 
não desculpa que deixemos as coisas no ar, o processo em embrião e 
no vago, a honra de um membro da casa maculada e menoscabado o 
decoro do senado; é mister acabar com a dúvida, e·o senador argüído 
ficar livre de suspeitas, ou ser condenado. 

O Sr. Melro Mattos: - Logo estão estes dois artigo·s em contra-
dição? · 

"•ll•t·. 

O Sr. A. Branco:- Não, senhor, estãó' em perfeita harmonia. 
Eis aqui a maneira por que eu encaro a questão; quei-ia que a 

comissão entrasse também no exame das provas, e que decidisse o 
negócio definitivamente; se o processo devia ou não continuar, que 
não deixássemos um membro da casa sujeito a que qualquer diave
nha de novo o mesmo processo provido de mais testP.munhas, em sa
tisfação de vingança embora possa vir com outros. 
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Alguns senhores parecem temer que por este modo vamos es
tabelecer ou firmar o princípio que o juiz que pronuncia julga, quan
do (diziam eles) a constituição quer o contrário. Não entrarei no exa
me se o princípio geral da constituição é este: se é, nós então não po
díamos fazer o que fizemos no ano passado na lei da reforma do có
digo, onde o juiz de direito que pronuncia definitivamente é o mes
mo que julga a final. No sistema do antigo código do processo, em 
verdade, o juiz que pronunciava não julgava; a primeira era do juiz de 
paz e grande júri; a segunda exercia-a o pequeno júri e o juiz de direi
to; hoje tudo está mudado, e o princípio trazido pelo nobre senador 
já não é o de nossas leis, e como eu não posso supor que se violasse a 
constituição, assentei que o nobre senador está enganado, e por con
seguinte esse argumento do nobre senador não pode ser atendido, 
n5o destrói a minha opinião de que o senado pode pronunciar e jul
gar. 

Além disto, eu estou persuadido que o direito de que trato é 
essencial à conservação do senado, à conservação de sua independên
cia, e que todos os poderes políticos da constituição têm direito a 
tudo quanto é indispensável para sua conservação e para a conserva
ção de sua independência constitucional, sob pena de ser a constitui
ção uma decepção. 

O Sr. Vasconcellos:- Bela teoria para o poder executivo. 
O Sr. A. Branco:- Bela teoria! Mas não a julgue o nobre sena

dor à primeira vista; é mister saber o que eu entendo por poder exe
cutivo regular, constitucional. Se os poderes constitucionais, e se os 
três ramos do legislativo não tivessem direito aos meios indispensáveis 
para conservar-se, e conservar sua independência legal, então destruí
é:lo está o sistema do governo representativo, cuja principal garantia 
está na divisão e independência dos mesmos poderes. Estou persuadi
do de que se vier à casa uma denúncia contra um membro seu o senado 
pode inquirir testemunhas, pronunciar, conhecer das provas, ou man
da_r preparar o processo por um juiz fora da ;çasa, quando as circuns
tâncias assim o exigirem, v. g., quando, por>exemplo, o fato tiver 
ocorrido em algum lugar distante, conhecendo;depois do mesmo pro
cesso na forma da constituição e das leis relativas, pois que tudo isto 
é indispensável para manter a sua independência, etc. 

Eis aqui como eu entendo os direitos e obrigações do senado 
a respeito de processos de seus membros, e, finalmente, concluirei de
clarando que a minha maneira de concluir seria esta. Em lugar de se 
dizer que este processo seja desatendido, eu usaria da frase da consti
tuição - que este processo não deve, nem pode continuar. I ria para 
esta conclusão, e acrescentaria que se oficiasse ao ministro da justiça 
para advertir o delegado a réspeito do modo de bem cumprir os seus 
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~ deveres em casos semelhantes. Eis aqui as minhas emendas, e eu as 
submeto à consideração do senado. 

Agora vamos a outra parte que é esta, que se oficie ao ministro 
da justiça para expedir as circulares convenientes, etc. Eu .também 
não posso concordar nesta idéia, porque a constituição igualmente 
não concorda com ela. 

Diz o art. 28: -Se algum senador ou deputado for pronuncia
da, o juiz, suspendendo todo o ulterior procedimento, dará conta à 
sua respectiva câmara, etc. (lê). E is aqui a expressão da constituição; 
parece que é evidente que o juiz dá conta diretamente à câmara, e não 
por vias travessas. Esta questão parecerá talvez de pouca importân
cia; mas eu não a reputo assim. Eu assento que o respeito que o país 
deve ter às câmaras exige das autoridades que também • nos reconhe
çam como superior, e que se correspondam diretamente conosco, ao 
menos naquelas partes em que a constituição o determina positiva
mente. 

Eu, senhores, há muito tempo que entendo que as câmaras no 
Brasil estão isoladas, não só do país, que obedece simplesmente, 
como também do país que obedece e que governa. Vejo, pelo contrá
rio, que as câmaras inglesas ocupam-se mais de requerimentos de par
tes qu~. sobem ao. seu conhecimento do que de leis, de teorias; vejo 
que na câmara dos lords e comuns .todos os dias se apresentam inu
meráveis requerimentos de indivíduos, companhias, autoridades, etc; 
vejo que é sobre tais requerimentos que trabalham constantemente 
comissões de inquérito sobre os interesses dos país, ouvindo teste
munhas que notificam diretamente, e que juram sobre fatos de toda 
a espécie, de modo que pode dizer-se que as câmaras inglesas são 
grande~ comissões de exame sobre os males do país, e sobre os meios 
de lhe dar remédio, segundo a opinião mais segura, mas aprovada pela 
comunhão .. Elas influem assim diretamente sobre a naÇão, estão em 
contato com ela, e por isso são verdadeiramente representantes da 
nação, tem por si a força nacional. Somos nós isso, Sr. presidente? 
Tudo se manda fazer fora da casa; tudo se entende com o poder exe
cutivo; a nação qu::~se que não conhece hoje outro poder, ele a eleva 
ou a sepulta, sem que ninguém se lembre de que o poder legislativo 
é uma garantia; as câmaras entre nós são duas pirâmides truncadas no 
meio de um deserto; ornam talvez a paisagem, mas não o aviventam, 

'não dirigem. Senhores, por que não seremos nada no país? Por que 
não nos correspondemos com ele e com ··as autoridades secundárias 
diretamente? Será isto desairoso? Creio que não. 

Eu portanto peço a supressão dos dois artigos da comissão; e 
substituiria por outro, que se oficie ao governo, não digo tanto para 
responsabilizar o delegado, mas para adverti-lo a respeito do modo de 
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bem cumprir os seus deveres em caso semelhante; assento que nós 
devemos dar uma decisão definitiva sobre este negócio; já que ele 
veio ao senado não deve ficar suspenso; 'l;emos o direito de decidir, e 
convém que decidamos; julgo igualmente que não devemos entender 
nesta parte a constituição de maneira que as autoridades não se pos
sam corresponder diretamente conosco. 

Vou mandar à mesa as minhas emendas. 
O Sr. Presidente: - A primeira emenda não posso propor ao 

apoiamento, porque é relativa ao relatório do parecer, quando as 
conclusões do parecer é que estão em discussão, e sobre elas é que há 
de recair a votação. · · 

O Sr. Alves Branco:- Pois não é possível que mesmo no relató
rio se acrescente mais uma base ou .promessa? A conclusão varia, por
que as promessas variam também. 

O Sr. Presidente:- O senado não vota sobre o relatório. 
O Sr. Alves Branco: - Pois bem. Eu repito, se acaso a questão 

se regesse pelo artigo 28, se não houvessem considerações de conveni
ência e outros artigos da constituição a considerar, podia tolerar-se o 
parecer da comissão; mas o artigo 47 é que rege a questão; e entenda
se a palavra - conhecer - como eu fiz ver que deve ser entendido. 

São apoiadas as seguintes emendas do Sr. Alves Branco. 
"No art. 1 !=> da conclusão suprimam-se as palavras - seja desa

tendido -, e em seu lugar ponham-se as seguintes - não deve, nem 
pode continuar". 

"Suprimam-se os artigos 2 e 3 da mesma conclusão, e em seu 
lugar se ponha o seguinte: 

"2!=> b.ue se oficie ao ministro da justiça para advertir o delega
do a respeito do modo de bem cumprir seus deveres em casos seme
lhantes. -Alves Branco". 

O Sr. Presidente: - O Sr. Lopes Gama tinha pedido a palavra; 
mas como já tem falado duas vezes sobre a matéria, e uma para ex-
plicar, não pode mais falar. · 

O Sr. H. Cavalcanti (pela ordem):- Quero·fazer um requeri
mento, Sr. presidente, para que torne ·o parecer, às comissões, a fim de 
proporem a maneira por que o senado deve proceder em casos de pro
núncia, ou queixa contra qualquer de seus··membros, e V. Ex., me 
dará licença para fundamentar meu requerimeijto. 

Tenho estado muito atento a esta questão. Sr. preside'nte, e de 
fato não deve ser de pequeno interesse para o público, para o país, 
ver o quanto tem ela ocupado a diferentes membros da ·casa, e ocupa
do a um ponto, seja me permitido dizer, que o parecer da comissão 
quase que não tem sido discutido: o que tem sido mais discutido é a 
questão incidente que eu apresentei; observo pois que todos os hon-
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rados membros que têm falado têm mostrado uma tal ou qual dúvi
da: pareceu-me que ninguém tinha ainda certeza sobre os diferentes 
incidentes que se apresentaram acerca da verdadeira inteligência da 
constituição. Ora, se em um negócio tão grave formos logo decidir 
um incidente, sem _que primeiro tomemos em consideração a questão 
principal, pode daqui seguir-se muitos prejuízos. ·. 

A· primeira coisa que cumpr:ia saber-se é qual a maneira do 
senado proceder em caso de pronúncia ou queixa contra qualquer 
membro da casa. Há muito que eu digo, não só como membro do se
nado, como também como- membro da câmara dos deputados, .que 
temos uma grande falta. As fórmulas que o senado deve observar no 
julgamento dos crimes, que é de sua exclusiva atribuição tomar co
nhecimento, devem ser estabelecidas, a fim de .se regular uma .atribui
ção tão importante, e não esperar que apareçam os casos para então 
fazer-se esse regulamento; porque assim poderá acontecer que esses 
casos não possam ser regúladospor esses regulamentos,·sem que estes 
tenham efeito retroativo. 

Neste negócio ainda estamos no primeiro passo; e porventura 
algum de nós sabe os muitos passos que ainda temos a dar? Porven- · 
tura algum de nós sabe qual é a regra fixa, a fórmula por que o sena
do deve caminhar? Pela minha parte, confesso, nada vejo escrito a 
este respeito, estou em um mar de dúvidas; e note-se que, com estas 
dúvidas e incertezas, muito prejudicado pode ser o senado em geral, e 
cada um de seus membros, em particular, quando tenham de ser pro
nunciados, o que é muito fácil no choque dos partidos e no embate 
das paixões. O senado deve pois tomar isto em muita consideração. 

Confesso, Sr. presidente, que devo estar acanhado, porque até 
o meu dever assim ffte prescreve; os membros da minoria quase nunca 
devem propor; a sua proposição, por melhor que seja, muitas vezes 
tende a embaraçar a marcha dos negócios no parlamento; conheço 
este princípio, '"nas reconheço também a necessidade de apresentar a 
minha proposta, visto que a maioria não se tem lembrado-desta medi
da. Já chegamos à ocasião do perigo, e o se·nado, a meu ver, irá en
trando na carreira do descrédito, a não tomar providências; sirva-me 
isto de desculpa da ousadia de propor este requerimento. 

Não indico coisa alguma; apenas proponho que a mesma co
missão ou outra qualquer tome este negócio em consideração, com
penetre-se da necessidade de estabelec.~r, a fórmula destes processos. 

V. Ex., havia de ter observado, na'primeira vez que falei, que 
até julguei estar fora da ordem o 1 ~ membro que tocou na matéria, 
e ele de fato estava, segundo os meus princípios; mas segundo o pare
cer da comissão certamente não estava, porque o parecer .. entrou no 
conhecimento da matéria, e assim o nobre senador julgou-se já acusa-
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do e quis defender-se. Mas eu, que encarei a questão por outro lc:do, 
não quis dizer uma palavra sobre o processo; e note V. Ex., que, pela 
maneira por que se ia tratando do parecer da comissão, eu tinha qua
se esgotado as vezes que podia falar. No meu primeiro discurso disse 
eu que queria fazer um requerimento para se imprimir o processo e 
dar-se assim algum tempo para melhor refletirmos, a fim de que, quan
do entrássemos na questão do parecer, pudéssemos fazer algumas ob

·Servações sobre o fundo do processo e o que aparece nos autos. Ora, 
a injúria deste processo, senhores, é feita ao senado: e não cumpria 
somente ao riobre senador chamar .a juízo os caluniadores; o senado 
devia entrar no conhecimento das razões por que· lhe era feito este 
ataque, quem o dirigia, e muitos outros passos teria a dar, e nunca 
fazer uma simples recomendação ao governo. 

!: notável, Sr. presidente, conceda-me uma reflexão, é notável 
que, no tempo em que o país se acha quase todo dividido entre per
seguidores e perseguidos, no tempo em que asautoridades e os pode
res políticos se acham em mútua desconfiança, os grandes juízes na
cionais, os juízes que a constituição reconheceu como a maior garan
tia para todos os processos e julgamentos de alta importância, este
jam sendo acusados, estejam sendo acupados das acusações uns dos 
outros! Reflita-se bem na nossa posição! 

Não desejo abusar; eu podia entrar no desenvolvimento dos ar
tigos constitucionais, para os quais reclamei a atenção da casa: mas só 
pedirei à casa que marche com mais regularidade; para que estarmos a 
discutir sem base, sem que se possa tomar uma deliberação digna do 
senado? Veja-se que sobre a mesa já se acham muitas emendas ao pa
recer da comissão: eu também queria mandar algumas, queria entrar 
no conhecimento do processo, e outros estarão nas mesmas circuns
tâncias. E porventura as nossas deliberações teriam o cunho da pru
dência e da dignidade se fossem tomadas da forma que se quer? O 
que peço aos nobres senadores é que se cometa este negócio à consi
deração de uma comissão, a fim de propor o estabelecimento de uma 
marcha regular e modo do senado proceder quando se apresentem 
pronúncias ou queixas contra qualquer senado.r.:.;: O senado já em 
outra ocasião recebeu uma denúncia contra um::membro da casa, e 
mandou ao governo que procedesse a tais e tais ii)formações. Ora, se 
o senado não pudesse receber denúncias, como alguns senhores têm 
querido entender, certamente 11ão receberia aquela, e deve fixar-se 
alguma coisa a este respeito. Nada prejudica qualquer pequena de
mora que possa haver, contanto que possamos encarar esta questão 
de que agora nos ocupamos e outras mais que possam vir ao senado 
debaixo do ponto de vista que a constituição determina. 
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Vou pois mandar à mesa o' meu requerimento: ele é conhecido 
nestes termos (lê). 

Se se acha que a redação não está boa ou que deve ser outra a 
comissão, para mim é indiferente; eu só defendo a idéia. Entretanto 
presumo que .. a comissão de constituição ou a de legislação, ou ambas 
reunidas, são muito capazes de formular uma proposição a este res
peito. 

Este meu requerimento envolve o adiamento da matéria, .mas 
devo dizer que não desejo que esta questão se aàie, quero só que ela 
seja tratada em regra. 

E apoiado e entra em discussão o seguinte requerimento: 
"Requeiro que torne o parecer à comissão, a fim de propor a 

maneira por que o- senado deve proceder em caso de pronúncia ou 
queixa ·contra qualquer membro da casa. - · Hol/anda ·cava/canti". 

O Sr. Lopes Gama opõe ao requerimento algumas breves consi
derações que não ouvimos. 

O Sr. Mello e Mattos: - Eu continuo a ter esta questão na 
maior consideração possível, pela sua importância, e agora em muito 
maior ainda, à vista do requerimento que se acaba de oferecer. O no
bre senador que o ofereceu apresentou razões que, enquanto a mim, 
não autorizam o adiamento, ao contrário levam-me a rejeitá-lo. Adiar 
a matéria em discussão para que se proponha .uma regra a observar 
pelo senado em caso de pronúncia ou queixa, não sei o que possa ter 
isso com a questão presente, que julgo muito distinta, destacada de 
semelhante proposição. 

Eu ponho de parte, Sr. presidente, quaisquer considerações, 
não as tenho nem pró nem contra, quando trato de princípios e dese
jo estabelecer regras certas e seguras que nos regulem agora e para o 
futuro,· evitando precedentes que tragam consigo conseqüências du
plicadamente funestas e perigosas. Eu estava ainda em dúvida qual 
seria o verdadeiro sentido da 'expressão - que o processo seja desa
tendido -;mas agora, segundo a explicação dada pelo nobre membro 
da comissão que acabou de falar, vejo que a palavra ~desatendido
de que usou a ilustre comissão, quer dizer que se julgue o processo 
nulo e de nenhum efeito. Eu acho isto um precedente assaz perigo
so, e não sei como o meu nobre amigo, que tão fortemente sustenta 

·sempre aqui a constituição e seu exercício, e que mesmo tem dito 
que o processo sem a pronúncia não pode.,ser aceito ,no senado, diga 
que se ele deva julgar nulo e de nenhum efeito, saindo assim neste 
caso fora da constituição, como pelo menos eu entendo. Desatender 
um processo porque não está feito ou não contenha as fórmulas e 
bases que a lei estabelece para sua ordem e regularidade, para o fim 
de se não conhecer dele, entendo; mas dizer por isso que esse proces-
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so é nulo, e que por ele não se faça obra alguma, é o que não enten
do; porque para declarar a nulidade de um processo é preciso entrar 
no merecimento intr(nseco dele, e para entrar no merecimento intrín
seco dele é preciso dar-se a existência de certas fórmulas estabeleci
das na lei, sem as quais"não se pode entrar nesse merecimento. !: este 
exatamente o caso em que se acha o senado para ele poder entrar no 
merecimento intrínseco de um processo cujo conhecimento lhe é de
volvido pela .constituição. O que exige. previamente a constituição? 
Exige que venha com a pronúncia feita (art. 28 da.constituição). Lo
go o primeiro passo, e único, que deve dar o senado em um processo 
dessa ordem, é examinar se tem pronúncia; se a tem, entrar no exa
me intrínseco do mesmo para o julgar e decidir como entender de di
reito, e se não tem, rejeitá-lo, e dizer -o processo não veio prepara
do como exige a constituição; portanto o senado não o aceita; eis, no 
meu entender, o que tem agora somente de fazer o senado, e não de
clarar se é nu lo ou não o processo. !: assim que eu entendo a consti
tuição, e é por isso que que já disse que exijo a res-tJonsabilidade do 
juiz pela maneira inconstitucional por que mandou para aqui o pro
cesso, deixando de cumprir o artigo constitucional que o manda pro
nunciar e depois dar então conta à respectiva câmara. Procure o sena
do dar providências para que se não repitam semelhantes abusos; mas 
não diga que não procede o processo, que é nulo, que não prossiga, 
etc., isto, senhores, é o que não entendo. Se agora pode ser útil esta 
decisão, se pode salvar agora a honra e decoro de um dos membros 
do senado, advirta-se que em outra ocasião pode ser prejudicial e de 
funestas conseqüências. 

Suponhamos (o que Deus não permita) que domine no senado 
um partido qualquer que tenha por fim acabar com qualquer dos seus 
membros que se lhe oponha, e que por um incidente venha um pro~ 
cesso com esta irregularidade; estando o partido disposto a levar 
avante os seus fins, e tendo a seu favor este precedente, não pode por 
virtude dele expelir de si um dos seus membros assim mal processado, 
condenando-o por meio de um processo irregular"é sem a base consti
tucional? Não pode haver nulidade, senhores, sem haver preterição 
das fórmulas essenciais recomendadas na lei parã;:organizar os proces
sos; e uma das fórmulas essenciais é a pronúncia>!porque o artigo 28 a 
considerou como tal, porque só depois dela· é"~q'ue o processo pode 
ser sujeito ao conhecimento e julgamento do senado . 

. ~. 

Ora, o processo de que se trata não veio p1or este meio, por ig
norância ou mesmo prevaricação do juiz; o que· deve o senado fazer 
nesse caso? Dar sobre o processo uma decisão, julgando-o nulo, ou di
zer - volte, não é aceito, não queremos conhecer dele, porque o juiz 
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não procedeu em regra, não observou a constituição, e por conse
qüência seja responsabilizado -? 

Minha opinião é que o senado não deve dizer que julga o pro
cesso nulo, porque assim não observa o artigo constitucional. Por 
isso desejo saber qual é a maneira por que a comissão entendeu ou 
quer entender a palavra - desatenção - que aplicou ao processo. 

Voto contra o requerimento, porque não é· esta a ocasião do 
nobre senador o apresentar e tratar-se dos meios que ele deseja. O no
bre senador deve reservar-se para em outra ocasião apresentar, por 
meio de uma indicação, as proposições que agora apresenta, em re
querimento de adiamento, para que essa indicação siga os trâmites do 
regimento; vá a uma comissão, depois tome o senado sobre ela a deli
beração que melhor lhe parecer, indicação que eu acho que o nobre 
senador deve apresentar competentemente, porque estou persuadido 
que o ajudarei com as minhas poucas forças para que tenha 'feliz re-
sultado. · 

O Sr. A. Branco:.- Eu desejava ver o requerimento do nobre 
senador.(~ satisfeito). · 

Sr. presidente, eu julgo que o requerimento deve proceder nes
ta ocasião. Nós tratamos de um processo criminal contra um dos 
membros da casa. A este processo e outros que existem, têm de ser 
aplicados princípios que nascem da combinação de diversos artigos 
da constituição,· princípios que devem regular a nossa decisão. Ora, 
estes princípios têm sido muito disputados há uma inteligência muito 
variada a respeito deles, a questão dos processos não pode ainda redu
zir-se à simplicidade precisa. Como pois havemos já decidi-la? Parece
me evidente que, para fazermos justiça inteira, como devemos, é 
mister primeiro liquidar a questão dos princípios constitucionais que 
regem a questão dos processos, é mister não precipitá~la já. 

Acho que é uma questão prévia, que deve ser tratada com an
tecedência, e por isso a não acho extemporânea; nem fora. de lugar. 
Assento que o negócio deve ir à comissão para que indique a norma 
constitucional que deve reger os processos dos membros da,..casa, ou 
denúncia que aqui se apresente, para depois procedermos. E esta, no 
meu entender, a ocasião de tratarmos disto, e para mais justificar esta 

·necessidade tocarei ainda em vários argumentos aqui feitos, que mos~ 
tram o modo vário de entender a constituição em pontos essenciais 
à matéria em discussão. · 

. Disse um nobre senador que as comissões procederam neste 
negócio nobremente. Não duvido, e declaro ao senado, como ontem 
disse um nobre senador, que desejara ter sempre por juízes os mem
bros das duas comissões; estou que seria muito imparcialmente, mui
to bem julgado. 
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Mas nem por isso se segue que não pudesse haver algum esque
cimento no seu parecer a respeito do processo pendente, o que de 
certo nem é mesmo de estranhar, porque princípios da constituição 
que regem a questão não têm sido muitas vezes aplicados, e por con
seguinte não têm sido muitas vezes ventilados e profundados, como 
convinha à sua boa inteligência. Eu estou persuadido de que, não 
obstante ter a comissão obrado muito imparcialmente, muito no
bremente, contudo alguma coisa lhe escapou que devia entrar no cál
culo ou nas considerações que fez, para dar o parecer que se discute. 

O nobre senador disse que, quando havia nos tribunais defeitos 
externos de. nulidade a respeito de algum processo, ninguém mais se 
ocupava dos defeitos internos do mesmo processo.·Não sei se isso é 
regra de proceder; pode contudo ser, porque, em regra, logo que se 
diz que um processo está nulo por tais ou tais defeitos externos, pare
ce que se torna escusado entrar em outro algum exame; mas note o 
nobre senador que isto não deve, nem pode ter alguma aplicação entre 
nós, porque assim ficaria um membro da casa com o seu crédito em 
suspenso no país, e não devemos consentir nisso. Já que conhecemos 
dos crimes dos senadores, já que este processo veio ter à casa, cumpre 
condenar o senador, se for culpado, ou livrá-lo de qualquer nódoa, se 
não houver prova contra o mesmo. Eis aqui porque eu sustento que 
as comissões deviam entrar no exame das testemunhas do sumário e 
fazer um pequeno relatório sobre o que diziam argüir os seus defei
tos, etc., porque assim ao menos se fazia idéia de que o membro da 
casa estava livre de toda a nódoa. · · 

De certo não quero dizer com isto que as ilustres comissões 
obraram mau, guiando-se pela maneira geral dos tribunais, quando, à 
vista das razões de nulidades de processos, prescindem de todas as 
outras deduzidas do fundo do negócio: o que quero dizer somente é 
que as comissões obrariam melhor se, atendendo a circunstâncias 
peculiares do processo, acrescentassem mais essas razões. 

. Sr. presidente, não devemos consentir que continue maculado, 
ou pelo menos suspeito do crime de falsidade, um ~enador sem haver 
base para isso. Se acaso não tivéssemos o direito de ·entrar neste negó
cio, bem estava; mas se temos este direito, por,que. não entrarmos no 
intrínseco, no fundo do processo? O nobre se·nado~ mesmo confes
sou este direito, quando disse que só usou das razões de nulidade por 
seguir o exemplo dos tribunais, e não ·por não ter direito 
de usar de outras quaisquer. Contudo, devo confessar que o nobre 
senador pouco depois pareceu sustentar, ou de fato sustentou, que a 
casa não tinha direito de pronunciar, não podendo por conseguinte 
dar atenção a processos que viessem sem pronúncia. Figurou-se-me que 
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nesta ocasião o nobre senador mostrou estar em alguma contradi
ção com as suas anteriores asserções. 

Eu, Sr. presidente, tanto mais desejo que o .requerimento pas
se, quanto vejo que há dúvidas, e graves dúvidas a este respeito. Eu 
já disse a minha opinião aqui a respeito do princ(pio que devia reger 
a decisão" do processo que nos ocupa .. Este princt'pio. parece que não 
é estabelecido no art. 28. Não é este artigo que deve ser aplicado à 
questão; e. por que? Porque não vemos pronúncia no processo que se 
apresentou à casa .. Não haverá porém outro artigo que firme nosso 
direito e regule a decisão que pretendo? Há .sem dúvida alguma, e é 
o art. 47 (lê o artigo). Este artigo rege a questão pela palavra - co
nhecer. - Tudo depende de. saber o que quer dizer conhecer dos de
litos individuais. Para entender.bem a palavra --:-conhecer--:-, figurei a 
hipótese de um processo que vem ao senado com pronúncia;. neste 
caso também o. senado conhece .. Quando. vem um processo. à casa 
para o senado conhecer dele, o . primeiro ato desse conhecimento é 
examinar a pronúncia, revogá-la. ou confirmá-la. ~ • só depois desta 
confirmação que a pronúncia tem os juddicos efeitos de.uma pro
núncia; antes disso, não hámais que uma pronúncia provisória; cujos 
efeitos regulares dependem·absolutamente do assenso da casa. . 

Ora, sendo isto assim, pode negar-se que seja o senado quem 
realmente pronuncia. neste· caso. • Quando .. se· trata de delitos de um 
deputado ou da responsabilidade de um ministro, a pronúncia .se 
completa na câmara dos deputados; quando se trata. dos delitos dos 
senadores, etc., ela só se completa, ela é só pronúncia verdadeira, de
finitiva no senado, e é este o primeiro ato do conhecimento dos seus 
delitos. Ora, para fazer isto, é mister entrar no exame .das provas; 
e se a pronúncia do juiz neste caso é meramente .provisória; se em 
rigor é o senado que pronuncia seus. membros, ainda que venham seus 
processos, já com pronúncia de um juiz, porque motivo não entrare
mos nós no exame das testemunhas, não pronunciaremos o nosso 
membro suspeito ou não suspeito, quando os processos, como o .de 
que se trata, venham a nós sem pronúncia? O nr)sso direito- de conhe
cer exclusivamente do processo não depende'da pronúncia; porque, 
se dela dependesse, nós não poderíamos despronunciar. 

Mas diz o nobre senador que, se no direito de conhecer exclu
sivamente se compreende também a pronúncia, ninguém mais pode 
pronunciar: o que é contrário à constituição, e eu lhe pergunto: há 
realmente alguma incompatibilidade em :.di.zer a constituição, que o
senado conhece exclusivamente do negócio~ e que outra qualquer au
toridade pode também exercer um ato único desse conhecimento que 
é o pronunciamento, seus efeitos regulares e jurl'dicos, antes da con
firmação do senado ou de querer ter esse direito de conhecer exclu-
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sivamente? Se eu dissesse que o senado tinha direito de conhecer ex
clusivamente do ·processo, e que outra autoridade também t-inha 
direito.de .. conhecer dele, então de certo havia contradição, mas não 
é isso o que eu digo; não é isso o que disse jamais algum senador que 
sustente a mesma opinião que adotei. Quando se diz que o senado 
conhece exclusiva'mente dos processos de seus membros, trata-se de 
um direito cujo exercício compreende diversos ates, entre os quais se 
compreende a sujeição do réu, a suspensão de suas funções, a prisão, 
a acusação: uma verdadeira e rigorosa pronúncia no sentido jurídi
co da palavra; e no outro caso trata-se do único ato particular da pro
núncia, e de uma pronúncia meramente provisória, toda dependente 
de confirmação e não do que se diz realmente conhecimento do pro
cesso, que, como disse, é direito que envolve outros muitos atos. Não 
vejo nisto contradição ou irregularidade alguma; 

As comissões fizeram mais, dizem os nobres senadores, não to
mando· em consideração semelhante processo, desatendendo-o in li
mine, sem ao menos mandarem que o réu .respondesse. Sim, mostra
ram desprezo pelo processo; mas isso não desfaz inteiramente a im
pressão que há no público, de que um senador está processado por 
fabricar firmas falsas. Sim, as comissões mostraram-se indignadas con
tra os procedimentos do delegado; mas nem sequer fizeram o que 
disso se devia esperar, isto é, mandar responsabilizar, ou ao menos 
que se fizesse alguma advertência a·ele delegado, visto que ele, esque~ 
cido de seus deveres, tinha feito um processo monstruoso, como as 
mesmas comissões reconhecem. A conclusão do parecer é muito di
versa. O delegado fica são e salvo. Tudo veio a recair sobre o modo 
que no futuro se deve guardar na remessa de processos semelhantes 
ao senado, que não se quer que seja mais direta, mas sim indireta pelo 
intermédio do ministro (lê o parecer da comissão). Bem se vê que 
aqui não há censura alguma para o delegado, quando as premissas da
vam a entender, pelo menos, uma advertência, pois que as comissões 
conheceram que o juiz obrou muito mal, e contra os seus deveres. 

Eu não quero que se mande responsabilizar o juiz, porque re
conheço que, não tendo os artigos da constituição nesta parte sido 
muitas vezes aplicados, e não tendo portanto havido ocasião para 
grandes discussões a este respeito desculpável, talvez que o delegado 
os não entendesse bem, e os não cumprisse exat~mente, ao menos em 
uma parte. Podia julgar mesmo que era dispen.sável sua pronúncia, 
visto que ela de nada valia sem a confirmação por esta câmara. Julgo 
portanto bastante uma advertência. 

Mas disse um nobre senador que - pronunciar não era função 
judiciária, mas da polícia judiciária. - Isto não é o mesmo que dizer 
que pronunciar é função judiciária? E evidente que sim, porque é o 
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mesmo que dizer que pronunciar é função de uma coisa judiciária. 
Mas que importa que seja ou não seja função judiciária? Segue-se da
qui que o senado não possa pronunciar ou confirmar pr:onúncias de 
seus membros? Não vejo em . parte nenhuma isso, nem sei como. se 
deduza uma coisa da outra. O único meio de chegar a isto é concor
dar na . mui célebre· maneira de considerar os. poderes políticos da 
constituição, que .se acha em voga entre aqueles que os julgam .só 
pelos nomes que lhes deram, e não pelo que eles são em si, por suas 
atribuições, por suas garantias constitucionais, Cada poder, além de 
suas atribuições gerais, exerce. todas aquelas funções indispensáveis à 
sua conservação, e à conservação de sua independência, legal. 

Disse-se que .em tal caso.· bem ficava o poder. executivo. Sim, 
isso seria assim, se o. estado atual do poder executivo. fosse o consti
tucional, o normal,.mas isso não é assim,. e os nobres senadores já 
ouviram em o ano passado minhas opiniões a este respeito. ~ minha 
opinião que o poder executivo entre nós está há. muito. fora das ver:
dadeiras normas do sistema representativo, e daí seu desprezo de to
da a casta de responsabilidade, a aniquilação ou absorção de todos 
os outros poderes, e finalmente a-.luta desesperada em que há muito 
está com o país. O nobre senador não quer que nós autorizemos com 
os exemplos da Inglaterra para firmar nosso direito de pronunciar, e 
traz um exemplo odioso da câmara dos comuns; mandando passear 
dois homens pelas ruas, amarrados costas com costas,- para mostrar as 
más conseqüências desse direito. Ora, com efeito, se exemplos de 
abusos do poder, em tempos. bárbaros, em tempos de tumultos; nos 
devessem guiar, a que autoridade concederíamos nós o menor poder? 
~ defeito comum, é defeito dos tempos calamitosos, seja qual for o 
direito exercido. 

Hoje nenhuma das câmaras de Inglaterra manda passear alguém 
de costas amarradas; mas cada uma ,delas tem quanto é preciso para. 
manter o seu decoro, o respeito próprio e a sua independência. Não 
vejo que na nossa constituição haja princípio algum que nos iniba de 
ter o mesmo direito. O fato do debate atual não prova coisa alguma 
senão que a constituição não foi ainda perfeitamente aplicada e de
senvolvida; e a razão por que a constituição não está muito desenvol
vida ainda é porque há . uma espécie de cisma entre nós; quando se 
tratam questões constitucionais, diz-se logo que estamos fazendo pre-. 
leÇões de direito público, entretanto que sã:o,elas a nossa vida consti
tucional; diz-se logo em ar de chasco:- está dando preleÇ"ões de direi
to público -;e todo o mundo recua, e ninguém diz mais nada. 

Eu ouvi aqui alguns outros argumentos, mas não os entendo 
bem, como um em que se disse que a passar esta doutrina, podia um 
partido do senado comprometer a muitos de seus membros, decidin-
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do muitas vezes Cjue continue o processo, que não tem base alguma. 
Mas não é isto o que está no art. 28 da constituição? E não é melhor 
que soframos um ou outro abuso de nós mesmos do que expormo-

. nos a abusos dos outros? E mais que evidente que sim, e é o que eu 
pretendo. 

Tenho mostrado, Sr. presidente, o quanto é vária a opinião dos 
nobres senadores sob.re os princípios que devem regular a decisão des
te processo; e tenho, por conseguinte, justificado minha opinião a 
respeito do requerimento ultimamente proposto; sua aprovação é 
necessária,. e eu voto por ela. 

O Sr. Visconde de Olinda:- O que o honrado membro pede 
neste requerimento já está satisfeito, porque a comissão já propõe 
a maneira por que o senado· deve proceder. Sobre os casos de pronún
cia, como este de que se trata, as comissões assentaram que devia 
fixar o senado uma regra; propõe esta regra, e requer que se oficie ao 
governo para que a faça conhecer as autoridades competentes. Não 
têm, portanto, as comissões nada mais que fazer; se mais tivessem 
que propor, mais teriam propostos. 

Um ilustre membro disse que esqueceu alguma coisa às comis
sões; porque, tratando-se de questões que dependem de princfpios 
constitucionais, convinha fixar esses princípios, e assim marcar re
gras certas: e eu estava à espera de que o ilustre membro indicasse es
sas regras. Mas ele o não fez; e só mencionou a falta de um relatório 
sobre a marcha do processo; será isso o que o ilustre membro inculca 
que falta no parecer? Não podiam as comissões, sem serem contra
ditórias consigo mesmas, entrar neste exame, porque elas entendem 
que falta a base para qualquer juízo que se queira interpor. 

O Sr. Alves Branco:- Não é. 
O Sr. Visconde de Olinda: - Pois se não é como acaba de afir

mar o ilustre membro, então refere se à fixação dos princípios e re
gras. Mas eu já disse que as comissões propuseram o que elas enten
deram que deviam propor,· isto é, que o senado não toma conheci
mento de processos em que não há pronúncia. Eis um ponto que a 
comissão propõe para se determinar; e não propôs mais nada, porque 
julgou que mais nada era preciso. Fala o ilustre.;·membro no parlamen
to inglês. Eu quisera que me dissesse quais sãoc'âs regras fixas naquele 
parlamento. AI r tudo é arbitrário. :;~.:;-

.:-. 

O Sr. Alves Branco:- Não. <• 
O Sr. Visconde de Olinda:- Não só tUdo éarbitrário na for

mação dos processos, mas ainda da imposição?das penas. A onipo
tência do parlamento é muito conhecida. Se nã"o é pois o exame da 
marcha do processo, não sei a que se refere o honrado membro. 

O Sr. Alves Banco:- Se me permite, eu me explicarei. 
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O Sr. Visconde de Olinda:- Estimarei muito. 
O Sr. Alves Branco:- Eu tratei do requerimento primeiramen

te, e disse que o a dotava, porque me parecia necessário fixar, as ,regras 
que deviam regular a decisão de .certas questões que têm aparecido na 
casa, e para· justificar ainda mais que .estas regras não estavam. bem 
claras, entrei outra vez na questão, mostrando que. as comissões ti
nham regido a questão que lhes foi oferecida, pelo artigo 28, quando 
se deviam reger pelo artigo 47. Quando eu disse que me parecia que 
as comissões tinham. esquecido alguma coisa, foi nesta parte que de
viam conhecer e entra·r no exame do negócio, e não .somente nas fór;
mulas externas. Entrei nisto também para mostrar a necessidade de 
passar um regimento, porque havia dúvidas até sobre. este artigo de 
conhecer esta questão~ . · . .. ·.· . ·. · · · . 

O Sr. Visconde de 01 inda: -:-:- Estimo a explicação que me habi
lita a dizer alguma coisa sobre.a matéria, o que eu tinha meus,escrú
pu los de fazer, por estar em discussão o requerimento. A vista da ex
plicação do. honrado membro, digo que o parecer deve satisfazer, por
que as comissões propõem ao senado que fixe,uma regra a.este res
peito. Não escapou portanto nada· às comissões. Verdade é que o 
parecer não está nos pensamentos do honrado membro, mas por isso 
não diga que as comissões nada propõem, porque elas acautelarão o 
que quer o .honrado membro. · 

Diz ele que é preciso decidir a questão pelo art. 47, e não sim
plesmente pelo art. 28. E eu quero decidi-la pela combinação de.am
bos, e é por desprezar esta. combinação que o honrado membro di
verge das comissões. Quer ele decidir tudo pelo art. 47, e esquece-se 
inteiramente do art. 28, o qual é expresso quando fala.de pronúncia 
de certas autoridades. E como o honrado membro vê-se embaraçado 
com este artigo, recorre .a uma noção de pronúncia que ninguém en
tende. Não darei uma definição jurídica desta palavra; mas direi que 
pronúncia é.uma .declaração da autoridade jurídica de que fulano ou 
fulano são suspeitos de crime, e que impõem a. obrigação de se defen
der da acusação, e que às vezes obriga à prisão, segundo à gravidade do 
caso. Não a dei como definição jurídica, mas é o que é em susbstân
cia a pronúncia. Pergunto: perde essa declaraçãodo juiz sua natureza, 
porque ficam suspensos seus efeitos? Não. Porventura~ uma sentenç.a 
deixa de o ser, porque se suspendem seus,~feitos pelo recurso à auto-·· 
ridade superior? E pois a pronúncia de qué; fala a constituição a que 
as leis reconhecem. Não é uma iniciação do processo, não é uma in
formação, não é um ato preparatório; é uma declaração do juiz, tal 
qual reconhecem as leis, com suspensão sim de seus efeitos; mas esta 
suspensão verifica-se em outros muitos atos judiciários, e nem por 
isso perdem eles a sua natureza. 
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Cabe aqui retificar uma proposrçao que ontem proferi, e foi 
que os· presidentes podem ser pronunciados, tanto pelo tribunal su
premo. de justiça, como pelos juízes inferiores. Fui levado a isso pelo 
art ... da lei da criação daquele tribunal, onde se diz:- ou por ele sus
tentada. - Daqui se pode inferir que outras autoridades podem tam
bém pronunciar; p<;>rém nos artigos antecedentes é negada expressa
mente esta faculdade; e proveio isto da redação da lei, porque, sendo 
emendada pelo senado, quanto à pronúncia; escapou aquela expres
são que aliás estava conforme com o projeto primitivo. Isto porém 
não altera o meu pensamento quanto ao que disse relativamente às 
pronúncias. 

O honrado membro põe de parte o art. 28, e argumenta o ilus
tre membro só com o art. 47, e não quer .argumentar com ambos; 
mas argumer:1tando deste modo não salva a sua contradição chaman
do a pronúncia preparatória do processo. O conhecimento de um tal 
ato é um conhecimento como outro qualquer, com a diferença de 
ficar o efeito suspenso; mas, por isso que a pronúncia não produz seu 
efeito, não se segue que não seja pronúncia. · 

. Mas insiste o nobre senador em que o conhecimento exclusivo 
pertence ao senado, e achando-se embaraçado com o art. 27, susten
ta, para evitar: contradição, que haveria, se. houvesse outra autorida
de que conhecesse plenamente do negócio, e diz que as outras autori
dades conhecem de um ou outro ato, mas não do ato inteiro, e sem 
conhecimento pleno do negócio, e quanto a seus efeitos. Mas, se eu 
mostrar que há outras autoridades que conhecem plenamente, não se 
deixará convencer? Pois eu lhe mostro. 

Os crimes dos deputados, qualquer que seja sua natureza, ou 
sejam individuais ou de responsabilidade, são da competência do se
nado, mas a câmara dos deputados não toma conhecimento pleno da 
pronúncia a ponto de fazer morrer o processo, e tão pleno, que não 
se toma mais conhecimento dele? Onde está neste caso o conheci
mento exclusivo do senado? Vem mais o processo para o senado? Se 
o conhecimento do senado é exclusivo, se a câmara dos deputados 
não toma senão conhecimento de um outro .. ato, mas não conheci
mento pleno, o senado deve então exigir este~;autos para aqui. Mas 
a constituição diz que cada uma das câmaras~resolverá se ficará ou 
não o processo suspenso; e se o senado tem direi~o de exigir os autos, 
onde vai a atribuição da câmara dos deputados?' Há pois outras auto
ridades que tomam conhecimento pleno do f.legócio, e portanto a 
palavra- exclusivo- não envolve todos os atos do processo. 

Concluo dizendo que o caso está plenamente satisfeito pela co
missão, e que ela resolveu a dúvida que apareceu; não me recordo de 
outra. 
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O Sr. Vergueiro: ....,. A discussão tem apresentado questões im
portantes, que devem ser examinadas; tanto isto é verdade, que se 
tem .tido pouco em vista a espécie .proposta, isto: é, o processo, e se 
tem tratado somente da maneira~ por que há. de .ser. respeitado o infor
me processo~ não tendo aparecido uma só opinião contra a rejeição': a 
questão ·neste sentido toma o caráter de geral, tornando-se por isso 
digna de maior atenção e mais refletido exame: por'este motivo en~ 
tendo que o negócio deve voltar à comissão, para esta propor a regra 
que se deve observar, tanto neste caso, como em. outros, porque seria 
tratada assim a questão mais fundamentalmente .. · . . 

Cada vez vejo ocorrerem maiores dificuldades: vejo um nobre 
membro da .comissão querer limitar o conhecimento exéh..lsivo que é 
conferido ,pela. constituição no art. 47, e dizer:.:.... conhecer éxC:IÚsiva
mente -;'não. compreende à pronúncia: não. sercorno se possa 'sepa~ 
rar esta parte tão essenCial do processo criminal: àrgumi:mta-se cOm o 
art. 38, que faz exclusivo da câmara dos depÚtadosodecretar a acu
sação contra os ministrosde estâdo, e diz o nobré senad~r que esta 
exceção firma a regra geral! Mas' qual é a regra geral que firma? E 
sem dúvida a regra geral em· contrário à execpção: Isso· é,' pertence 
ao senado a formação de culpa nos crimes da sua competência é.Xch..i
siva, exceto nos de responsabilidade dos ministrOs de· estado e dos 
conselheiros de estado. · . . . . . · ·. . · • 

Porém argumenta-se com o art. 28, e inferiu-se deste artigo que 
o senado não pode· tomar conhecimento sem haver· prOnúncia. Eu 
não sei como se possa tirar semelhante conclusão dé que o senado 
não pode conhecer sem que haja pronúncia de'outra autoridade judi
ciária, tendo o senado jurisdição exclusiva. O art. 28 é hipotético. 

O Sr. Mello e Mattos: - Não é hipotético, é positívo. · · · 
O Sr. Vergueiro (lendo):- Se.algum senador ou. deputado, etc. 

Diz o nobre senador que não é hipotético! Mas ele principia logo por 
si. ·' ,·. -

O Sr. Mello e Mattos:- Não há hipótese, é muito positivo. 
O Sr. Vergueiro (torna a ler o artigo e diz):-:- Quem pode tra

duzir este artigo assim: - os senadores ou deputados devem ser pro
nunciados por outra autoridade que não. seja o senado .para este co
nhecer ·exclusivamente dos seus delitos? - Acreditava ·eu que· nin~ · 
guém. Este artigo não confere jurisdição para pronunciar; estabelece 
uma garantia em favor do senador ou d~putado que for pronunciado. 
Mas argumenta-se que, se a pronúncia pertencesse exclusivamente ao 
senado e nunca a outros ju (zes, seria ocioso este artigo, inferindo da
qui que o artigo conferiu aos outros juízes a jurisdição para pronun
ciar os senadores e deputados. Não é assim que se conferem jurisdi
ções, principalmente em oposição a uma jurisdição exclusiva muito 
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claramente estabelecida. Eu já mostrei que o senador pode ser com
petentemente. pronunciado nos delitos de responsabilidade; e aqui 
temos verificado a hipótese. Outro nobre senador refletiu que o art. 
28 fala também em deputados, e que os delitos destes, tanto indivi
duais, como de responsabilidade, são da competência do senado; por 
isso não se pode dar a respeito deles a mesma hipótese. Assim parece 
à primeira vista; porém reflita o nobre senador que, se o senado pro
nunciar um deputado, é pelo art. 28 obrigado a suspender todo o ul
terior procedimento, e remeter o processo à respectiva câmara; e eis 
verificada à mesma hipótese. 

"(enho pois mostrado que pode haver casos de verdadeira pro
núncia, nos quais tenha .lugar a garantia do art. 28, ficà'rido em sua 
plenitude a jurisdição exclusiva conferida ao senado no art. 47 com 
a única limitação do art. 38 na responsabilidade dos ministros. Além 
disto, pode haver pronúncia imperfeita ou incompleta nos crimes da 
competência exclusiva do senado. Quando o juiz proceder a sumário 
para descobrir o perpetrador de um crime, se a imputação recair e em 
um deputado ou senador, o juiz deverá remeter o processo à respecti
va câmara, e necessariamente há de motivar a remessa, manifestando 
o seu juízo sobre a imputação, e poderá chamar-se a isto impropria
mente pronúncia, ainda que incompleta, porque não pode ter os efei
tos da verdadeira pronúncia da autoridade competente, que são pelos 
menos a sujeição a livramento. Quando havia entre nós muitos foros 
privilegiados, ocorriam muitos casos destes: tirava-se uma devassa; se a 
imputação recaia em militar, em padre, etc., Já ia o processo ao respecti
vo foro, ordinariamente com forma de pronúncia, que só setornava 
eficaz pela autoridade competente. 

Sendo claro e evidente que o art. 28 não confere jurisdição 
para pronunciar, mas que a supõe, e que realmente existe em alguns 
casos sem quebra da jursidição exclusiva do senado, resta saber a que 
jurisdição pertence o crime de que se trata, e fácil é conhecer que· 
pertenc,~ à do senado; e por conseqüência, o juiz municipal, não só 
era incompetente para a pronúncia, como para processar a queixa; e 
o que temos a fazer é rejeitar aquele processo como nulo por falta de 
competência do juiz;·porém rejeitá-lo porque o juiz não pronunciou 
é reconhecer nele uma jurisdição que não tem; é renunciarmos a ju
risdição que a constituição conferiu ao senado, e que não está em 
nosso poder o renunciar; nem a dignidade do senado o permite, nem 
o interesse da sociedade. Como se repartir por mais de seis mil juízes 
a jurisdição que a constituição conferiu ao senado exclusivamente 
para conhecer dos crimes individuais dos senadores, deputados, mem
bros da família imperial, ministros de estado e conselheiro; de esta-
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do? Reflita-se nas conseqüências que daí resultariam, e respeitemos a 
sabedoria da constituição. · 

.. Também se alegou o princípio, que se diz recebido entre nós, 
que~ juiz que pronuncia não deve ser o juiz que julgue: o que acon
teceria se a pronúncia fosse do senado, e produziu-se o exemplo do 
supremo tribunal de justiça, onde há três pronunciantes distintos. E 
verdade que aquele princípio foi muito respeitado entre nós; mas não 
se pode dizer hoje outro tanto depois da lei da reforma do processo; 
além disso, o mesmo nobre senador indicou o meio de respeitá-lo, 
referindo o exemplo do supremo tribunal de justiça:se ali se separou 
uma seção para a pronúncia, ficando os restantes para o.julgamento, 
sendo o tribunal composto de 17 membros, melhor se pode fazer.essa 
separação no senado, que se compõe de 51; e éde esper:ar que a isso 
se tenha atenção na lei do processo, que é indispensável fazer-se, para 
o senado .conhecer dos crimes da sua competência, quando obrar 
como tribunalde justiça. 

·Se as razões que deixo expendidas não são suficientes para 
convencerem, ao menos me parecem dignas de serem meditadas na 
comissão, pois elas se dirigem a conservar intacta uma atribuição do 
senado que ·constitui· uma das suas garantias. Voto portanto que o 
negócio volte à comissão para o fim requerido. 

O Sr. M. e Mattos: - O nobre senador que acabou de falar e 
alguns outros entenderam que eu, quando disse que a exceção do § 
1P do artigo 47 ia confirmar a regra geral, asseverava com isso que o 
senado devia ser o prenunciador, sendo aliás o meu pensamento· o 
contrário, isto é, que o senado não podia ser prenunciador: engana
ram-se ou não me compreenderam bem; porque o meu raciocínio é 
exato, quando estabeleço que, à vista do.artigo 28 da constituição, 
sendo regra geral que as autoridades locais são as competentes para 
pronunciar nos crimes individuais os privilegiados do senado, a exce
ção que cometeu esse direito de pronunciar a outras autoridades di
versas e nunca ao senado confirma que ele não é o competente para 
pronunciar nos casos do artigo 47 § 1P; por isso os nobres senado
res que contrário entenderam, supondo ser outra a·. regra. geral por 
mim estabelecida, ficarão agora convencidos do contr~rio, e não po
derão deixar de convir que as exceções de que falo confirmam sem 
dúvida a regra geral que entendo derivar-se do artigo 28 da constitui
ção, combinado com os artigos 47 e 38. 

Pelo que respeita, porém, à oü'tra espécie,··quanto mais ouço e 
compreendo os argumentos que os nobres senadores querem produzir 
para combater os meus princípios, mais me convenço de que estão 
tão mal montados neles, que mal se poderão ses:~urar, porque apenas 
se servem, não de princípios e regras conformes o direito e a consti-
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tuição, mas de princípios e regras de que ninguém ou escritor algum 
ainda se serviu· para exprimir ou explicar direito; v. g., o que quer 
dizer pronúncia incompleta? Onde, em que autor ou regra de direito 
encontrou esse termo? Ela é uma idéia só q1:1e nada exprime nem 
pode de fato exprimir. Onde leu ou onde encontrou outro nobre se
nador iniciação de pronúncia ou uma coisa qLJe chamou em outra dis
cussão quase lei? Isto prova a franqueza dos seus argumentos e defi
ciência de princípios e razões em que se sustentou; eu não sei que ha
ja senão pronúncia e pronúncia sustentada ou revogada, e não conhe
ço também senão lei e lei; se me aparecer algum dia alguma coisa que 
se chame quase lei, certamente não estarei por ela, não lhe hei de dar 
prestar assenso, porque não sei o que é quase lei.· 

O nobre senador disse que pelo artigo 47 nenhuma autoridade 
além do senado tem faculdade de receber queixas ou denúncias con
tra os senadores, tirando isso do exclusivo do artigo da constitição, 
e da{ argumenta igualmente que não pode alguma autoridade receber 
denúncia sobre os privilegiados do senado senão o mesmo senado, 
porque, sendo a pronúncia judiciária, o senado, como tribunal judi
ciário para julgar seus membros, é só quem os pode pronunciar, etc. 
A pronúncia venha de que autoridade vier qualificada para pronun
ciar, é suprajudiciária, e por isso nenhuma outra idéia pode explicar 
pronúncia senão aquela que lhe é própria, dada em dreito, e não co
nheço nem sei para que sirvam tantas distinções, tantas inteligências 
diversas e arbitrárias que só podem dar em resultado a obscuridade e 
a confusão! 

Pronúncia sem efeito também não sei o que é; desejo que me 
expliquem; se é pronúncia, tem efeito; se o não tem, não é pronúncia. 
Diz-se que quando não é sustentada a pronúncia é sem efeito; mas en
tão não é pronúncia; só é pronúncia quando é sustentada. 

Diz mais o nobre senador que nenhuma autoridade que não se
ja o senado pode receber queixa ou denúncia contra senador, tirado 
esse corolário do art. 47; mas, estabelecida assim esta proposição tão 
genérica, onde fica o art. 28? Fica uma perfeita anomalia com o art. 
47; não pode ser outra a conseqüência de um tal princípio. Mas di
zem que não há anomalia, e querem salvá-la por que modo? Dizendo 
que é hipotética e não positiva a expressão do art. 28; e por que? Por
que principia por -se-! Pois então o nobre senador, que é juriscon
sulto, queria que as disposições das leis pudessem ser detalhadas e 
especificadas, mormente aquelas que se ocupam de estabelecer regras 
e princípios por que se regule a administração da justiça? Não sabe 
que a lei não pode ocupar-se de prevenir minuciosamente todas as 
espécies possíveis de ocorrer? Quando elas têm estabelecido a fórmu
la especial de qualificação dos delitos ou das pronúncias, não podem 
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descer às minuciosidades, que nenhuma. relação tinham com essas 
fórmulas. Quando a pronúncia está feita e sustentada, são os seus 
efeitos o processo geral, isto é, a acusação e livramento e a sentença 
final, declarando-se se o delinqüente é ou não merecedor,da pena cor
respondente ao delito de que o indiciou a pronúncia. 

Disse outro nobre senador que a queixa também envolve logo a 
pronúncia: não, senhor, a queixa e a denúncia não envol~em logo a 
pronúncia; devem primeiro seguir os termos legais da formação da 
culpa, para depois ter lugar a pronúncia. Como pois quer o nobre se
nador combinar a restrição do art. 47, §§ 1!' e 2!', com tudo quanto 
tem imaginado? · 

Disse mais o nobre. senador que nenhuma outra autoridade po
de tomar conhecimento de denúncia contra um senador senão o sena
do. Se assim fosse, de que serviu o art. 28? Não se pode sustentar este 
princípio sem manifesta contradição entre os dois artigos da cons
tituição, isto é, o art. 28 e o art. 47. O art. 28 é muito claro; a regra 
estâbelecida nele é que é firmada na c6nstituiçã0. (Lê o artigo). · 

Um Sr. Senador:- E o código. . 
O. Sr. Mello Mattos: -:-·o· código, assim ·como todas as leis, é 

pura e perfeita· emanação da constituição e suas bases, e quando eu 
argumento com à constituição e suas bases, não se me pode contra 
elas opo"r o código, e nem eu o aceito em contestação, principalmente 
quando desSa contestaÇão com o código se seguem absurdos, contra
dições e anomalias contra a constituição, o que é sempre da obriga
ção do senador salvar. Nunca devemos refutar a constituição nem lei 
alguma apresentando argumentos que não em fundamento. 

Por conseqüência bem· vê o nobre senador que com isto não 
s.Jstentou os seus princípios; saiu sempre fora deles e nada provou 
que pudesse destruir nossas proposições.· · 

Dada a hora, fica adiada a discussão. 
O Sr. Presidente dá para ordem do dia a mesma de hoje. 
Levanta-se a sessão às duas horas e cinco minutos.· 

'~' . 



SESSÃO EM 9 DE FEVEREIRO DE 1843. 

Presidência do Sr. barão de Mont' Alegre. 

Sumário. - Expediente. -Discussão da redação daresposta à fala do 
trono; discursos dos Srs. Alves Branco, visconde de.S. Leopol-

. do, Costa Ferreira e Paula Souza.- Leitura de pareceres.- Or
dem do dia - Continuação da discussão do requerimento do 
Sr. H. Cavalcanti, apresentado em sessão de 8 do corrente; dis
cursos dos Srs. H. Cavalcanti, visconde de Olinda, Costa Fer-

. reira, Lopes Gama, Paula Souza e Paula Albuquerque. 

Reunindo número suficiente de Srs. senadores, abre-se a sessão, 
às 10 horas e meia, e lida a ata da anterior, é aprovada. 

O Sr. 19 Secretário dá conta do seguinte: 

EXPEDIENTE. 

Um ofício do ministro do império, remetendo a cópia do de
creto de 27 de julho do ano passado, pelo qual S. M., o Imperador 
houve por bem transferir para o dia 19 de janeiro a reunião da assem-
bléia geral lf"gislativa. E remetido à secretaria. ~-;: 

Outro do ministro da justiça, remetendo o decreto pelo qual 
houve S. M., o Imperador por bem aposentar o Sr. visconde de Con
gonhas do Campo no lugar de ministro do supremo tribunal da jus
tiça. A comissão de fazenda. 

Outro do presidente da província da Paraíba do Norte, reme
tendo as cópias autênticas das leis feitas pela assembléia legislativa da 
dita província. À comissão de assembléias provinciais. 
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Um requerimento de José Alves Pinto Campello, pedindo o re
conhecimento e validade de seus anos de serviço. A comissão de fa
zenda. 

·Entra em discussão a redação da resposta à fala do trono. 
O Sr. Alves Branco: - Desejava saber se esta redação está tal 

qual o que passou aqui, porque, indo o projeto de resposta e comis
são,. para dar-lhe redação, eu não concordei neJa, e queria oferecer 
como redação o voto em separado que eu tinha apresentado na úl
tima discussão. 

O Sr. Visconde de S. Leopoldo: - E posso asseverar que.a re
dação está conforme com o que se venceu e pode-se confrontar com 
o original. O projeto de resposta já não é voto da comissão; é do se
nado, porque o aprovou, e a comissão, ou a maioria dela, apenas redi
giu o vencido. · 

O Sr. Alves Branco:- Sr. presidente, na comissão há atualmen
te dois únicos membros, e se o projeto de resposta passa,ou salva a re
dação, creio eu que tanto direito tem o nobre senador.de apresentar 
uma redação, como eu. Ora, eu ofereço como redação o meu voto em 
separado, e é necessário que o senado decida qual dos votos quer, se 
o meu ou o do nobre senador ... · 

O Sr. Presidente:- O voto em separado não foi aprovado, caiu; 
não posso portanto admiti-lo como redação (apoiados). 

O Sr. Visconde de S. Leopoldo: -A redação não contém abso
lutamente mais do que aquilo que se venceu; porém, para salvar todo 
o escrúpulo, se a V. Ex., parecer conveniente, pode remeter todos os 
papéis ao nobre senador para que ele os examine também. 

O Sr. Alves Branco:- Eu não tenho nada mais a fazer; o que 
digo só é que, como foi aprovada a resposta salva a redação, e não se 
indicou quais as partes que cumpria alterar na redáção, parece que a 
comissão podia alterar a frase do projeto, contanto que não alterasse 
as idéias. Sendo assim, quem poderá dizer que eu não podia oferecer 
novas palavras para designar as mesmas idéias vencidas?. Eu assento 
que estou no meu direito oferecendo uma nova redação, e uso dele 
apresentando meu voto em separado como redação; 

O Sr. V. de S. Leopoldo: - Parecerá talvez impertinência da 
minha parte insistir muito; mas devo ainda observar que o projeto já 
não é da comissão, é do senado; o senado é que tem o direito de·ver 
se a redação que se apresenta é fiel ao que se venceu·~ 

O Sr. Costa Ferreira: - Sr. presidente, parece que é do regi
mento que esta resposta fique sobre a mesa ... 

O Sr. Presidente: -Já esteve o tempo que manda o regimento. 
O Sr. C. Ferreira:- Não tinha reparado nisto; e como só agora 

é que leio a redação de relance, não posso dizer coisa alguma, e mes-
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mo eu sou muito acanhado em fazer reparos nas obras alheias, má
xime, do ilustre senador; mas vejo que a redação está só por ele assi
nada, vejo que ele embirrou na palavra -possa -; entretanto que, 
quando eu fiz algumas observações a este respeito, mostrando que ela 
tinha um pouco de francesismo, e que seria melhor em lugar de -
possa - dizer se- oxalá- etc.; recebi um aparte do nobre senador o 
Sr. Carneiro Leão, dizendo que era questão de redação; e o nobre se
nador embirrou em conservar esta frase! Eu desejara que o nobre 
senador me mostrasse que esta frase é dos nossos puristas, e não um 
francesismo; este meu desejo não tem outro fim mais do que apl'en
der, pois. estou persuadido que o nobre senador é mestre da I íngua, 
para o que vejarJ:l·se as suas obras. Ora, se o nobre senador. embirrou 
nesta frase, divergindo até do outro membro da comissão (o Sr. Car
neiro Leão), é certamente porque tem razões poderosas para isso, e 
eu desejo sabê-las. 

Senhores, eu não desejo que uma peça. desta natureza. saia do 
senado, com uma frase que não é dos nossos puristas, para que não se 
diga que o senado quer esfarrapar a I íngua portuguesa, quer empobre
cê-la, quer afrancesá-la, quer torná-la pior do que capa de pedinte . 

. O Sr. Paula e Souza: -Sr. presidente; a redação está assinada 
só por um membro da comissão, e um outro membro apresenta o seu 
voto em separado, como redação. Ora, estando a redação assinada só 
por um honrado membro da comissão, não pela maioria dela, porque 
só no caso de dois membros, pelo menos, combinarem a comissão, 
conclui-se que há dois votos, um oferecido por um membro, e outro 
por outro, e não há redação da comissão: daqui nasce todo o embara
ço. Se a comissão tivesse um terceiro membro, e este terceiro se unis
se a um dos dois haveria maioria, e o voto que tivesse a assinatura dos 
dois membros seria o da comissão; mas aqui não há, como disse, co
missão, há dois membros divergentes. 

A redação que se acabou de ler poderá ser muito exata; mas o 
que se decidiu foi que o projeto de resposta fosse à comissão para o 
r.edigir. Ora, nessa comissão há dois membros; um apresenta o seu 
voto de redação, o outro apresenta também como redação um voto 
que já tinha apresentado, de sorte que o projeto aprovado foi redigi
do diversamente por cada um dos honrados membros e ·não pela co
missão; e quem sabe, se houvesse comissão, se se faria~alguma altera
ção que fosse· necessária na redação? Já um nobre senador notou a 
palavra - possa -;talvez que, se houvesse comissão, esta palavra fos
se substituída por outra, e mesmo se fizessem muitas outras altera
ções. 

O objeto pois da questão é haverem dois votos da redação sem 
que a nenhum se possa chamar redação da comissão. 
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O Sr. V. de S. Leopoldo: - Sr. presidente, tenho ouvido dizer 
que a redação está assinada só por um membro da comissão, quando 
nela há duas assinaturas... · 

O Sr. P. e Souza: - Uma está riscada, se não estivesse eu nada 
diria. 

·O Sr. V. de S. Leopoldo (examinando a redação):- I: verdade; 
vejo agora que a assinatura do Sr. Carneiro Leão está riscadá; todavia 
bem se vê que ele tinha assinado a redação ... 

O Sr. H. Cavalcanti: - lnccmipetentémente, por ser ministro. 
O Sr. V. de S. Leopoldo: - Bem; mas por se ser miniStro não 

se fica logo excomungado.:: ·· 
O Sr. H~ Cavalcanti:- Excomungado·não, nem eu•disse isso. 

·O Sr. P. e Souza: - O fato é que não há-mais do que uma assi-
natura; · · 

O Sr. V. de S. Leopoldo:- Sim, isto vejo eu agora; aqui está a 
outra assinatura riscada. O que eu devia fazer: er.a ter representado à 
casa. que havia na comissão um membro impedido, a.fim de que se fi
zesse a substituição: mas vê se que assinaram dois membros esta reda
ção; os mesmos que apresentaram o projeto. Eu vi a assinatura do. Sr. 
Carneiro Leão, vi que estava conforme ao vencido e.assinei também; 
mas está riscada esta assinatura, e nã.o sei como foi isto. 

Quanto áo mais que se disse, devo observar que a comissão le
vou o seu escrúpulo ao ponto de não querer alterar coisa alguma do 
projeto, porque o senado tinha-o já tomado como voto. seu; tanto 
que, a respeito da palavra - continuando :-, eu, como membro da co
missão, apresentei à consideração do senado as observações que acer
ca dela tenham sido feitas na discussão, e entendeu-se que não se de
via alterar esta frase, porque envolvia uma idéia. Agora insistiu o no
bre senador membro da comissão em instaurar, como redação, o seu 
voto em separado; mas eu peço. perdão para dizer-lhe, ainda uma vez, 
que seu voto já não existe, porque foi repudiado pelo senado, e não 
pode agora ser considerado como redação, porque a redação deve 
ser feita 'somente segundo as emendas vencidas. . 

Sirva também isto de resposta a um outro nobre senador que 
notou uma palavra que se acha na redação: não houve birra da minha 
parte, nem eu sou capaz de dar lições da língua portuguesa. 

Em conclusão, o que se venceu é o·,que está aqui. 
Vários Srs. senadores pedem a palavra. 
O Sr. Presidente:- A mesa reconhece que falta um membro à 

comissão que deve apresentar esta redação, porque um dos nomeados 
está impedido; portanto, darei para ordem do dia de amanhã a no
meação de um membro para substituir o impedido; entretanto a reda-
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ção da resposta à fala do trono volta à comissão para que seja consi
derada, ao menos pela maioria de seus membros. 

Assim se corta toda a discussão (apoiados). 
São lidos os seguintes pareceres: . . 
"1~, 2? e 3? da comissão de marinha e guerra, a qual é de pa

recer que sejam aprovadas as proposições vindas da câmara dos Srs. 
deputados, que aprovam as pensões concedidas ao 29 tenente de arti
lharia a pé Pedro Affomio Ferreira, sargento da guarda nacional Luiz 
Manoel de Almeida, e Anna de Souza Bueno, viúva do cabo de mari
nheiros Manoel Ferreira Cardoso". 

4~ "Foi presente à comissão de marinha e guerra a resolução 
vinda da· câmara dos deputados, que aprova a mercê pecuniária de 
11 O ré is aiários, concedida pelo governo a Joaquim José Velloso, sol
dado reformado· do batalhão de caçadores n9 11 da 1 ~ linha do exér
cito, sem prejuízo do saldo de sua reforma". 

"Não vindo porém anexos à mesma resolução documentos al
guns que provem o fundamento desta mercê, nem deles se fazem 
menção no decreto do governo, não pode a comissão interpor parecer 
algum, sem que o mesmo governo seja ouvido sobre os motivos da 
graça, o que a comissão requer". 

. "Paço do senado, 9 de fevereiro de 1843. - Francisco de Lima 
e Silva. - José Saturnino da Costa Pereira". 

5~ "A comissão de constituição e diplomacia viu o requeri
mento do Joaquim Alves de Abreu Guimarães Picaluga, que pede ser 
reintegrado no posto de major do exército brasileiro, e examinou os 
documentos com que o suplicante instruiu o requerimento, os quais 
já mereceram ser atendidos na câmara dos Srs. deputados, com a reso
lução inclusa: a comissão é de parecer que se adote e seja aprovada a 
inclusa resolução vinda da outra câmara. 

"Paço do senado, 9 de fevereiro de 1843. - Visconde de S. 
Leopoldo. - Visconde de Olinda. - Vasconcellos". 

69 "A comissão de fazenda examinou o projeto de resolução 
enviado a câmara dos Srs. deputados, aprovando a pensão de 150$000 

- rs., concedida em partes iguais, por decreto de. 1 i .. de novembro de 
1841, a D. Anna Flora dos Reis Chagas e a sua filha D. Júlia dos Reis 
Chagas, ein remuneração dos serviços por ele prestado contra os re
beldes do Rio Grande do Sul, até que foi morto na ação do Taqua
ry". .: . ' 

"A comissão observa que o procurador da coroa, no seu pare
cer de 26 de outubro de 1841, julga que a suplicante já foi atendida 
quanto o podia e devia ser, na conformidade do art. 39 da lei de 6 de 
novembro de 1827; dando-se-lhe o meio soldo de seu falecido ma ri-

I 
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do, que. somente. serviu por 5 anos, e tivera nesse pouco tempo as 
promoções que o elevaram ao posto de-tenente". 

"A comissão conforma-se inteiramente com este voto, e tan
to mais quando entende que essas acumulações de meios soldos e de 
pensões•são inteiramente contrárias.à.letra da.Jeide6 de novembro 
de 1827. Se os serviços são importantes, e.o.meio.soldo não os com~ 
pensa, faça-se o que por vezes se. tem feito, que é dar-se o· soldo por 
inteiro ou maior soma, com .tanto. que· não haja acumulação, por ser· 
abusiva, no ;entender da comissão, a prática: ora seguida de que pen
sões concedidas::posteriormente ·aos meios.soldos .são:::~umuláveis, 
quando aliás a leide 6 de novembro de 1827 nenhuma diferença esta~ 
belece e nenhuma exceção faz, .. sendo terminante contra··as acumula
ções, não só de pensões, como até de montepio .. E.se quanto.,antes 
não acabarmos com• este·abuso,.e o·deconservarem•,algüns'sempre 
por inteiro até o.último morto, essas pensões :exte.n~as,· contra ·a.ex
pressa determinação da lei de 20 de novembro de 1793~ será infinita 
essa lista de pensionistas, e imensa despesa que teremos de fazer" . 

. "Por todas estas• razões, é a comissão de parecer que. não ·seja 
aprovada a resoluÇão.".. . 

"Paço do senado, 8 de fevereiro-de 1843. -.Vasconcel/os.
Alves Branco. - Castro e Silva". 

"7QA comissão , de fazenda; para poder interpor seU parecer 
sobre o requerimento de João Luiz Ferreira Durmont, que de~ novo 
pede para ser compreendido nas disposições do art. 3? da lei de 24 de 
novembro de 1830 e do decreto de 31 de outubro de 1831, precisa 
que o goverr:Jo pelo ministério da guerra informe a respeito". 

"Paço do senado; 9 de fevereiro de 1843. - Vasconcellos. -
AlvesBranco. - Castro e Silva.". · .. 

"8? .A.comissão de fazenda, tendo examinado os papéis jun
tos, é de parecer que se guardem no arquivo pelas. (azões expostas à 
margem de cada um, e .. são as seguintes: .. . · .. 

"1? Cópia do ofício do ministro da fazenda de24 de outubro 
de 1831, com· a resposta do inspetor da alfândega sobre o requeri
mento do marquês de Cantagallo, pedindo,indenização pela abolição 
das taxas de selos das fazendas, etc". 

· "2? Requerimento do oficial-maior, oficiais. e amanuenses da 
secretaria da polícia da corte pedindo aumento de ordenados". 

"3? Idem, do vice-almirante reformado Pedro Antônio Nunes, 
pedindo, para se compreender na lei do orçamento, a gratificação do 
comando da esquadra no R i o da Prata"·:·· . .. 

"4? Idem, do conselheiro Ernesto Frederico de Verda Maga
lhães, para ser compreendido nas disposições dos arts. 93 e 94 da lei 
de 4 de outubro de 1831". 
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~'5? Idem, de Paulo Jerônimo Bregaro, para que na sua.aposen-. 
tado:-ia se compreenda todo o tempo de serviço em qualquer outro 
ramo de serviço público" ... 

"6? Ofício do ministro da fazenda de 1 O de outubro de 1835, 
informando sobre a desconveniência de se arrematar os direitos que 
se arrecadam nas alfândegas". 

"7? Requerimento do conselheiro José Procópio de Castro, pe
dindo melhoramento de aposentadoria". 

"8? Ofício do ministro da fazenda de 19 de outubro de 1836 
sobre as medidas que convém tomarem-se acerca do meio circulan-
te". 

"9? Representação da assembléia legislativa provincial de Minas 
Gerais· de 8 de abril de 1837 sobre o meio cir:culante". 

"10? Idem, da mesma data, solicitando a favor da dívida públi
ca da província os mesmos privilégios que são concedidos aos-possui
dores das apólices da dívida pública do império". 

"11? Idem, da assembléia provincial da Paraíba de 26 de abril 
de 1837, pedindo que se consigne algu_masoma para a despesa de um 
cais que se principiou, e que por falta de meios se. não tem ultimado". 

"12? Ofício do ministro do império de 28 de junho. de 1837, 
dando informações das despesas feitas com o canal da Pavuna". 

"13? Representação da assembléia legislativa ·provincial da 
Bahia de 31 de julho de 1838, reclamando os .suprimentos da renda 
geral ao cofre provincial que foram decretadas na lei do orçamento". 

"149 Idem, da assembléia geral provincial de Goiás do 19de 
agosto de 1838 sobre o mesmo objeto acima". 

"15? Representação da câmara municipal da cidade do Serro 
da província de Minas de 21 de janeiro de 1839, pedindo um próprio 
nacional à casa que foi da residência dos superintendentes de:> ouro, 
para nele se fundar uma casa de caridade". 

"16? Ofício do ministro da fazenda de 27 de maio de 1839, 
retificando os enganos havidos no quadro da dívida pública". 

"17? Representação de Joaquim José de· Serqueira, pedindo 
auxílios para levar a efeito o projeto de uma sociedade para coloni
zação, etc". 

"18? Idem, dos proprietários e arrendatários dos trapiches, pe
dindo a derogação I dO art. 197 dO regUlamentO. de• 30 de maiO de 
1836". :\ 

"19? Projeto de lei de 9 de julho de 1827, fá
7
cultando a mine

ração de todos os metais, e reduzindo o direito de'20 por cento no 
ouro". 

"Paço do senado, 9 de fevereiro de 1843. - Vasconcellos. -
Alves Branco. - Castro e Silva". 

I 
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"20 A assembléia legislativa provincial de S. Paulo, na repre
sentação que dirige a esta augusta câmara com a data de 20 de feve
reiro de 1835, chama à sua atenção. a despêsa·que hoje sefazcom os 
meios soldos às viúvas, filhas solteiras e filhos menores dos militares, 
em virtude da lei de ·6 de novembro de 1827, e resolução:dé 6 de ju-. 
nho de 1831; a conveniência, ou antes a· necessidade da criaÇão de 
um montepio. que alivie o tesoUro de. tamanho· encargo; a elevação 
dos soldos que melhore a sua sorte, ·com a condição porém de que, 
finda .a carreira do soldado, a nação reputa paga a sua dívida, e só por 
serviços relevantes, na forma do art. 102, § 11 da constituição, se dê 
recompensas extraordinárias, o que seria melhor que uma lei como a 
vigente,·que.paga com· igualdade• os serviços e o ócio, e que presta os 
mesmos alimentos; os mesmos socorros à virtude e ao vício e conclui, 
pedindo que, não ·sendo da sua· intenção .fei"ir direitos adquiridos, ao 
menos cessasse o benefício dessa lei para os oficiais do 'exército de 
novos promovidos". · · 

"A comissão de fazenda julga muito valiosas razões exp'endidas 
pela assembléia provincial de S. Paulo, e obsenía que pelo orçamento 
apresentado este ano se·vê que, com·os meios soldos às viúvas e filhos 
dos militares, se despende anualmente rs.137:744$886ccom 919 pen
sionistas; dentro do curto espaço· de tempo que há decorrido desde 
1827 até agora, não compreendo o montepio; tenças· militares e 
pensões que absorvem a soma de rs. 283:933$666 com 1.322 .pensio
nistas; não compreendo igualmente os reformádos do exército"C::te terra 
e de mar, cuja despesa monta rs; 631 :978$880; 'sendo 1752 o seu 
pessoal; e rs.·139 :500$ com 'os da 3~ classe, cujo. pessoal é de 203 
oficiais, além dos· empregados aposentados e de repartições extintas, 
com o que se despende rs. 315':635$019, sendó 267 o seu' pessoal; o 
que "tudo ··peifaz à sorria> de· rs. 1 ·508':784$431 1 que anualmente ·se 
despende com 4:463. pensionistas!! r . . . . • . . . . . . 

"A comissão não descobre ·a razão porque: depois da 'lei de 6 
de novembro· de 1827, os oficiais do exército de· ·terra ·não .,hão de 
contribuir com· "Um dia de soldo dá mesma maneira que contribuem 
os de mar, o que serviria para atenuar essa despesa que se faz com às 
meios soldos, não sendo possível continuar da maneira "qúe· vai; e an
tes que o mal se agrave, cumpre tomar-se uma medida qualquer, re
duzindo as pensões ao sistema de à nu idade; ou à exceção de um mon
tepio militar, quando porventura se não dê preferência ao quejá foi 
lembrado no relatório do ministro da fazenda de 1836". · 

"A comissão vê-se embaraça'da .. em apresentar um projeto a 
respeito, pois que, não cabendo ao senado a iniciativa de impostos, 
seria imperfeito o que apresentasse, sem nele compreender os impos
tos que necessariamente devem pagar os contribuintes; por isso é 
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de parecer que o senado espere, qye a câmara dos Srs. deputados, em 
solução a essa.representação que lhe foi igualmente dirigida pela as
sembléia provincial de S.~ Pau lo,. apresente um· projeto a respeito, 
como é de esperar de sua solicitude'~. 

"Paço do senado, 4 de fevereiro de 1843. -.Vascon.cellos . . -, 
Alves Branco. -Castro e Silva'~ 

São aprovados o 4? e o 7? destes pareceres, ficando os mais 
sobre a mesa e indo o último a imprimir. 

ORDEM DO [)IA. 

Cbntinua a discussão adiada pela hora na última sessão, do re
querimento do Sr, Hollanda Cavalcanti, fei:to e apoiado. na mesma 
sessão, na 1? discussão do parecer das comissões-de cons:tituição e de 
legislação, sobre o processo remetido ex~ofício do juiz municipal e 
delegado de polícia da vila de Pouso Alegre. 

O Sr. H. Cavalcanti: - Sr. presidente, segundo meus aponta
mentos, parece que só três argumentos se apresentar:am contra a pro
posição que fiz. E desejarei que os honrados membros que os apre
sentaram me advirtam, quando eu não repita as mesmas frases de que 
usaram; desejarei também. que algum que tenha apresentado outro 
argumento mais contra a minha proposição ma recorde caso eu não a 
aponte. 

Os argumentos de que tenho apontamento são estes: primeiro, 
vontade de adiar esta questão, de adiar o processo, de adiar a sua con
tinuação: foi o nobre senador pela província do Rio de Janeiro, mem
bro da comissão, que apresentou este argumento. Segundo, a comis
são nada tem que fazer sobre a proposição, porque o parecer desem
penha tudo quanto o requerimento exige, e por conseqüência .torna
se ele ocioso: é do nobre senador por Pernambuco, também membro 
da comissão. Terceiro (este é do nobre prim~iro secretário), a maté
ria do requerimento deve ser consignada em uma indicação: e-apresen
tada em tempo oportuno, para não prejudicar a discussão do pare-
cer. 

Suponho que foram estes os argumentos ápresentado~ contra a 
minha proposição: falou-se muito mais, porém tudo quantO se falou 
além disto foi a favor do .requerimento; contra, presumo que só se 
apresentaram este três argumentos. 

Ora, quanto ao 1? argumento, se este requerimento envolve 
um adiamento deste processo, e esse adiamento tem por fim tomar-se 
conhecimento do processo mais em forma, ou mais regularmente, en
tão, digo eu, nada mais justo do que um tal adiamento, e o senado, 
obrando de outra forma, querendo preterir regras, querendo prete-
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acoroçoar a grande desordem que já lavra no· nosso· pa(s em casos 
idênticos nos processos qLie se·estão·fazendo. Por este lado o requeri
mento deve ser aprovado; nele não faço mais do qUe reclamar regula" 
rid.ade no conhecimento· desta matéria, e regularidade· tanto mais 
necessária·. quanto a maioria dos membros que ·falaram ·na matéria 
mostraram que o parecer da comissão não a tinha. . · 

Se porém quer-se que o sentido do adiamento se refira ao dese
jo que eu possa ter de que· não se torne conhecimento· dos crimes 
cometidos pelos senadores, respondo, Sr. presidente, que não pode 
tal suspeita me caber.. . .. . . . " ... 

Sr. ::presidente, conheço a posição melindrosa dos membros 
desta casa .que: se dizem acusados ou pronUnciados, e tenho notado o 
efeito que. este processo tem produzido nesses ·membros~·-Já:disse,··a 
primeira vez que falei na questão, que não gostei de ouvir falar a uni 
dos. membros acusados .que primeiro pediu .a :palavra, quando .entrou 
em discussão esta matéria~~ Não, sei, Sr; ·presidente, se eu -estivesse · 
em iguaFposição e pronunciado,• se. poderia:'conservar.a•calma, o san~ 
gue .. frio que. hoje. desejo que tenham os meus nobres colegas, pois' re
conheço. que semelhante pronúncia~ na' crise·· em; que· nos achamos; 
não pode deixar de afetar sensivelmente os·. nobres senadores, e mes-
mo a todo o ·senado. · 

Estoü persuadido que os honrados membros s'obre quem pe
sam ·essas acusações, como todo o senado~ acham~se desejosos de 
fazer' desaparecer esta questão com· dignidade;· niás, ··Sr .. presidente~ 
permita-se-me que diga que não posso aprovar o estado·de coação em 
que estão os meus colegas, nem o senado o deve aprovar; cumpre 
fazei".conhecêr ao' público, aos mesmos nobres senadores, que eles es
tão no' plen'o exerdé:io éte sêüs direitos, que·.·ainda aqui ríão São acu~ 
sàdos. ·os· honrados membros.devéni tér toda·âresignação~· não 'devem' 
querer 'vêr '.corri' tanta' 'ansiedade ·decidida êst~{ questão,. não·:·devem' 
querer que se pretirem ás f6rmulâ-s/para mais depr:éssa sai rem 'da po
sição·· desagradável· em qué se· acliarri. EStê; • Sr. presidente; são os per
calços da vida pol l'tica. Nós terriós 'de tragar bocados muito amargos, 
e importa que tenhamos resignação: ·· · · . . · · 

Talvez alguém me diga que eu assim falo porqúe não fui acusa
do; talvez alguém suponha que eu falo de maneira diversa daqueia 
que falaria se estivesse comprometido. (Levanta-se o Sr. visconde de 
Abrantes). Mas agora, vendo levantar~se o nobre ex-ministro da fa
zenda, qüe se retira, lembra-me dar-lhe. agradecimentos, pois talvez 
que eu não fosse àcusado por seus bons oHcios: ele aqui declarou na 
discussão da resposta à fala do trono que muitas ocasiões moderna
mente teve de defender-me, e de mostrar que o meu caráter não era 



96 

de conspirador. Sem dúvida pois ao nobre ex-ministro devo não estar 
também acusado; devo assim pensar. à vista do ,que tem ocorrido. 

Sim, Sr. presidente; quando ·vi esse processo .que se impdmiu, 
pus às mãos na cabeça, e disse .comigo. mesmo .. - Como não fui eu 
acusado? - Nem. no meu nome se falou, entretanto, senhores, que eu 
freqüentei sempre (e muito me honro de haver feito), a casa do meu 
nobre colega e am_igo o Sr. senador Ferreira de Mello... . · · · . 

O Sr. F. de Mello: - Apoiado; honrou-me sempre com suas 
visitas, e até teve· a bondade de convidar-me para residir por algum 
tempo em sua casa .. 

O Sr. H. Cavalcanti: - Não só como colega, mas como amigo 
que disso sabe. dar provas na boa e na má fortuna a todos que têm 
merecido a sua amizade. Talvez quando. eu não .ia à casa de ninguém, 
freqüentava a desse meu nobre amigo; contudo,.nem no meu nome se 
falou.· 

·Eu, Sr. presidente, da tribuna o declaro, desejo pertencer às 
associações patrióticas; não compreendo que o sistema constitucional 
possa,· não digo. existir, .mas. progredir, sem .essas. associações: é ne
cessário que nos entendamos, que nos comuniquemos, que nos con
vençamos, que tratemos enfim dos negócios públicos, se queremos 
que haja sistema representativo no Brasil. , Eu lembro. àqueles que 
não gostam destas coisas que se recordem das grandes associações 
patrióticas da Inglaterra, e que hoje funcionam para firmar os princí
pios os mais justos, os mais dignos de um governo livre. Lembrem-se 
da reunião próxima da associaçãç:> dos cartistas com a que se esforça 
para a reforma das leis dos cereais, que presumo denominar-se- asso
ciation Corn law. 

Estas associações porventura prejudicam o sistema representa
tivo? Certamente que não: pelo. contrário, são prova de si.Ja existência. 
Ora, por que foi pronunciado o nobre senador? Porque na sua casa se 
reuniram diversas pessoas·, e disse que pertencia, a uma sociedade. E 
por que não fui eu acusado também, eu que sempre freqüentei a casa 
do nobre senador? Sem dúvida devo agradecê-lo aos bons ofícios do 
nobre senador ex-ministro da fazenda. . 

Veja-se o ofício do chefe de polícia, que serviu de base ao pro
cesso que se instaurou, e diga-se se os nossos colegas podem ser julgados 
réus, se não devem estar no seu estado normal, se não devem, a fim de 
servir ao seu país, afrontar com coragem todos esse.s: ataques do po
der, todas essas marchas e direções das fações. E queria eu adiar esta 
questão para não ver processados os meus colegas? ! Oh! não é a mi
noria que há de fugir à discussão (apreciados), pelo contrário, a sua 
maior garantia está na discussão: é pela discussão que ela espera fazer 
conhecer ao país oficial que ele se acha enganado na opinião que 

~ 
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forma a certos respeitos; é pela discussão que se há de convencer 
aqueles que se acham no poder que eles ·têm postergado a .lei, e que 
vão mal. Eu, Sr. presidente, sempre que· vejo dar-se para ordem do dia · 
objetos desta antureza, que me obrigam a .. entrar em luta com dife
rentes. princípios, bem· longe de temer a· discussão, .eu me· glorifico 
que ele exista! · · · . · 

Não, não receie pois o nobre senador (dirigindo~seao Sr. Lopes 
Gama)· que eu queria o adiantamento indeferido; quero que estas 
questões, .prossigam, e se· Deus permitir que. vivamos, espero ver o 
triunfo de minhas opiniões, como final. resultado: estou em minoria·; 
mas maiorias triunfam quando têm mostrado que as suas opiniões· são 
apoiadas pela razão e pela justiça: Sim, .é por. isso que as minorias pre~ 
cisam discutir; essas .minorias. que .à força. se quer que obedeçam ca
ladas, e :que recebam . jugo da ·escravidão, devem· ser turbulentas; .o 
governo· representativo é .governo da agitação. Sim,.agitação, agitação 
(sensação)! Sem, agitação não há liberdade, .sem agitação, não pode 
marchar o governo representativo. · · · 

· Querem .que as minorias se contenham; se calem! E. necessário, 
senhores, que se discutam as questões, os. interesses do país, que os 
cidadãos se reúnam,· que se associem: desta maneira daremos estabili.
dade às nossas instituições.: Não temamos essas discussões; a lei, .o go~ 
verno, sinônimo de força;poderá contê~Ios, quando exorbitem. 

Eu peço ainda licença à: câmara para apresentar· um·fato pes
soal; isto não me é agradável, mas devo· falar de uma circunstância em 
que outrora· me achei, a qual me parece que hoje :posso citar a pro
pósito de· acusações, e da necessidade que o senado tem de fazer de
saparecer de seu recinto qualquer sentimento de coação em que·se 
achem os nobres membros-que se dizem acusados. · 

Sr. presidente, houve época, não muito remo,:ta; em que se dis
se que existia no país ·(e 'mesmo' no senado se confirmou sua existên
cia), um partido chamado restauràdor; que queria'a restauração do 
Sr. D. PedrO ·J. Nenhum dos ilUstreS membros desta casa estará esqueci~ 
do dos movimentos que nessa época tiveram lugar nopaís; ó governo 
chegou até a levar· uma mensagem à assembléia geral .acerca de tudo 
qUanto havia a este respeito:·sabem todos disso·, portanto não entra
rei em pormenores.·· Mas quem foi o denunciado como corresponden
te do Sr. D. Pedro 1? ... Quem foi? .... (correndo os olhos por todos os 
Srs. senadores). Pois eu direi, foi este seu criado. 

O Srs. L. Gama e C. Ferreira: -)~gora é que sabemos disso. 
O Sr. H. Cavalcanti: - Sim? Pois nem o nobre senador que foi 

ministro de estrangeiros! Então não examinou a sua secretaria!. .. 
Diplomatas brasileiros nas cortes estrangeiras informaram ao governo 
do Brasil que a família Cavalcanti, que Hollanda Cavalcanti 
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entretinha correspondência com o Sr. D. Pedro I para sua restauração. 
Senhores, lembrem-se dessa época. Se algum membro desta 

casa teve informações exatas acerca dessa pretendida restauração, 
peço-lhe que declare se eu entrei nisso; alguém que chamou· nobre e 
generosos os sentimentos dos restauradores, que diga se .eu partilhei 
tais sentimentos. No senado asseverou~se que existiam essas-conspira
ções; quem o é!SSeverou foi um ilustre senador que já não existe, e de 
quem com saudade nos devemos lembrar, o Sr. Carneiro de Campos; 
ele tinha sido outrora ministro dos negóCios estrangeiros; O meu no
me achava-se em cifra nessas comunicações diplomá-ticas em que falei. 
Eu posso provar tudo quanto estou .dizendo, se os nobres senadores 
se quiserem esquecer do que então ocorreu~ 

Não fui eu, Sr. ·presidente, caluniado nessa época por uma 
maneira indigna e torpe? Os senhores não hão de. gostar muito desta 
frase; mas, quando se quer denegrir a minha reputação; não hei de eu 
dizer que são caluniadores? Em que época, em que ocasião, quando 
fui eu restaurador? Quando partilhei semelhantes princípios? Senhores, 
é preciso advertir que eu. fui, sou e serei sempre grato à memória do 
Sr. D. Pedro I, que me honrou com a sua confiança, chamando-me 
para o ministério, porém certamente nunca ele.se correspondeu comi
go para este fim: se o fizesse apelo para meus próprios inimigos que 
digam se eu seria capaz de aconselhar a restauração. . 

Mas o que fiz eu acusado nessas circunstâncias? Traguei o cálix 
da amargura, não entrei na minha defesa, não. quis acusar os calunia
dores, e o meu país honrou-me demasiado, muito acima do que mere
cia. Eis por.que digo aos meus colegas que, se se acham.caluniados por 
algum ministro, ou por quem quer que seja, resignem-se, não queiram 
preterir as fórmulas para saa'rem com pressa do estado desagradável 
em que.se acham; isto já passou por. mim. 

O adiantamento, portanto,. não prejudica· os nobres senadores 
nem o senado, uma vez que· seja dentro das-regras ordinárias. Suponho 
que tenho ·respondido a este argumento relativamente ao efeito que 
produzirá a aprovação do.meu requerimento para com.o senado, para 
com os acusados e para.com o público: este adiantamento não pode 
ser de maneira alguma prejudicial à causa pública nem a alguém; 
antes é reclamado e exigido para dar um exemplo a.muitos processos 
que hoje se preparam tão informemente (apoiados).·:. 

Sr. presidente, ainda peço licença, para tazer·à casa outros fa
tos em prova da posição de nossos colegas. O sena.po brasileiro não 
pode esquecer-se das opiniões, dos esforços, da coragem, do· patriotis
mo do ministro da justiça de 1832; ninguém também poderá negar a 
oposição que eu fazia às idéias desse nobre ministro; e esse homem, 
que encarou às coisas como se sabe, que tantos serviços fez ao seu 

• 
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país, que tanta necessidade achava de leis violentas, de leis fortes, é o 
mesmo que quando. vê o poder desregradamente ameaçar as liber
dades públicas, não se oculta~ apresenta-se em pessoa e resiste; e por 
quê? Quem é esse· homem? Será ele um ambicioso? Desejará.grandes 
coisas? Entretanto, por fruto de todos.:os,seus trabalhos·:e.esforços 
a bem da causa pública, teve uma pensão (dada por aqueles mesmos 
que se opunham às suas opiniões quando no ·poder) .. e uma paralisia! 
Eis o. que achareis neste homem: mas também achareis nele o mesmo 
caráter, o mesmo amor ao seu país, a mesma coragem,.a·mesma dig
nidade! 

· Vede porém como são nossas coisas! Olhai agora para· o ex-mi
nistro da justiça de ·1842: Vede-o repetir e· ampliar as· proposições 
que emitiu o .ministro da justiça. de 1832, sem ver·o abismo que cava, 
os males que·vaiicausar ao seu -país! Acha-se colo'cado·na mesma·posi-
ção em que esteve o ministro de 1832: _ 

Senhores! E necessário olhar para o nosso país~ é necessário 
termos a convicção de que os Brasileiros não podem ser levados ao 
bem . amarrados e chicoteados! · E necessário lerribrar-no's, primeiro 
que tudo, que, por mais amigo do país que seja Um indivíduô,jamais 
poderá ser aprovado um ato seu que tenda a comprometer a·monar
quia; Ministros que joguem a monarquia serão sempre indignos da 
confiança do monarca e do país. · 

-.. . Não quero .entrar na comparação do ministério de 32 e do de 
42; dei~o isto ao público; mas aqueles que devem ·ter estudado a 
marcha do país, lembrem-se de nossa própria história~ Não, 'O minis
tro de 1832 não podia pêro selo ao seu patriotismo.evirtudescívicas, 
senão pelo ato que praticou em 1842. E é a este homem que se 
chama. r.éu! e é este homem que as fações querem acusar!:· Entremos 
na questão e saberemos. a causadisto (apoiados). · 

O segundo argumento.· Sr; presidente,. que se apresentou contra 
o meu· requerimento foi o .. do nobre .senador pelâ província· de Per
nambuco; disse o nobre senador que a comissão n'ada rriàis.tiriha·que 
fazer, que já tinha dado seu parecer. e que, se o ·senadó aprovasse o re~· 
querimento, a comissão apresentaria o mesmo que está no parecer; 
nada tinha d acrescentar. · 

Sr. presidente, quando eu fiz o meu requerimento, ·tive em 
consideração a posição especial em que todos nos achamos; porque 
confesso que tenho um defeito, do qual duvidá que possa ser corri
gido, e é um pouco de amor próp'r..io: ora, eu•·conhecia que a comis
são, tendo dado um parecer sobre a matéria, querendo-se que ela des
se outro parecer, isto iria atacar o amor próprio de seus membros; 
por isso lembrei-me e quis propor que se nomeasse uma comissão es
pecial para este fim; achei porém que esta lembrança deveria ofender 
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ainda mais o a.mor próprio dos honrados membros da comissão. Po
der-se-ia dizer: - Para que quereis uma comissão. especial?. Os seus 
membros serão mais .capazes de se ocuparem deste objeto do que a 
comissão de constituição e de legislação -? Eis porque requeri c:jue 
voltasse o negócio à. mesma comissão. 

Esta matéria é nova. senhores, se eu fosse membro da comis
são, e na discussão ·se me apresentassem tais. argumentos .que pudes
sem fazer-me encarar a matéria de diferente modo,· decerto eu esti
ma ria mui to poder. considerá-la no sentido genérico, e não no caso res
trito. Note-se que não temos de tratar só deste processo, temos outros 
que já. estão na casa, e cjuem sabe ainda os que hão de vir? ... Ferve/ 
opus? A alçada está ainda aberta (apoiados). Não é, por conseqüência, 
evidente que mais convém· tomar uma medida genérica, do que ir to
mando de deliberações especiais a furo e medida ... (Voltando-se para 
o Sr. Carlos Ferreira). Não sei se isto é português? Direi pois, à pro
porção que os processos forem aquiaparecendo . 

. Permita-se-me, Sr. presidente,· que ainda vá mais longe ... Eu· 
não posso de antemão estu9ar discursos para vir aquLrepeti-los, por 
isso, quando falo esqueço-me de muitas coisas que tenho a dizer,. e 
outras são ·ditas de. maneira tal que eu mesmo desconfio depois não_ 
ter dito, o que eu quisera.dizer. Permita-me a comissão, permita-me-o 
nobre senador, que se .opôs desta forma ao meu requerimento, que eu 
lhe recorde uma coisa: porventura não existe no senado uma proposi
ção antiga acerca desta mesma matéria, que foi .à câmara dos depu~ 
tados, onde sofreu ·emendas, e para aqui voltou? Não seria convenien
te que a câmara chamasse .estes papéis a si e propusesse o seu anda
mento? Já há um grande trabalho sobre esta matéria feito pelas 'legis
laturas que encaram ·esta questão; por que razão não havemos apro
veitar este trabalho? Se não está bom emendemo-lo;· não seria isto 
melhor do que estarmos sujeitos às decisões das maiorias vacilantes a 
todo o momento? Sem dúvida: porventura é isto o meio de garantir a 
liberdade individual do cidadão? E isto meio de julgar a alguém? Deus 

·me livre de ser julgado por tal modo, e mesmo de julgar alguém por 
tal forma. · 

Portanto, estou persuadido que o nobre senador membro da 
comissão, que impugnou o meu requerimento, po_r;.supor que ele quer 
desfazer aquilo que a comissão fez, deve me entender de melhor ma
neira: não o propus senão para dar-se uma regraJgeral, chamar o se-· 
nado a proceder segundo aquilo que a constituição prescreve, que a 
defesa dos acusados reclama, e que a dignidade da casa nã.o pode dis
pensar. 

Vamos ao terceiro argumento que é do nobre senador o Sr.19 · 
secretário. Disse o nobre senador que a ocasião não era oportuna para 
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a apresentação do meu requerimento. Peço ao nobre senador que me 
diga qual é o tempo em que eu o devo. apresentar: mas, antes de pros
seguir na questão, quiser:a saber porque se· aceitou o.meu requerimen7 
to.: o Sr .. presidente, que é fiscal do. regimento, recebeu-o e:o subme
teu. ao. apoiar:nento; mas o nobre 19secretrário1 que. também bem é 
fiscal do-regimento, -tomou parte na discussão, .fala a favor delé e 
conclui· que votava contra: e notando eu isto, r:espondeu-me que era 
por não .ser oportuna a ocasião! Pois qual é a ocasião mais oportuna? 
Hei de eu deixartomar uma resolução sobre. a matéria tão importante 
quando as 're.gras não estão prescritas?, Mas ·não admira, porque eu. já 
vi decidir~se aqUi, nas questões da verificaÇão de poderes, que devia 
dar~se assento primeiramente ,ao mer:nbro, para. depois tomarem-se 
as informações precisas a .respeh:o de sUa eleição! . . . . . . .. 

. '·· d semãdo pois delibere 'corno entender.:. e peÇo ao l1obre.sena
dorque tenha a bondade de. corrigir a diréÇão:do m'eu requerimento e 
de. niarcar~lhe .a oportunidade; mas acho. qÜe.,para.sér.oporturio é ne
cesSário preferir a questão do procésso atuéll, ~gundo o enearou a co
missão . 

. Limito-me somente a isto, Sr: presidente: não quero por ora 
entrar.ria.análise da constituição, nem melhor deSenvolver os princí
pios que apresentei sob're a matéria: 'quis só faJât do requerimento. 

· .·. .Entendi que os três argumentos· que 'se apresentaram contra fo~ 
ram os qúe _eu referi, e presumo ter respo11dido á todos. O' senado 
deliberará o que lhe parecer melhor. . . .. . · · · 

O Sr: Visconde de Olinda: -·o·ntem já eu'disse Sr. presidente, 
que o que o nobre senador pede no seu requerimento já está satisfei
to. As comissões meditaram bem· sobre esta matéria, não só no obje
to que faz. o parecer em discussão,. como também no do parecer. que 
compreende os processos de ·outros nobres senadores: sendo :matérias 
diversas; convinha dar sobre•cada uma delas um parecer. em separado~ 
e a· comissão. julgou a respeito·das medida·s .que tinha de propor. para 
este negócio-não tinhamaisnada,que .fazer:·do que.o:que.fez~ Se.o 
nobre senador ·lembra-se -de algum expediente, -proponha-o;··mas as 
comissões não: porque, torno a dizer, elas examinaram o negócio por 
todos os lados e propuseram o que julgaram conveniente·propor: se 
não agradar ao nobre senador, proponha outros; e desde·.que o.sena
do votar a favor ou contra o parecer, tem fixado uma regra,. e todas 
vezes que aparecer aqui ·qualquer caso que. seja, ou tenda a .compro
meter qualquer membro do senado:· fica o· negócio decidido. Mas 
disse o nobre senador que não quer regras só para o caso presente, e 
sim também para o futuro: pois bem: lá estão no outro parecer as 
medidas que a comissão julgou convenientes, e se os nobres senado
res não anui rem a elas, se não se satisfazerem emendem-nas. 
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As comissões tiveram presente esse projeto a que se referiu o 
nobre senador, examinaram-no e às emendas que apareceram; que te
ve em vista também o que se fez no caso ocorrido com o Sr. Pedro 
José da Costa Barros e em resultado apreSentou· aquele parecer acres~ 
centando alguma coisa mais. Não foi. pois somente relativo ao pro~ 
cesso em si, propôs uma regra para o senado proceder nestas ques
tões: e o voto do senado decidira esta regra. 

Mas quer-se que a comissão faça um trabalho, ou proponha re
gras, quando ela já as propôs: isto compete aos nobres senadores que 
não admitem o parecer das comissões, mas não a estas~ e é o que eu 
disse ontem. · · · 

Concluo dizendo quanto ao casá presente que a comissão pro
pôs o que o julgou conveniente, e cjuanto aos casos 'futuros também 
propôs medidas no outro parecer. · . · · · · 

E eis o que tenho a dizer sobre o requerimento em discussão: 
O Sr. Costa Ferreira: - Direi muito pouco sobre o· requeri

mento, e guardo-me para falar no parecer da comissão se cair o adia
mento. 

. . . ... - . 

Sr. presidente, quando eu àcreditava que a ilustre comissão ha
via de apoiar o· requerimento de meu nobre amigo, é quando ela ex
cusa-se! Eu não posso atinar qual seja o motivo por que a comissão 
não queira estabelecer uma regra geral, pela qual nos regulemos nos 
processos de senadores, quando acusados e de outras pessoas que de
vem ser acusadas perante o senado: não sei qual é a repugnância que 
há disso. · 

Sr. presidente, o nosso falecido colega o-Sr. Pedro José -da Cos
ta Barros foi acusado por fatos praticados durante a sua .presidên
cia do Maranhão; apareceu aqui uma denúncia, .tratou-se dela e de-. 
cidiu o senado que fosse remetido ao ministro da justiça, para que 
mandasse proceder à pronúncia: esta deliberação foi tomada, se bem 
me lembra, em virtude de um requerimento de nosso colega o Sr. vis
conde de Congonhas. Foi pois ·a denúncia ao Maranhão, pronunciou
se o Sr. Costa Barros, veio a. casa o processo e ainda aqui dorme. O 
ilustre senador descansa em paz no túmulo; porém não sei, Sr. pre
sidente, se a sua reputação está inteiramente ilibada~ em conseqüên
cia da omissão do senado em não tomar conhecimento desse processo 
e fazer uma lei como a que reclama o requerimen:to;do nobre.senador 
o Sr. Hollanda Cavalcanti. Então se dizia que era n'ecessário uma lei; 
apresentou-se um projeto a este respeito, em 27 de agosto de 1829, o 
que foi aprovado e passou à câmara dos deputados; era então presi
dente daquela câmara o Sr. Pedro de Araujo Lima; hoje senador; a 
câmara dos deputados propôs emendas ao projeto que voltou com 
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elas do senado; caíram depois essas emendas ficou parado o processo 
do Sr. Costa Barros por falta de uma lei que regulasse a matéria. 

Hoje o· meu_ nobre.amigo pede que, a. comissão se encarregue 
deste negócio, que apr~sente uma lei_ a este,r:espeito.... , . _. 

O Sr. 1:-1. Cavalcan.ti:-:Eu. não<quero tanto._.'_ ... 
· ·.· · O Sr. C. Ferreira: -·Pois-eu·quisera tanto~-quisera·uma norma 

geral; mas a comissão excusa-se disto,: e por que? Que·rer~se~á que em 
cada um dos casos singulares que forem ocorrendo hajam •debates, 
como estes que.têm havido:até.agora, gastando-se tantos dias'para se 
saber. como::o· senado:.deve· proceder? .. , Por que não querem• os :nobres 
membros ;da ·comissão .trabalhar neste projeto;. quando são pessoas-de 
tão, súbito mérito?._Oual>·.é o. motivo que:os·prl:mdepara não,tratarem 
de. coisa ·tão necessária?, O :senado já reconheceu .que. erá necessário 
uma norma geral;~ a:.câmara·_dos depútados·também reconheceu o 
mesr.no; não concordaram,. porém:, em· certas emendas, e hoje-'em dia 
o que há de o senado fazer? Marchar sem norma geral? ... E pergunta
rei ao senado, qual o motivo por que se deixou amuado na secretaria 
esse proCesso .contra o Sr. Costa Barros? Qual é o motivo por que se 
não qtiei:: éstabelecer.uma regra geral para estes casos?. Isto rÍão dará 
ocasião a que o. público .fi:lle, a que diga que () senado é asilo de f:lo~ 
mens indiciadc:ís de crirries, sem que queira procederaoseu.julgamen-' . . .. • . . . . . . . 
to .... 

Não falo -por agora nos pareceres das comissões; guardo-me 
para falar sobre eles quando entrarem em discussão;·limito-me só a 
mostrar a necessidade do requerimento. · · 

O Sr. Lopes Gama: -Não posso, Sr. presidente, d~ixar ainda 
de falar, à vista. das imputações que se têm feito à comissão a que 
tenho a· .honra de pertencer. Dizem os'nobres sena-dóres que ascomis7 
sões se recusam a interpor .o seu parecer sobre o modo 'por que () se
nado' de\te proceder' na 'acusaÇão de ,seus' rrlembros; rriàs eú .entendo 
que os nobres senadores assim·. pensam, ·•porqUe • se não quiseram dar. 
ao trabalho de ver tudo quanto as 'comissões apresentaram, :tanto a 
respeito deste. como dos outros processos que lhé'fc)ram enviados. As 
comissões partiram do princípio que qualquer processo sem·a·garan
tia de pronúncia de um magistrado,- pela qual se mostre que um sena
dor: ou deputado acha-se indiciado em tal ou tal 'delito~ deve serdes
prezado; do contrário fica a porta '"aberta para •·que o senado esteja 
sempre recebendo aqui acusações desta· ordem~ E quereriam os no
bres senadores que a comissão apresentasse à discussão este processo 
não havendo pronúncia? O processo está informe, falta-lhe a pro
núncia; qual era o andamento que a comissão lhe devia dar? Ne
nhum; não deva propor senão que fosse desprezado, desatendido, e 
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foi o qu~ as com1ssoes fizeram. Qual é pois a utilidade do requeri
mento do nobre senador? 

Quanto aos outros processos, as comissões pedem ao senado 
que tome algumas medidas~ e aponta algumas, e se não pediu o mes
mo para o processo que foi o objeto do parecer ·que se discute, foi 
porque não o .achou digno da consideração do senado por estar infor
me; e votando-o ao desprezo fez justiça plena ao nobre s~nador nele 
vilipendiado. 

Qual é pois a razão por que se diz que as comissõesfogem de 
apresentar proposta a este respeito, não. querem.ter .. trabalho? i: pre
ciso; senhores, tratar .as comissões com mais consideração; é preciso 
fazer desaparecer essas idéias de maiorias e de minorias; nesta questão 
não há idéia de. partido: ela afeta todo o senado.' Não há'necessidade 
que os nobres senadores façam injustiça·a seus colegas .. · · · 

O Sr. H. Cavalcanti: - O nobre senador é que nos está fazendo 
injustiça. · 

O Sr. L. Gàma: ..:_ Pois o nobre senador não· acabou de dizer 
que nós nos queremos esquivardo trabalho? Será isto decente? Nós 
não fugimos à discussão, nem ao trabalho, como disse o nobre sena
dor; temos respondido aos argumentos apresentados como podemos; 
como pois quer o nobre senador arrogar-se a preeminência de ser ci úni
co que discute as matérias? Os outros o que é que têm feito? Para 
que tratar assim os seus colegas? Quererá o nobre senador. ser o pa
triota por excelência? ... 

O Sr. H. Cavalcanti:- O nobre senador fala comigo? 
O Sr. L. Gama: - ... quais os atos de sua vida pública que ates-

tam isso? · · . 
O Sr. H. Cavalcanti (com veemência):- Eu chamo o nobre se-

nador à ordem. · · 
(Vários Srs. senadores trocam palavras que não podemos ouvir). 
O Sr. Presidente (para 0 Sr: Lopes Gama):- O regiment~ proí-

be que um senador se dirija a outro. · 
O Sr. L. Gama: - Perdoe V. Ex.; mas o ilustre senador tem 

este hábito... · · 
O Sr. H. Cavalcanti:- A quem me dirigieu? 

. O Sr. L. . Gama: - O nobre senador fere diretamente os seus 
colegas. 

O Sr. H. Cavalcanti:- Engana~se completamente; o que disse o 
nobre senador é que é ofensivo. , · 

O Sr. L. Gama: - E não foram ofensivas as palavras dirigidas 
à comissão? · · , 

O Sr. H. Cavalcanti:- Quem as dirigiu? EÚ? 
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O Sr. Presidente: - Convido os nobres senadores a que aten-
dam à disposição do regimento. . . . . . · . 

·.O Sr. ,L. Gama:- Os apartes fazem que se saia fora.da ordem. 
O Sr~ Presidente:.·~ O. argumento oão pro (be os apartes, o que 

profbeé .. queüm senador.se:dirijaa.outro·diretamente." ,., ·. 
. O Sr ... L Gama:·- .Sr .. presidente; concluo.já o meu discurso di-

zendo que; as comissões. não podiam ·proceder de ,outro modo; que 
elas .honraram mu ito,ao nobre senador, fizeram-lhe justiça plena, des
prezando esse processo que .. não teve pqr fim senão menoscabá-lo e 
que .ao .. nobre .senador fica o direito salvo. de .. fazer punir esses calunia-
dores .. ·. . .. · · ., :.· ......... ,. . ..... .. .. _ . , . 

. . . .0. Sr. F.erre!ra de; Mello:.-:- Quando houver justiça.:. , _;. . • , . 
·.·· .. O Sr. :L.:, Gama: .. -:-::No senado o nobre senador.não_pode.obter 

a reparação dessas. injú.:ias; e nas.justiças:ordinárias:que:a :pode obter. 
Os ·nobres senadores queriam que a comissão fizesse. uma: ex

posição que não •éprática·fazer:nãOse contentam 'com·o relatório da 
comisSão~· e com· o debate que ··tem havido; Poiinão'se •tem já mani~ 
testado aqui que neste processo· não houve·boa fé~.·que·todos os que 
interviera !TI ,nele não, tiveram_ outro ·fim . senão:. injuriar,: .caluniar o 
nobre senador? A discussão oão .fica pública. pelo jornalda casa? Que 
mais.se quer:? . .. ... . . . .. ·:, .. 

· .. · . Sr .• presidente, eu .não pre.tendia mais ocupar-me de semelhan
te matéria:. e se não considerasse que tinham aparecido algumas ex
pressões:p~uco dignas da comissão, seguramente não teria falado. · 

O Sr~ Paula e Souza:-:--- Sr .• pr:esidente; da outra vez que falei so
bre .a matéria já eu notei o quanto ela era séria, grave e digna de mui
ta meditação, e então disse que me parecia melhor que elavoltasse.às 
comissões. par:a .elas considerarem ·os diferentes pontos que têm sur
gido na discussão. Foi esta a minha opinião já então, e bem vê o sena
do que não posso agora ,deixar. de votar por isto mesmo~ , 

.Eu. entendo,., Sr .• pre~idente,-:que o ,senado, não pode tomar .de
liberação alguma .de .que .não 'se ·.ar:r:ependa em., algum tempo, .se.não 
voltar o parecer às comissões~ ,Para:poder ·fundamentar as razões que 
me obrigam a pensar assim, de, necessidade .sou forçado a .considerar 
os diferentes argumentos havidos .conexos com a matéria, e por con
seguinte a entrar em sua. análise, para da{ deduzir. a necessidade de 
tomar o senado uma deliberação retletida; de qu,e se não arrependa 
para o futuro. Mas disseram já alguns· membros das comissões que 
tudo está prevenido, que já as comissões,disseram tudo quanto po
diam dizer; mas eu. peço que reflitam, que notem que dep.ois que apa
receu o parecer têm surgido muitas opiniões que as comissões não 
podiam ter considerado. Ora, não surgiu a .opinião de que o senado 
não pode mais do que fazer progredir uma acusação, absolver ou con-
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denar? Sem dúvida apareceu esta opinião. E enquanto esta opinião 
não for decidida,.como há de o senado deliberar, como há de o senado 
em um caso destes tomar uma deliberação? Tenho pois mostrado que 
já há uma opinião que não foi-considerada pelas comissões.· 

Ainda mais, suponhamos que o membro acusado é ministro de 
estado e ao mesmo tempo senador, e que é acusado de um crime in
dividual; qual é a regra que há de ter o senado nesta hipótese? Asco
missões não a consideram, nem podiam considerar: o parecer da co
missão só dá uma única regra, e que julgo ter muitos inconvenientes: 
esta regra é que todo o processo que vier ao senado deve vir com pro
núncia. Ora, isto mesmo as comissões devem refletir mais depois do 
debate havido, porque, se se entender restritamente esta regra-das co
missões, segue-se que não pode nenhum membro da casa ·ser justiçá
vel sem a pronúncia de uma autoridade estranha: segue-se que qual
quer que seja o crime que cometer um membro da casa,.se o ofendi
do por este membro da casa. não puder obter uma pronúncia ·fora, 
ficará este· membro impune. Ora, não é possível que as comissões te
nham esta opinião, se bem meditarem.· 

Ainda mais: como o senado é juiz de outros privilegiados além 
dos seus membros, quando houver um crime dos outrosprivilegiados, 
o senado não pode conhecer sem vir de fora a pronúncia -feita. Mas 
qual é o artigo da nossa iegislação que incumbe às outras autoridades 
pronunciar os outros privilegiados de que trata o art. 47? Pela opi
nião das comissões não pode o senado receber nenhum processo que .. 
não venha com pronúncia, mas ·não se me pode apresentar nenhum 
artigo de legislação nossa que faculte às outras autoridades pronun
ciar os privilegiados do senado. 

O Sr. Clemente Pereira:- Também não há nenhum em contrá-
rio. 

O Sr. Paula e Souza: - Há o art. 47, que diz (lê o artigo). Por 
este artigo certas pessoas de alta categoria têm um foro privilegiado: 
entretanto apesar disso, prevalecendo a opinião das comissões,·ficam 
os membros da família imperial sujeitos aos caprichos de um subde
legado! Não vai isto de encontro ao art. 47 da constituição? Parece, 
portanto, que há bastantes questões que escaparam, e que não po
diam deixar de escapar a reflexões das comissões. 

Eu respeito muito as comissões, respeito muito aos seus mem
bros: mas posso eu ofendê-los de qualquer modo quando exijo que 
torne a considerar negócio depois do debate, quando tem surgido 
tantas opiniões sérias e importantes, posteriores ao' parecer que 
deram? Figura-se a hipótese de vir um ministro de estado que é se
nador, pronunciado por crime individual: esta opinião não foi consi
derada pelas comissões. Elas dizem que o senado não conhece sem 
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ter havido pronúncia: é a única regra que fixa. Ora, o art. 47 diz que 
o senado conhece· dos crimes individuais dos ministros: demais o 
art. 77 do código diz que dos privilegiados far-se-á a queixa· ou de
núncia perante a respectiva câmara: segue-se que a opinião das comis
sões .está em contradição com a legislação exiStente. Pela ·legislação 
atual a justiça não pode conhecer destes crimes, não pode aceitar 
queixa ·ou denúncia: isto é, não pode pronunciar: ·pela opinião da· 
comissão não pode o senado conhecer da queixa ou denúncia, sem 
que venha a pronúncia de fora: segue-se portanto-que estes privile
giados ficam todos· irresponsáveis~ impunes. As jUstiças ordinárias . 
não os podem pronunciar, o senado também nãopcide: segue-se que 
ficam grandes empregados públicos semter quem conheça· dos ·seus 
crimes; e, por conseqüência, irresponsáveis, impunes; não pode ser 
esta, quando meditada, a ·opinião das comissões. Es-tou certo que âs 
comissões não podiam considerar, não tiveram tempo para considerar 
estas diversas hipóteses que apareceram, e lembrar~lhes eStas diversas 
hipóteses é ofendê-las? Não de certo; é antes confiar nelas.··· ··· 

O Sr. L; Gama dá urria aparte que rião oUvimOs.·· 
O Sr. Paula e Souza:__; Eu nãO tenho coragem de oferecer solu

ção a estas diferentes questões, parqué não confio de mim; devo con
fiar na comissão que reúne mais-luzes; ·e em segundo·'lugar, porque 
sou membro da minoria e -não tenho esperança de que as minhas opi
niões prevaleçam: mas tenho toda a esperança de que as comissões 
hão de fazer justiça, hão de querer acertar. Não· as suponho com 
espfrito de contumácía; suponho que tornarão a considerar a·matéria 
que é muito séria e darão novas soluções. Consideremos agora a maté
ria pelas conseqüências e resultados que devem· haver, caso· se vença 
só a opinião das comissões. 

O parecer das comissões limita-se unicamente ao processo em 
questão; diz só que ele seja desatendido: isto não decide nada; podia 
ser desatendido entrando~se no fundo da questão ou por falta de fór
mulas. Diz mais, que nenhum processo relativo a qualquer senador 
seja recebido pelo senado senão por intermédio do ministro da justiça 
e com pronúncia. Esta regra é manca, porque se refere só a membroS' 
da casa e não a outro qualquer privilegiado. Ora, não valia a pena nà 
mesma ocasião firmar-se a regra para outros privilegiados? Sem du
vida. Mas, ainda acresce que esta regra é prejudicial na minha opi
nião, e que as comissões não têm poder para as estabelecer, porque se 
seguiam muitos males; porque poderia.disso resultar ou a impunidade 
ou o vexame dos privilegiados.. ·· . ··· . 

Suponhamos que um privilegiado ligado a uma facção faz mal 
a muita gente, e que um juiz, que não é da facção, o pronuncia; se 
o ministro da justiça não remeter o processo para o senado, o senado 
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pode conhecer dele? Esta hipótese será difícil de se verificar, mas 
quando se legisla deve-se considerar tudo quanto pode acontecer. 
Portanto, as comissões não dão senão uma única·regra, e esta mesma 
parece-me digna· de reforma, porque a regra de que o senado não 
pode tomar conhecimento de cousa alguma, senão por via do minis
tro, e só havendo pronúncia, é incompleta, e além de incompleta 
pode ser muito prejudicial, e entretanto faltam todas as mais regràs 
que tenho mencionado, e outras muitas hipóteses que podem ainda 
aparecer. Eu quisera. que nós com muita calma discutíssemos a ques
tão, tomando-a em geral; a questão é de princípios, e não de partido. 
Trata-se de saber se o senado, que aconstituição criou, é indispensá
vel, ou é uma instituição inútil. 

Para poder considerar estas questões, preciso primeiramente 
considerar o que .é o senado. O senado, segundo· a nossa forma de go
verno,· segundo a nossa constituição, é um corpo criado para servir 
de conservador das instituições do país, para obstar, ou a excessos 
das paixões populares, que se julgam representadas pela outra câmara 
ou aos abusos e violências do governo, que é a força. Para poder o se
nado preencher este fim, deu a constituição bastantes regras e certas 
garantias; e como há sempre no estado altos funcionários que não se 
pode supor que seriam julgados imparcialmente pelas justiças comuns 
da constituição, que tinha criado um corpo que julgou independente 
que é o senado, determinou que estas pessoas cujo julgamento não 
seria imparcial pelo juízo comum, fossem julgadas pelo senado. Eis a 
missão do senado, servir de guarda das instituições, servir de modera
dor do pensamento nacional, servir de contrapeso a todos os exces
sos, servir de juiz imparcial e independente de certos indivíduos de 
alta categoria. Se acaso se fizer que o senado não preencha esta mis
são; se acaso acontecer que não se possam conseguir estes fins, o 
senado não é senado que quis a constituição, e já não se consegue o 
que. a constituição teve em vista quando o criou .. Apliquemos esta 
regra às questões que se discutem. 

A constituição, quando criou o senado, quando o considerou 
tribunal judiciário, deu-lhe as normas de sua conduta, assim como as 
deu aos outros tribunais. O tribunal supremo de justiça, que também 
é criado para julgar certos funcionários, tem no .respectivo título as 
bases das suas funções; o senado, para ter as suas havia de ter um ca
pítulo respectivo, este capítulo é quando se trata da organização do 
senado. Se não tivesse o senado o caráter de tribunal judiciário, não 
teria regras para isto; mas como é também tribunal judiciáriq~~deviam
se-lhe dar regras, e deram-se-lhe; e este é o fim do art. 47::.0 art. 47 
criou o senado tribunal judiciário, privativo de certas entidades, quais 
são os membros da família imperial, ministros de estado, conselheiros 
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de estado, senadores e deputados durante a legislatura. Eis donde nas
ce o direito de ser o senado tribunal judiciário, ele não nasce de outra 
parte. Outros artigos que têm relação com o senado como tribunal 
judiciário são artigos explicativos deste; mas o direito de o senado ser 
tribunal, a jurisdição que tem nasce do art. 47, e não de outro; logo, 
sendb o art. 47. o que dá funções de tribunal açvsenado, écele 
que deve servir de regra em questões tais. Ora, diz este artlgo, que são· 
justiçáveis pelo senado por crimes individuais os membros da famnia 
imperial, ministros .de estado, conselheiros de estado, senadores, os 
deputados em todos os crimes durante a legislatura,. e demais a mais 
os ministros de estado, nos crimes de responsabilidade, precedendo 
acusação da câmara dos deputados~ A constituição, querendo dar 
garantia .a -estes altos funcionários, julgou o senado o único tribunal 
própr:io pára os julgar; mas se o senado só pode absorver ou conde
nar,. se só pode conhecer depois da pronúncia, segue-se. qUe: o julga
mento pelo senado não é uma garantia para. estes funcionários justi
çáveis, porque eles ficam nivelados com a massa dos cidadãos, e su
jeitos às justiças comuns. Logo, passados .esta .opinião das Comissões 
não se preencheria o fim da constituição,. e afastar-nos-íamos da 
índole e espírito da mesma constituição. Ora, segundo a.opinião das 
comissões (que se depreende, porque.ela não é explícita) o senado 
pode conhecer da acusação, mas nunca pode pronunciar. Se é assim, 
note o senado como fica manco o fim da constituição, e como o·se
nado já não é o tribunal independente e supremo que a constituição 
quis para dar garantia à sociedade contra os crimes desses privilegia
dos, garantia a estes mesmos privilegiados contra os abusos e violên
cias das justiças comuns: note que desse modo perde a sociedade e 
perdem esses privilegiados: o resultado será, ou a impunidade- ou o 
vexame .. Como. não existem outros tribunais que possam :conhecer 
dos. delitos destes privilegiados, como não há pela .nossa· legislação 
atual quem possa. conhecer dos crimes desses privilegiados, segue-se 
que eles ficam impunes. 

Mas suponhamos que prevalece a outra opinião de que as auto
ridades comuns são as próprias para pronunciar estes privilegiados, 
não se preenche o fim da constituição, porque a constituição quando 
fez o senado juiz privativo destes privilegiados, é porque só nele jul
gou haver garantias, não só a bem da sociedade como a bem dos privi
legiados. Segundo as comissões, o senado não conhece senão depois 
que há pronúncia, e são as autoridades comuns, que hão de pronUn
ciar, segue-se que a constituição não cô.iisegue o seu"fim, e não previ
ne os males que quis evitar. Haverá coragem na generalidade das auto
ridades comuns, para pronunciar em crimes individuais um ministro 
de estado? Não vem a ficar inútil esta disposição da constituição? 
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Não vêm os ministros a ficar verdadeiramente impunes? Sem dúvida. 
Ainda mais: são próprios os subdelegados, delegados e juízes 

municipais para pronunciarem um ,príncipe imperial? Não seria isto 
relaxar o prestígio da monarquia? E quando ,não fosse .isto, podia en
trar na mente de quem reflete que pudesse haver justiça imparcial? 
Pela atual organização do processo, as autoridades que proce5sam são 
todas absolutamente' escravas do governo; entre nós agora o poder 
judiciário acabou; temos comissários do governo servindo de tribu
nais, mas não temos poder judiciário; segue-se que estas autoridades 
comuns, hão de pronunciar a todos os ,que o governo indigitar e 
quiser. 

O Sr. H. Cavalcanti:- Não. 
O Sr. Paula e Souza:- Esses processos hão de vir aqui, o sena

do há de conhecer deles: em conseqüência haverá sempre no senado 
um montão de processos; porque as autoridades únicas que, segundo 
a opinião que combato, têm direito de pronunciar, são todas comissá
rias do governo; porque, segundo a organização judiciária, são os de
legados e subdelegados que fazem as pronúncias, que são confirma
das pelos juízes municipais, e os delegados e subdelegados, e juízes 
municipais que confirmam são todos homens 'que não dão garantia 
nenhuma, que não têm independência nenhuma. O juiz de direito já 
tem mais alguma garantia de independência, mas enquanto o governo 
puder mudar um juiz de direito de S. Paulo para o Pará, ou do Rio de 
Janeiro para Mato Grosso, é ilusória essa independência. Mas nem es~ 
tes mesmos podem valer porque, segundo a opinião que combato, há 
de vir a pronúncia ao senado, e não têm os privilegiados ao menos di
reito de usar do recurso ao juiz de direito: direito que compete aos 
mais cidadãos. Pode haver um juiz de direito como um do Rio de Ja
neiro, que teve a coragem de se opor à vontade do governo: honra se
ja feita a este ilustre magistrado cujo comportamento faz que eu ain
da não desespere dos destinos do meu país, quando vejo que ainda 
temos um magistrado tal! Mas quantas almas heróicas como essa há? 

O Sr. H. Cavalcanti:- Temos mais. 
O Sr. Paula e Souza: - Mas o governo fará pronunciar a quem 

quiser, e os pronunciados não podem ter recurso para o juiz de direi
to; e pelo contrário os amigos do governo podem fazer o que quise
rem sem que sejam pronunciados. Como as justiças comuns são todas 
agentes do governo, não os hão de pronunciar, e qual será o recurso? 
Pela constituição para estes altos funcionários públicos havia juiz 
privativo que era o senado, a quem a parte ofendida se vinha queixar; 
pela opinião dos membros da comissão transtornou-se a vontade da 
constituição, e são as justiças ordinárias que podem pronunciar, e 
as justiças ordinárias é evidente que só são instrumentos de governo, 
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e ainda mesmo que o código não tivesse sido alterado, e não estivesse 
tão mal montada a administração de justiça, todas sabem a influên
cia do governo, e que embora bem montada podia o governo fazer 
pronunciar a querri quisesse, e ·não pronunciar a quem não quisesse. 
Ora, não pronunciando ela os amigos do governo, podiam esses ami
go~· do. governo fazer o. que quisessem, e ·não haveria· recúrso ou 
remédio algu'"!l: para os· mais cidadãos há pela lei o· recurso· da não 
pronúncia para a autoridade superior; mas. para os privilegiados que 
tiverem cometidos grandes crimes não haveria recurso algum, se as 
autoridades os não pronunciarem; segue-se pois a impunidade ouve
xação, e em todo caso· não se consegue o fim·da constituição, quando 
criou o senado juiz privativo. Eu desejava que se respóndesse'a estas 
minhas objeções: a questão· não é de partido, é de princípios. Trata~se 
de saber se o senado há de ser o que a constituição· quis quedasse, e a 
necessidade do país quer que seja, ou se há de ser uma excrescência, 
uma instituição inútil. Eu desejo que os nobres senadores reflitam 
bem; rião pesem as opiniões por virem de niim ou de outrem, mas 
pelo valor que podem ter. . 

. Tenho: provado que a constitUição; quando criou o senado, um 
dos fins que teve em vista era ter um tribunal independente que pu
desse julgar certos funcionários,. ou punindo-os ou defendendo-os, 
e que isso não se consegue passando a opinião das,comissões. Primei
ramente infringe-se a letra da constituição, e. depois não:se consegue 
o fim dela, pois que ou podem fic9r impunes esses grandes funcioná
rios, se as autoridades não os: quiserem pronunciar, ·porque elas só 
os podem. pronunciar, e não há recurso algum; ou, pelo contrário, 
estarão sempre sujeitos às violências e vexames os que incorrerem no 
desagrado e ódio do governo, porque as autoridades .comuns, como 
agentes e instrumentos do governo, só farão o que eles lhes acenar, 
quando o que quis a constituição foi tirar estes altos funcionários do 
julgamento comum, não só para garantia deles mesmos, como para 
garantia da sociedade, que aliás podia não ser desafrontada .dos cri-
mes por eles.praticados. · 

Parece-me que tenho feito ver que essa opinião não é consentâ
nea com a índole do nosso governo, e que o senado, abraçando essa 
opinião, perde talvez a parte mais importante de suas atribuições, 
porque deixa de ser juiz privativo desses altos funcionários públicos, 
perde de sua dignidade, e que a sociedade perde muito, porque 
esses altos funcionários que cometem crimes podem ficar impunes; 
e perdem estes altos funcionários.,, porque, se o governo os- quiser 
oprimir e vexar, achará dóceis instrumentos ·nas justiças comuns. 

Está claro, à vista do pouco que tenho dito, que não podia ser 
esta a mente da constituição, porque então era desnecessário fazer o 
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senado um· tribunal privativo; mas, se para funcionários de menos im
portância, a constituição deu tribunais privilegiados, se para os juízes 
de direito deu as relações, se para os membros dá relações, diplomá
ticos, presidentes de província e membros do tribunal supremo deu 
o tribunal supremo, como se pode entender que os membros da fa
mília imperial, ministros de estado, senadores e deputados devam 
ficar sujeitos a alçadas das autoridades comuns? 

Se os adv.ersários da minha opinião quiserem pesar estas mi
nhas razões, conto tanto com . a sua boa ·fé, que creio que hão de 
mudar de pensar. 

Mas um grande argumento das comissões e de outros membros 
é o art. 28: aqui também apelo para a boa fé deles. O art. 28 não é 
que dá jurisdiç~o ao senado, não é donde n·asce .o ser o senado .insti
tuído tribunal judiciário; o art. 28 é relativo à independência do 
poder legislativo, e por isso não tem nada com o senado como tribu
nal judiciário. Para entendermos o art. 28 devemos encarar todo o sis
tema que a constituição criou. A constituição criou tribunais ordi
nários, e criou um tribunal especial para certos funcionários públicos, 
e criou outro nó sena.do para certos indivíduos de alta categoria; mas 
a constituição tinha criado o poder legislativo, viu que seria e·le 
nulo, e que não teriam independênci~ os seus membros se estivessem 
sujeitos a ação dos tribunais ordinários e do go~erno, e por isso lhes 
deu grantias; estas garantias não são só para o senado, mas dos mem
bros das duas câmaras. A disposição do art. 28 estabelece uma garan
tia para os membros do poder legislativo, e não trata dos outros fun
cionários; entretanto, se os honrados senadores querem tirar daqui o 
argumento de que o senado só deve conhecer depois de pronúncia, e 
não refletem que a regra falha, porque aí só se trata dos membros das 
duas câmaras e não dos outros privilegiados. 

E pois do art. 47 que nasce a jurisdição do senado, como tri
bunal, e não do art. 28, que só é relativo a independência dos mem
bros do poder legislativo: por isso a constituição ordenou que, em
bora a justiça ordinária quando procedesse ex-oflcio achasse algu-m 
membro do corpo legislativo compreendido, nada pudesse obrar sem 
o juízo da respectiva câmara. Pelo nosso processo tínhamos querela, 
denúncia e devassa; na devassa não se sabe do criminoso; tira-se a 
devassa, aparece criminoso um membro do corpo legislativo; a cons
tituição neste caso determina que se não prossiga sem ordem da res
pectiva câmara. E uma regra para a independência do .poder legisla
tivo, não por criação do tribunal judiciário no senado. Se esta regra 
fosse relativa ao senado, como tribunal, a constituição havia de man
dar que o pr:ocesso viesse pará o senado, porque cria juiz privativo, 
mas a constituição manda que vá às duas câmaras. Daqui se vê que 
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esta regra não é relativa ao senado como tribunal supremo,. mas sim à 
independência das câmaras, e por isso é que manda a constituição 
que vá a cada uma das câm'aras/ cada' uma das quais,' embora julgue 
que é muito criminoso o seu membro, pode por·motivós poHticos 
entender que não deve continuar o processo. Ao merú)s.a's câmaras, 
cônscias das. suas atribuições~ muitas vezes tem assim obrado como se 
pode ler na história. Se pois este artigo rião estabelecer a regra que os 
nobres membros querem, como o querem eles aplicar· para provar, 
que só as justiças ordinárias ·é que têm o·. direito: de· pré::munciar? 

· O S. M. Máttos:- O que se há de fazer dos outros? ·· . \' ··• . •· 
. O Sr. P. e Souza: - Na minha opinião esses privilegiados hão 

de ser justiçáveis pelo seU tribunal especial· e 'privativo; e: portanto 
todas as queixas. ou denúncias de crimes por eles cometidos hão de 
vir ao seu tribunal privativo. Eis a opinião que me'parece ser•a da 
constituição. Nenhum outro tribunal~pode-conhecer; nem era possf
vel; então não se tinha .conseguido o que··queria:a constituição,,não 
havia garantia para estes altos privilegiados, porque então podiam:· os 
tribunais ordinários oprim f-Ios, vexá-los; ou pelo contrário poderiam 
eles oprimir e vexar a sociedade, e não havia recurso contra eles, 
porque os tribunais ordinários os. haviam de deixar· impunes.· Mas 
como há crimes que a justiça conhece ex-ofício, em qUe-podem ser 
implicados senadores e deputados,. e portanto· ser pronunciados, 
então vai. o processo não ao tribunal do senado; mas a cada uma das 
câmaras. Não é recurso judiciário este é recurso político para a inde
pendência das duas câmaras. Nem sei como as·comissões•possam com 
este parecer revogar uma legislação em vigor. A legislação atual. no 
art. 77 do código do processo determina que as queixas e denúncias 
contra os privilegiados sejam remetidas aos seusrespectivos ti-ibunais 
privativos, como a câmara dos deputados para crimes de responsabi~ 
Jidade dos ministros e conselheiros de estado, o senado para os oUtros 
seus privilegiados, o tribunal supremo de justiÇa para os seus e as 
relações para os seus. . · . 

Logo a opinião das comissões, além de se· opor à fndole ·da 
constituição, de rebaixar o prest(gio necessário à monarquia, sujeitan
do os membros da fam ma imperial às jUstiças comuns; alêm de ·fazer 
que os ministros e conselheiros de estado, deputados e st:madoresou 
fiquem impunes, ou sejam oprimidos e vexados, sem haver a iSso re
médio, está em oposição com a legislação em vigor no art: 77 do 
código do processo. ., .•.. · .. , · · 

Acresce que projetas iniciados· nas duas câmaras entenderam 
a constituição diversamente do que entendem as comissões; eles não 
têm o caráter de lei, mas deles se vê como as duas câmaras entende
ram esta questão. Veja-se a lei que foi desta casa para ·a câmara dos 
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deputados, e as emendas que Já se fizeram, e ver-se-á que nunca pen
sou alguém .que o tribunal supremo da nação, criado para conhecer 
dos delitos de certos indivíduos de alta. categoria, .servisse só para 
julgar .. Entretanto quer-se que o senado demita de si tão importantes 
atribuições, e que fiquem elasdevolvidas:às autoridades subalternas, 
que podem ou muito vexar, ou produzir a impunidade. 

Na minha opinião não é admissível que as justiças ordinárias 
conheçam deste· processo; ele é filho de uma denúncia, e como tal, 
na. forma do art. 77 do código, devia. vir a esta casa. A denúncia, 
pela legislação atual, deve ser. feita na. respectiva câmara, e por isto, 
até pelas fórmulas, se devia rejeitar este processo; mas esta espécie 
não .foi lembrada pelas comissões, nem o país podia ser, porque as 
comissões entendem que não tem o senado direito de pronunciar. 
O senado há de ver todos os altos.funcionários públicos, de que é juiz 
privativo, cometerem todos os crimes, sem· lhe poder dar remédio, 
e por o.utro lado há de ver as autoridades judiciárias ordinárias opri
mi-los, vexá~Jos sem recurso, se o governo não quiser mandar os 
processos para o senado . 

. Mas dirão que não é possível que o governo faça isto; mas po
de-se dizer isto, muito mais nesta época, à vista de tudo quanto 
temos visto? ... 

Haverá alguma nação que tenha a nossa forma de governo, que 
deixe isto ao capricho do governo? Mas vejamos se, vencendo-se a 
opinião das comissões, fica o senado sendo o que a comissão quis que 
ele fosse; e vejamos igualmente qual é .o tribunal privativo em gover
no monárquico representativo, que seja inibido de pronunciar. Eu 
quisera que se me apontasse um exemplo. Existem hoje na Europa 
diferentes governos representativos, mas na minha opinião o governo 
inglês é o mais próprio para servir de exemplo, porque existe em 
exercício regular deste 1688; mas há .também na França, na Bélgica, . 
em diferentes estados da Alemanha, na Holanda, todos .mais ou me
nos estabelecidos pelo modelo do governo inglês; e qual é nestas na
ções a segunda câmara que tem o direito do tribunal judiciário, que 
seja como se quer que fique o senado? Qual é a segunda câmara que 
não pode conhecer senão depois das autoridades subalternas terem 
pronunciado? Qual a que está inibida de conhecer plenamente dos 
delitos dos seus privilegiados? 

Há de a constituição dizer:- Sois o tribunal supremo; mas em
bora vejais cometerem-se crimes, se as autoridades comuns não pro
nunciarem sem poder dar um passo. - Na Inglaterra a câmara dos 
pares tem poderes imensos depois que a constituição inglesa se tor
nou uma validade; notem-se os atos que tem praticàdo não direi nos 
tempos anteriores, tempos de luta, mas nos tempos regulares de 1688 
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em diante; é ela como se quer que fique sendo o senado do Brasil? 
A câmara francesa é também tribunal judiciário, . conhece plena
mente; faz ou manda fazer processo;, quem ignora. que a câmara dos 
pares na França conhece de imensidades de crimes? Além dos delitos 
dos ministros de estado conhece dos atentados, .e que crimes não 
abrange este nome de atentados? Até a legislação da imprensa classi
fica como. atentados bastantes crimes. Além disto,· até as câmaras na 
França têm o direito de elas mesmas julgarem, fmpõem.penas aos 
que as ofendem: não são só as câmaras inglesas, mas também as fran
cesas têm este direito. Se pois todos estes corpos qUe correspondem 
ao nosso senado, ainda quando os poderes não estão .bem definidos, 
conhecem na força da palavra, como então o nosso senado, cujos po
deres estão definidos pela constituição, e cujo direito. é reconhecido 
pela legislação atual em mais de um artigo, há de só ficar inibido, há 
de só conhecer dos processo que forem mandados pelas autoridades 
comuns? . 

.Insisto portanto na necessidade de que o negócio volte às co
missões para que considerem estas dúvidas e meditem nelas; o que 
quero é que o senado não dê um. voto precipitado; não vá praticar 
hoje irrefletidamente o que amanhãserá obrigado a revogar. Os ho
mens passam e os princípios ficam, tem ditoaqui um nobr,e senador; 
fixemos pois os princípios. Tudo quanto o senado for decidir que 
não estiver fundado nos princípios, nos. interesses permanentes da 
sociedade, isto é, na justiça, não há de durar. Se hoje certas opiniões 
influnetes estão de cima, quem nos assegura. que estarão sempre de 
cima, principalmente na época atual? Não é dever nosso prevenir os 
abusos, para que esses mesmos atualmente de cima não sejam algum 
dia vítimas, e vítimas .que não terão ao menos as compaixões, a 
simpatia, porque eles mesmos deram o exemplo dos abusos? Eis por-
que exijo que se medite na questão.. -

Parece-me que não há razão valiosa para que não. vá o negócio 
às comissões. O senado em matéria tão ·grave não deve dar.um passo 
precipitado, deve ter antes regras .fixas e completas que abranjam to
das as hipóteses. As comissões, não deram: apenas uma aparece, e éa 
que eu combato, que prejudi'ca muito a dignidade do senado, que 
cercéa as atribuições que a constituição lhe conferiu a bem do inte
resse social, e muitos males fará ao país. 

Tenho pois dado as razões por que deve o negócio ir à.comis
são; direi agora muito pouco sobre o.parecer. 

Um honrado membro julgou que o juiz que fez este processo 
não era responsável porque não pronunciou; mas, segundo a opinião 
do honrado membro, os juízes são obrigados a pronunciar; logo, 
o juiz que falta a este seu dever comete um crime, e deve portanto 
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ser responsável, porque tanto é crime a om1ssao como. a com1ssao; 
mas este juiz admitiu a denúncia de um inimig·o, e é cunhado do 
denunciante, o que o inibia de aceitar a denúncia, ser juiz nesse pro
cesso. Mas como o honrado membro reconheceu e confessou que este 
processo é só filho da calúnia, isto ao menos me consola: nada mais 
pois direi. · 

O Sr. P. Albuquerque: -Julgo necessário chamar outra vez a 
atenção do senado sobre o parecer das comissões. A discussão tem-se 
afastado tanto dos pontos que eleas submeteram ao senado, que já não 
é deles que se trata, e parece que daí vem essa maior força e o peso 
dos argumentos que se apresentam. Por isto parece-me conveniente 
fazer de alguma sorte a análise do mesmo parecer que fixar a sua in
teligência verdadeira e para mostrar que caducam, cabem por terra 
os argumentos em contrário. · 

O parecer compõe-se de três partes: 1~, relatório ou exposição 
da matéria que foi apresentada às comissões; 2~, as razões que as de
terminarão; e finalmente as conclusões ou proposições que elas tira
rão dessas razões. 

Vejamos quais são essas proposições que constituem o parecer 
em especial. A primeira é - que o processo seja· desatendido. Limi
tar-me-ei por ora a esta proposição, que podia ser a única de que as 
comissões se ocupassem; talvez que então a discussão não fosse tão 
prolongada. Quais são as razões desta proposição? São o próprio rela
tório ou exposição da matéria. As comissões entenderam que, sendo 
apresentado um processo em que um queixoso acusava ora a um ora 
a outro, e porque este falecera, procurava ainda novas vítimas à sua 
vingança, e que, além disto, vinha remetido ao senado de um modo 
insólito e sem pronúncia do juiz; esse simples relatório seria bastante 
para inspirar no senado a mesma indignação e a pronta rejeição do 
processo. Isto mesmo se mostra das expressões do parecer nesta par
te.- As comissões não hesitam em rejeitar semelhante acusação, con
cluido • daí que o seu parecer é- que o processo seja desatendido. -
Portanto já se vê que, não só pela falta de fórmulas, mas também pela 
natureza da acusação, e em satisfação mesmo à dignidade e caráter do 
nobre senador acusado, as comissões entenderam q1je o senado devia 
rejeitar in limine esse objeto, sendo a falta de pronúncia do juiz, além 
das outras, mais uma razão pela qual as comissões desatenderam o 
processo. 

Peço aos nobres senadores que notem o que dizem as comis
sões: - A vista do exposto as comissões não hesitam em rejeitar se
melhante acusação. - Estas palavras parece que designam alguma 

·cousa. Devo entretanto observar que, podendo o parecer ser aprova
do, quer por ambas as razões conjuntamente, quer por parte delas e 
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que por outras, que cada um possa ter suas próprias, não se pode 
exigir que todas sejam as mesmas; do contrário nunca se chegaria a 
um acordo; Assim um nobre senador parece contrariar, o parecer, por" 
que entende que ele deixa o negócio • indeciso quando. diz simples
mente que o processo seja desátendido. Pois desatenderserá guardar 
para algum fim? Desatender é não fazer caso, não.fazer obra alguma 
pela cousa desatendida, é desprezá-la. Quer-se que se use das palavras 
do art. 28 da constituição. Pois bem, não contrario; é isto conforme 
como o parecer;port~mto os nobres senadores quetêrrFimpugnado o 
parecer das'cornissões por este motivo, Uma vez que resolve a dúvida~ 
devem concorrer para a aprovação âo mesmo parecer,"e da mesma 
sorte oUtros que se tem oposto;· só porque entendemi á'C:tüestãô sobre 
a necessidade ou não necessidade; da pronúncia de um modo especial, 
pois que, se estão' de',aêordo êóm as autoridades, deve·cessar á sua im
pugnaÇão, e concorrer pará' se áprovar o' parecer 'dàs comissões . 

. ···." .!·· •-' '... --'~ .',,_-._ . :.,· .. · ;_ ': · .. - ' '-. ;< ... ·.-.. · .. ,· ..... · 
.. Agora eu desejaria ter. prese_ntes algumas emendas apresenta

das, para falar sobre elas; mas :estando a. matéria já tão discutida, e 
por tantos dias, e agora novamente exposta e explicada no seu verda
deiro sentido, o adiamento que .pretende o· nobre senador nada pre
judica a votação; poderá' ter. lugar para~ quando se tratar de olltros 
processos. Concluo ·portanto nesta parte .contra o requerimento. . . . " .. ' ,_ .. . ... 

Passarei agora à segunda proposição: - Que nenhum processo 
relativo a qualquer senador~ etc. (Lê o parecer na parte'respectiva.) A 
este respeito as comissões, notadando ·as irregularidades da remessa 
do processo é a falta de pronúncia do juiz, as quais no seu entender 
são contrárias à constituição, e os inconvenientes que podem resultar 
dessa prática, como o caso presente moStra, limitaram-se a oferecer 
ao senado essas considerações, e a propór~lhe desde logo os meios de 
obviar a tais inconvenientes, tomando o senado-uma deliberação regi
mental, um assento, digamos assim para o governo interno, comuni
cando-o ·ao governo, etc. Quanto à falta da pronúncia~ as· comissões 
fazem sentir~ que no presente caso pc:>é:fiá ela serum .meio de o juiz se 
evadir à responsabilidade, a qual não tem· lugar, a""respeito das teste
munhas com quem o senado não tem: nada.' Isto corroborá tanto mais 
as razões, que já declarei a respeito da primeira proposição do pare
cer, pois que, se o juiz tivesse pronunciado, poderia ser punido, se se 
julgasse evidentemente iníqua a a,çusaÇão, e o juiz conivente na injú
ria irrogada ao nobre senador. Diz~se, e há uma emenda neste senti
do, que se mande responsabilizar o juiz; mas como, se ele não auto
rizou com a pronúncia, ou, como as comissões chamam seu voto ex
presso sobre a justiça ou injustiça da acusação? E por isto que voto 
contra a emenda. 
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Diz-se .por outro lado, argumentando-se com o mesmo art. 28 
da constituição, que, por isso mesmo que a. pronúncia é necessária e 
o juiz não pronunciou, seja responsabilizado; .mas considere-se a 
diversidade de opiniões, e que as comissões mesmas.não dão isto co
mo um princfpio já de todos reconhecido, corroboram o seu parecer 
com esse artigo que, no seu entender, é .regulador dessa matéria, e por 
isto propõe que se fixe a regra. 

Quanto à forma de remessa do processo, as comissões ponderam 
os inconvenientes e abusos que podem resultar, estando osenado em 
comunicação direta com escrivãos etc., e indica o meio que. lhe pan~ce 
dever ser adotado para o futuro. Ora, qual é a autoridade quem com 
o senado se comunica ativamente? E o governo; logo parece que por 
intermédio do mesmo governo deve o senado . comunicar-se passiva
mente com as autoridades, evitando assim o caso de receber o Sr .. 1!l 
secretário papéis embrulhados contra qualquer senado.r. Por iSso pro
põe as ·comissões que e$sa comunicação se faça por intermédio do 
ministro da justiça, e que a ele se oficie na conformidade do que se 
assentar. Objeta-se que ·a· constituição manda dar conta à respectiva 
câmara. Ora, esta obrigação do juiz nada implica com a forma da re
messa; bem se vê que essa conta que ele deve dar não vem· imediata-
mente dele para o senado, vem pelo correio, etc. · 

A vista pois· do que tenho dito, explicando o parecer, como 
acabo de fazer, não tem a pi icação tantos argumentos. que se têm feito 
sobre a constituição, e pode-se votar sobre o parecer. Daí concluo 
que o adiamento também nesta parte é desnecessário, e por isto voto 
contra ele. 

O Sr. Costa Ferreira: - Sr. presidente, todas as obras humanas 
por mais bem acabadas e retocadas que sejam, sempre têm o ressaibo 
de sua origem; todas trazem defeitos, pelo menos aqueles que assina
lam a natural" falta de perfeição de seus autores, muito embora, Sr. 
presidente, sejam eles dotados de brilhantes qualidades, de subido 
mérito, como reconheço que são os nobres membros da comissão: 
porém, nem por isso perdem eles o ser de homens (apoiados), summi 
enim sunt, homines tamen. Os membros da comissão, Sr. presidente, 
são mui to respeitáveis; porém, são homens, e não perderam o atributo 
da humanidade, têm por desgraça a partilha do erro. Ora, se isto é 
verdade, seja-me dado fazer algumas reflexões ao parecer, no qual eu 
não quisera por ora tocar; eu me queria reservar para depois que pas
sasse o requerimento que está sobre a mesa; mas enfim ... 

O Sr. Presidente: - O adiamento é que está em discussão. 
O Sr. Costa Ferreira: - E sobre isso mesmo que vou falar; per

doe V. Ex., eu lá vou; mas isto é um pequeno exórdio que entendi 
dever fazer, visto que um dos membros da comissão mostrou-se um 

. -
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pouco escandalizado das expressões de um meu nobre amigo que se 
opôs ao parecer. 

Sr. presidente-' é necessário falar a este respeito, porque na ver
dade, este· parecer.que. parece um .presente, um. favor que a comissão 
fez.ao ilustre senador, se a mim fora feito, eu o rejeitara . 

.Sr. presidente, quando o homem de bem está· seguro da sua 
consciência~ não teme o patíbulo; o patíbulo rião infama a ninguém, 
o crime sim; antes muitas vezes,. Sr. presidente, o patíbu-lo torna-se 
um lUgar muito respeitável. V. Ex. sabe belamente que a cruz era 
outrora o patíbulo dos ladrões; o Homem Deus, Redentor-do mun
do, foi à cruz, e a cruz passou a ser respeitada e adorada em todo o 
orbe católico. Não é; portanto, o patíbulo que infama o homem, é o 
crime~ Antes quero, Sr. :presidente, subir ao patíbulo inocente, do 
que viver: sem· honra; •-todo: o-homem tem de· morrer,•·é-lei que está· 
ligada à. nossa existência, e hoje ou amanhã havemos-de pagar este 
tributo à natureza; mas viver sem honra, viver infamado, ·qual é o 
homem que .. assim quer viver·entre os seus semelhantes?· Eu não; Sr. 
presidente, se este.parecer da comissão passasse tal qual.está,votando 
o senado simbolicamente,.sem que sobre ele ninguém emitisse a sua 
opinião, em que conceito .seria. tido.o:nobre senador pelo público, e 
mesmo o senado? D.iria o público: o senado. pareceu parcial, porque 
o juiz (que tem a presunção de direito a.seu favor) -formou o proces
so, tirou testemunhas, e por. ser. o. acusado.senador submeteu o negó
cio_ ao senado; mas o senado o que fez? Quase o mesmo que já fez 
com outro processo de um nosso colega; deixou-o dormir.na secreta
ria; E por que assim se fará? Porque oduiz não pronunciou!... Então, 
se os membros da comissão. entendem que o juiz devia pronunciar, 
que era- esse o seu dever,. seria mais fácil dizer: - seja o processo 
remetido ao governo~ _para mandar ao juiz a fim de-lavrar· despacho 
de pronúncia -; não fique o senador impune, se cometeu crime, só 
porque não houve pronúncia. Suponhamos que o que estas testemu
nhas depuseram procedia; então, só-porque o senador não tinha sido 
pronunciado, só porque o juiz tinha sido. ignorante ou mau, ou estava 
duvidoso, e mandou o processo ao senado sem pronúncia, ou de-
via ficar o senador impune? 1: assim que o senado quer ter o prestí
gio e força moral que lhe dá a constituição? Não há um tribunal pú
blico, a quem todos respeitam e se curvam, que é a nação? Não deve 
o senado dar satisfação ao país, dizer o motivo, pelo menos, por que 
os seus membros são livres e ficam impunes? · 

O Sr. Vasconcellos:- Apoiado. 
O Sr. Costa Ferreira:- Creio que deve. 
Sr. presidente, ás circunstâncias do nosso país São muito me

lindrosas. 
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O Sr. Vasconcellos: - Apoiado. 
O Sr. Costa Ferreira: - A nossa constituição quis dar grande 

força moral, grande prestígio ao senado, e é necessário para o sena
do conservar esse prestígio, para o senado conservar esta força, que 
marche com muito tento, com muita prudência sobre este. negócio 
e outros do mesmo jaez. 

A nossa constituição, Sr. presidente, quis, nq artigo 40,.que o 
senado fosse composto de membros vitalícios; no artigo 45, que o 
senador seja cidadão brasileiro, no gozo de seus direitos políticos, 
que tenha de idade mais de 40 anos, seja pessoa de saber; capacidade 
e virtudes,· com preferência os que tiverem fe!to serviços à nação: 
que tenha de rendimento anual, pelo menos, 800$rs., por indústria 
comércio ou emprego; no artigo 46, que os príncipes da casa imperial 
sejam por direito senadores; e no artigo 47, deu grandes atribuições 
ao sénado. Pergunto eu: qual foi o fim da constituição exigindo que 
os senadores tenham estes requisitos? Qual o motivo por que quis 
revestir o senado de grandes privilégios? Não seria para dar-lhe pres-

. tígio e força moral? Não seria para que o senado formasse uma bar
reira invencível, um baluarte que se opusesse ao elemento democrá
tico, que está consignado na constituição, quando este, fermentando, 
transbordasse e rebentasse em ardentes lavas democráticas? Não seria 
para que, quando o poder exorbitasse e ameaçasse com suas máqu i
nas, com seus marrões, estragar a constituição, achasse aqui um ba
luarte invencível, onde se quebrassem essas máquinas, esses marrões 
do despotismo? E como há de o senado, Sr. presidente, ser um corpo 
conservador e ter a força moral, o prestígio necessário, se não mos
trar que os seus membros estão livres de crimes e são dignos de se
rem membros deste primeiro tribunal da nação? Como pode isto ser? 
Sr. presidente, devemos pensar bem qual é a natureza do terreno que 
pisamos. 

Parece que hoje, Sr. presidente, se procura amesquinhar esta 
força moral do senado; e este pendor apareceu depois que os ex-mi
nistros ousaram prender e deportar sénadóres; depois que, por decoro 
não sei por que mais, prenderam senadores, deportaram-nos para 
o Espírito Santo e ali os conservaram ainda depois de acabada a sus
pensão de garantias! Desde então," Sr. presidente~·,não só todos estes 
senhores que se julgam da espécie caucasiana, que entendem, que em 
si se encerra todo o saber, todo o patriotismo exclusivamente, entra
ram a abocanhar o senado, entraram a dizer que tinha facinorosos no 
seu seio; como até,·Sr. presidente, esses desgraçados juízes ad /ibitum 
que estão com os olhos fitos nos ministros e ao menor aceno deles 
obedecem, entenderam que deviam injuriar o senado! O que fez o 
juiz que formou este processo, que eu creio que os membros da co-
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ressalta mais, se a malícia do juiz ou se a estolidez? Não sei: um pro
cesso em que o acusador é inimigo dos acusados .e parente do juiz, e 
9 juiz não se dá por suspeito; as testemunhas são parentes em grau tal 
que não podiam depor, etc., O juiz porém cerra a tudo isto os olhos 
admite-as e forma este processo monstruoso, como. um dos.nossos 
colegas largamente mostrou!" Ora, o que fez a comissão? Deu um pa
recer muito simples e disse """"": o processo dever desatendido -. Os 
membros da comissão não examinaram as .testemunhas, como confes
sam; não examinaram o .processo; olharam só se havia-pronúncia ou 
não, e como não havia pronúncia, disseram- não procede-

Sr. presidente, não diz o artigo 156 da constituição .que são 
responsáveis todos juízes pelos abusos de poder e prevaricações que 
cometerem no exercício. de seus empregos, etc., etc.? Não diz o códi
go criminal, tratando da falta de exação no cumprimento dos deveres 
(artigo .153) que este. crime pode ser cometido por ignorância, des
cuido, frouxidão, negligência ou omissão, e não marca a maneira de 
ser punido? 

Mas nem ao menos as nobres comissões, à vista destes artigos, 
entenderam que este juiz, que não cumpriu com seu dever, fosse res
ponsabilizado. Tanta malícia, tanta ignorância não merecia que fosse 
punida? Pois este juiz não sabia que, sendo parente do autor em grau 
proibido, se devia dar por suspeito? Não sabia que~ todasas vezes que 
as testemunhas têm certo grau de parentesco, não podem depor? Não • 
sabia estas cousas triviais? Se nada sabe, de que serve este juiz? ... Para 
fazer tão-somente mal? Sr. presidente, qual é o motivo por que há 
tantas e tantas queixas contra os nossos juízes? V. Ex .. sabe que só 
em dois casos as suas sentenças podem subir ao tribunal.supremo. O 
supremo tribunal tem muitas vezes reconhecidp nulidade manifesta e 
injustiças notórias; entretanto, os juízes que têm dado .estas. senten~ 
ças, nenhum só têm sido responsabilizado·! Eis aqui pois onde quero 
reforma. Se se tivesse mandado responsabilizar dois ou três destes 
juízes, não chegaríamos ao estado desgraçado a que temos chegado; 
mas eles zombam do tribunal supremo de justiça, porque, apesar do 
tribunal reconhecer que em muitíssimos casos eles têm dado senten
ças notoriamente injustas, todavia nenhum tem sido responsabili
zado. 

E queremos que o senad9-, fique no mesmo estado;·· que não 
mande responsabilizar este juiz para. que amanhã torne a agravar, a 
infamar este ou aquele senador? Nem ao menos a comissão se lem
brou da regra - hodie nihi, eras tibi! ·Não sabe que estas aleivosias 
assemelham-se ao carvão que sempre tisna quando mais não faça? Se
nhores, os membros da comissão deviam examinar o processo, de-
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viam ver a maneira porque as testemunhas tinham deposto, deviam 
recomendar ao menos que fosse responsabilizado este juiz; mas nada 
disto fez; disse só - como não houve pronúncia, fique o juiz em paz 
e o senador fique também em paz! 

O Sr. Ferreira de íVIello:- Não desejo essa paz. 
O Sr. C. Ferreira: - Estou bem persuadido disso; eu também a 

enjeitaria .. 
Desejo que· o senado decida com conhecimento de causa, e é 

por isso que tenho pugnado que volte o parecer à comissão, e que a 
comissão forme uma lei geral, que é exigida como já se pronunciou 
esta casa, e como já se pronunciou a câmara dos Srs. deputados, para 
regular-se nossa marcha para sabermos como havemos de proceder 
em casos idênticos. Eis o que eu quero; 

Tenho observado que nos casos os mais essenciais se foge da 
questão, se ladeia, quando de contínuo se grita contra o provisório, 
e até me consta que o ministério passado caiu, em razão de alegar um 
dos nobres ministros que o ministério se achava no provisório, por
que o ministro de estrangeiros já havia pedido a demissão; e tudo se 
desmanchou. 

O Sr. C. Ferreira: - Foi uma razão mais; sim, concordo. Ora, 
como quando os senadores, por decoro, foram daqui mandados para 
o Espírito Santo, onde se diz que a sua presença era menos inconve
niente do que aqui, ainda os nobres ex-ministros· não tinham entre
gue o seu colega o nobre ex-ministro de estrangeiros aos lobos ... 
(Hilaridade). · 

Permita-se-me esta expressão: ela não é minha, nem eu gosto 
de luzir com luz alheia; mas simpatizei com o dito judicioso de um 
Brasileiro que, por ocasião da dissolução do ministério passado, disse: 
- Lembro-me agora dos caçadores da Sibéria, qUe quando vão caçar 
lobos e são por eles atacados lhes atiram um dos companheiros, para 
melhor se poderem escapulir. (risadas). 

1\tias, como ia dizendo: como então ainda estavam unidos os 
nobres ex-ministros (que presentes estão), não me farão o favor de 

· dizer que idéias ligam a palavra decoro? E se por decoro se deviam 
mandar dois senadores para o Espírito Santo; Esta palavra é muito 
vaga, quer dizer, adorno, respeito, honra, etc., etc. Qual seria a idéia 
ligada a esta palavra? Não me dirão os nobres ex-ministros? Ocorre
me que o célebre conquistador Tamerlão por honra e decoro meteu 
Bajazeto em uma gaiola de ferro (risadas), e dele se servia como de 
estribo para montar a cavalo. 

O outro motivo alegado foi que os nossos colegas foram lança
dos nas praias da - Vitória -, porque a sua presença era ali menos 
inconveniente. Ora, digam-me os nobres ex-ministros, a sua presença 
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não seria menos inconveniente em Bissao? Por que os não mandaram 
para lá (risadas)? . . . 

O Sr .. H.:Cavalcanti: --.,Para Bis5ao? E as.febresque lá;reinam? 
O· Sr.· C. ~Ferreira:·-- As febres?~;. 'Para que estes:despotismos 

aos bocadinhos? l"ão valem nada: se quereis despotismo,:-:fazeidogo. 
uma cousa grande. Podiam logo mandar para lá·,10 ou:12;senadores, 
dizendo que eram perigosos; .vinha a "febre e acabava·· com' eles, e os 
ministros, que de .fure são senadores, ·algum que· faltava sê~lo:se tor
nava senador, e depois podia-se levantar um altar à febre; com mais 
razão do que outrora levantaram os Romanos, e pôs-lhe esta inscri
ção: 

"Febri divae 
"Febri sanctae 
"Febri magnae . 

(Muitas risadas.) Pois não era melhor isto? O senado ficava reforma
do, e talvez que então destarte não ficasse reduzido ao mísero esta
do a que o querem levar. 

I: necessário que o senado conheça a sua posição. 
O Sr. Vasconcellos:- Apoiado. 
O Sr. C. Ferreira .... e se o não são sejam muito respeitados. 
Quando se queria acabar com a monarquia na Inglaterra, dizia-

se que a câmara dos lords era inútil e até prejudicial; e quais foram as 
conseqüências? Os nobres senadores bem o sabem. Queremos senado 
ou não? Se queremos, deve o senado conservar-se com todo o prestí
gio, com toda a força moral que a constituição lhe deu; não deve so
frer quebra em sua força. Por isso é necessário ·que o senado marche 
com muito tento e prudência, e que mostre à nação que assim obra: 
não basta que os senadores sejam inocentes; é necessário que apare~ 
çam tais perante à nação; para isto cumpre que, quando ocorra um 
caso idêntico ao do nobre senador, as comissões examinem miuda
mente os processos, para que a nação fique informada do motivo por 
que o senado rejeita tais acusações. Não se diga que porque não foi 
pronunciado seja desatendido o processo. Se eu fora o juiz faria um 
requerimento ao senado dizendo que, entendendo mar a constitui
ção, havia remetido os autos ao senado; mas que, esclarecido pelo de
bate, vendo que não era boa a minha opinião, pedia que se me man
dasse entregar os autos para lavrar a pron.ÇI.ncia, porque como as co
missões não tin'ham examinado as testemunhas, mas dito somente 
que ficasse o processo em silêncio, porque não havia pronúncia do 
juiz, eu a pedia para pronunciar, a fim de que· não ficasse o seoado im
pune. Ora, se assim fosse, mandaríamos nós remeter os autos? Porque 
não? Não mandadamos já daqui ao ministério da justiça uma denún-
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cia contra um colega nosso, para que o mandasse processar no Mara
nhão? Se assim foi, por que não mandaríamos agora os autos em que 
falta a pronúncia? Ainda hoje este juiz pode mandar pedir os autos, e 
se os pedir devem ir, para depois de feita a pronúncia voltarem então 
e nós os examinarmos. 

Nada mais digo. 
Dada.a hora fica adiada a discussão. 
O ·Sr. Presidente dá para ordem . do dia a mesma de hoje. 
Levanta-se a sessão às 2 horas e um quarto. 
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SESSÃO EM 10 DE FEVEREIRO DE 1843 · 

Presidênciado Sr. barão de Mont'Aiegre. 

SUMARIO - Leituléa de um parecer . .;_.Ordem do dia. - Continua
ção da discussão do.requerimento do Sr. Hollanda Cavalcanti 

· apresentado: ein sessão de 8 do corrente; discursos dos Srs. 
Mel/o Mattos, Paula Souza, Vasconcel/os, Carneiro Leão e 

•· H o l/anda Cavalcanti. · · 

Às 1 O horas e meia da manhã, reunindo número· suficiente de 
Srs. senadores, abre-sé a sessão, e aprova-se a ata da anterior. 

Lê-se, e vai a imprimir o seguinte parecer. 
A comissão das ·assembléias provinciais, examinando as leis 

feitas pela da província do PiaúJ no ano de 1841, encontrou algumas 
objeções quanto à de n<? 129e da de n<? 130. 

·Na primeira. daquelas•leis,·qúe é de. 30 de-setembro~ é autoriza
do o ·presidente da• província para conceder privilégio. exclusivo de 
navegação. por. vapor.em·todo o rio Parnaíba~ Além: de ·não se achar: 
compreendendo entre •· os direitos das assembléias provinciais o .de 
conceder tais privilégios, o rio dé que se trata serve de limite a aque
la província, e. a, do Maranhão, e. por isso não pode a assembléia pr::o
vincial adjudicar-se .. o direito de legislar:,sobre ela. Em conseqüência 
propõe a comissão a revogação da mencionada lei. · · 

Na segunda daquelas leis, que é de 2 de outubro, altera-se a de 
5 de junho de 1835 da mesma assembléia provincial. Até o art. 5 in
clusive manda-se formar o arrolamento da província. Porérri do art. 6 
até o art. 17 inclusive estabelecem-se regras particulares de polícia 
judiciária que estão em oposição às leis da assembléia geral, e com 
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formas particulares de processo: e do art. 18 até o fim altera-se a 
legislação geral do império acerca de menores e acerca dos contratos 
da·locação: e por isso propõe a comissão a seguinte resolução. 

A assembléia geral legislativa resolve: 
Art. 19 Fica revogada a lei da assembléia provincial do Piauí de 

30 de setembro de 1841. 
Art. 29 Fica revogada a lei da mesma assembléia de 2 de outu

bro do mesmo ano desde o art. 6 inclusive até o fim. 
Paço do senado. - Visconde de Olinda. - Visconde de Congo

nhas. - Luiz Ja:é de Oliveira. 
1: eleito com 17 votos o Sr. visconde de Olinda para substituir 

ao Sr. Carneiro Leão na comissão da resposta à fala do trono. 
O Sr. H. Cavalcanti (para uma retificação):- Sr. presidente, 

o Jornal do Commércio de hoje publica um discurso meu da sessão 
de 7 do corrente, no qual há um erro que:achà.~conveniente não 
deixar passar. Quase no fim da coluna 2~ da primeira página lê-se:
pergunto: os ministros não podem. denunciar a todo o mundo, e aos 
mesmos senadores, e porventura vemos que a câmara está muito 
ocupada com essas denúncias? -O. que eu disse .foi:~ os.ministros 
não podem ser denunciados por todo o mundo;. mesmo pelos. senado
res? E porventura vemos que a câmara .. dos deputados está. muito 
ocupada com essas denúncias? •.... . · 

Mas abaixo diz-se: -eu torno a entrar na matéria - mas o que 
eu disse foi: - Não posso entrar na matéria, etc. -porque só estava 
dando explicações. ···. 

Ainda há outras pequenas coisas; mas não vale a. pena retificá-
las. 

ORDEM DO DIA .. 

Continua a discussão, adiada na última sessão,,do requerimen
to do Sr. Hollanda Cavalcanti feito e apoiado .na sessão de 8.do cor
rente na primeira discussão do parecer das comissões de constituição 
e de legislação sobre o processo remetido ex-offício do juiz munici
pal e delegado da polícia da vila de Pouso Alegr~~ 

O Sr. Mello Matos: - Sr. presidente, parecia-me que a 
discussão que tem havido era mais que suficiente para.o esclarecimen
to do objeto em questão; isto é, do primeiro parecer da comissão 
sobre o processo formado no juízo da delegacia de Pouso Alegre, e 
por isso pretendia não dizer mais nada sobre a questão, porque muito 
se tem dito, e posto que um pouco fora do ponto principal, contudo 
com muita utilidade, pois tem-se discutido uma questão de muito in
teresse, que pode ser reproduzida em outra nova discussão de que 
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temos de nos ocupar, e assim o que se tem dito parecia-me bastante 
para se ter procedido à vetação. Contudo, ouvindo o discurso pro
nunciado ontem· pelo. ,nobre: senador por:: S.: :Pau lo~··· e· os princípios; 
quanto a ·mim inexatos;,: em. que ele se. fundou • para tirar: as con~e
qüências que: tirou, especialmente esta.-- que o :sen'ado •era.:o único 
juiz próprio pa~a ~eceber as queixas e denúncias, formar. a culpa e 
pronunciar nos c~imes indi.viduais.dos seiis· privilegiados ~; pareceu
me dever tomar apalavra outra véz, e dizer alguma"coisa sobre es:te 
princípio_ do nóbre·senador. . ·· .· . .. ... . . . . · · · ··. . · 
'.' ' :,.'o. ifobr:e: senado~ •. á' quem' me refi~o,, fazendo 'uma sinópse. de 

todos cisju ízos•q!J.~ -ést_avàm nas . c i reLi ~stâncias, ~de, éoh'hécer:dos pro~ 
cessos.da Jormação di:i" Ci..ilpa e_ das pronúnciás,'·coricluiu''i:iue-a razão 
sem- dúvida':porqué .à éonstituiÇâ'o quis. fazêr.'ó:sé'n'adô'üm jiiizpfivilê~ 
giàdo· 11a.'_C:àüsa_ dos··~Hmes · ()ú: délitos. ihdivi_duais: dos.:pr;ivilegiados 
compreerididôs 'no: §'~ 'l'? ao. ai::t~ 47~ .nãô.}óf por Ôütr:O' .motivo :que 
pelà'' tiraride Jnclepêriaêiicia;:altà.cà1:e~foria.~.J'osiÇão.'é:10:·mêsm·o.·seíiâ
do, .o qú_al, sendo supe'rior: a .1:odàs as cônsiCJeréiiÇõe~~-r:éspeitÔs,.pódia 

•• ''. -' '-'· • • ..· •• - ' .- •.• c! "• ' - •'" " • • .• '·• ',._ '.-,1, -, '·'" .. ,, .•.. '• • ,. " L . L•, 

estabelecer uma regra.forte e segurapor·onde julgasse e.sentenciasse 
•• ' • 'j -. __ .,... ; ·,::· ·;,' ' ,.:.' • • ~(·_,,.!; ·.··-·" • / ,.· ,. -· •• -~,·-·.·.: .·" ........... '• , ... ~·~.. . • 1, ~ ·<,", .. ·".. '·"':". : ' -__ • 

sem . escrupulo aqueles .tndJVJ duos pnvJieg1ados, .CUJOS .crimes~.fossem 
sú brriétidos,. 'segu ndó a constituição : .... ao sêl.l' cónh'ec_irjíenio ... ·e, )Úri~éli~ 
çãó. Em· segundo .lt.igàr, tirou de5tês princípios a conseqüência que 
vou· referir:· que as justiças ordinárias e os ju(zes, ·sendo meros· ou 
simples ·comissários do· góverho, .:·não~-~ erarri;- ''por•cassim dizer (ao 
menos é: 'ó que se coligiu das····süas ~xpressões) senão autômatos 
que .. se -:moviam 'à vôntade do govern·o; e que;<·seg'undô ··ela, deviàm 
somente pronunciar ou: absolver' quêm. o govérnó quisesse: Creio qUe 
foi- isto o que disse o nobre senador;•se não foi não querê fazer impu
tações vagas a ninguém; pode contestar 'a minha proposição e dizer 
que . não ·é: exata·, porque. eu folgarei :mui to- poder ,corrigHa' (pausa). 
Como. o nobre senàdor nada diz;· estou persuadido· qúe; referi a sua 
proposição com a-exatidão: ·- ·.-:,o : · · ·· ,;, .-:.~ .. -.): 

.. . Senhores,. eu- lamento que o nobrEi senàdor,'de"um 'ju(zo tão 
claro, de.•uma .lógica :tão· perfeita e: ajustada, qt.ie o'coloca se'mpre no 
caso .de tirar·as melhores conseqüênciaspossl'veis.dos princípios que 
possa estabelecer/se .deixe fascinar de uma ilusão manifesta~ se· deixe 
prevenir ·a ponto .. de encarar.os objetos e as .questões pelo lado mais 
fraco que eles apresentam, o que o inabilita sem ·duyida para fazer um 
uso profíCuo dos seus raciocínios. Se o· ·nobre senador estabelece se
melhantes princípios como certos e invariáveis, se firma neles toda a 
sua argumentação~ como será poss(vel. tocar o acerto e_ ·entrar em 
argumentação regular com os seus adversários? Podem, eles porven
tura aquiescer ou estabelecer como certos ós mesmos princípios? Cer
tamente não. Logo já vê o nobre senador a disparidade com que se 
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põe em campo, e se não se despir por uma vez. dessas prevenções, 
mormente em questões tão sérias e de tanta monta, como ele mesmo 
reconhece, de certo.não poderá jamais obter o. triunfo com seus argu
mentos, nem descobrir a verdade e. o· acerto,. por, mais esforços que 
para isso possa fazer. , .. 

o nobre senador, para mostrar que a sua proposição era verdá
deira, para mostrar que eis juízes, sendo nomeados pelo governo, 
julgavam sempre conforme sua vontade, apresentou como exceção 
um fato único; mas eu apelarei para a memória dO ITlêsmo' ·n·obre 
senad0r, pedindo~lhe que se lembre, que lance· mesmo Um pequeno 
golpe de vista para a nossa históriacontemporâriea, e·atencontrará 
outros fatos mais nobres ainda~ e mais característicos da 'firmez'a de 
caráter e. independências de juízes que considerações algumàsfizeram 
torcer-se à vontade do governo, e de um governo "Como o desse ti:m1po 
sacrificaram-sé a tudo, mas sustentarão a justiça e 'o seu: dever: se o 
nobre senador se recordasse no momento desses e outros fatos;_sej;e 
não deixasse arrastar tanto das prevenções, de certO' sér não·deixaria 
levar no fogo da discussão, e avançar proposiçÕes que mesmo depois 
não pode defender ou suStentar. Deixando porém de parte o qoe aca
bo de dizer, passarei a tocar nos principais argumentos do nobre sena-
dor. · · · · · ·· 

O nobre senador estabeleceu. como tese que os. outros_ privile
giados que não fossem os compreendidos nos crimesde responsabili
dade, de que fala o artigo 4 7 da constituição §. 29 só deviam ser justi
ficados pelos seus tribunais privilegiados .. Primeiramente não podia o 
nobre senador discutir, nem concluir· com acerto sobre o seu princí
pio, quando fez uso de uma palavra que não era própria para expri
mir a idéia que pretendia exprimir .. A palavra justiçar não exprime 
sem dúvida .o pensamento do· nobre senador .. Eu. já. disse em outra 
discussão que muitas palavras têm ao mesmo .. tempo· um ·sentido 
vulgar e um sentido jurídico; e conforme a maneira por que nos ser
vimos delas e a ocasião em que as empregamos, assim as fazemos en
tender vulgar ou juridicamente; se falamos pois juridicamente, ·não 
podem elas ser entendidas senão juridicamente. Ora, a: palavra justi
ça o que quer dizer? Só tem uma acepção, e quer dizer punir e casti-,_ 
gar o deliqüente, levando à execução a pena imposta pela lei. Isto 
posto, já se vê que quélndo o nobre senador serviu~-se da pàlavra -jus
tiçar - não foi esse sentido que lhe deu, quis, por ela exprimir a 
mesma idéia que exprime a outra palavra -julgar.,.- ou - processar -
e dali resultou, usando para exprimir uma idéia de um termo, de uma 
palavra imprópria, por isso o seu raciocínio pecou, e a conseqüência 
que dele tirou foi a que nós ouvimos, inexata e inconcludente. 
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Apesar, porém, da inexpressão do termo, pareceu-me que . .a sua 
conclusão se reduzia a isto: que todas.as vezes que houvesse uma de
núncia· ou queixa.contra os privilegiados ·do.cart; ·47: §rl<? que':esta''de" 
núncia ou queixa· não poderia ser apresen'tada~ .recebida; proéessada· e 
julgada (tudo isto quis o nobre senador compreender' na:.pcllav·raljlisti
çar) :senão pelos seus tribunais competentes. e privilegiados;: e· que por
tanto, quando fossem apresentadas a outros quaisquehjuízes essas 
queixas ou den.úncia -dos privilegiados; elesas·não deviam:·aceitar ou· 
delas conhecer.; porque viria então a ser nulo•todo:o procedimento 
desses:juízes por estar:fora·:dasua alçada.ejurisdição::Cuido que:foi 
este'o raciocínio do'nobre.senador. ·, : .. : .. ·.• . :. ,,_!., .:::~:·'··' .:•.::.::< 

•• I . . . E.u '.]á tehho . dito pdr vezes~ sr:. presidehte;'que -~~o·'p'ode::~~r 
essa a' inteligência' do art. ·····~7 § -1~· 'da'conSti:tuiÇão,: por,q"í.ii:(já'.dlsse 
também que. em regra á IJOSsa legislação eStabelece·· que. o.: 'juiz que 
pronunciá riãó é' o mesmo apto para jí:Úgar;.heSie' prinCípio todos têm 
concor:dado; .e sendo ele .certo ·e exato;. não pod~ sêfJgualmente·.cé·r
to. e' .e:ÍàltO , O :princípio do. riobr~ senádor. :se·"ceste :pdnêrpio' sé'' for-··· · ·-~·_.·,_.,._;· · ·.-.-.·· .... _. -· · ... : .. ·_,.· ...•.. ,,,_, ... r--··-- .. -.···.1 c., ... , .... !· .•.• ,.,,,_.; .·--.~ ... - -_, .-.· 

mam .algumas exceçoes, como .seJam.os .. casos,de responsabilidade do 
§ '2P, e o. processo ejulgame'ríto . .fé(to·,~~ ,sUpremo:~ribünàl.dejustiça, 

'"' · ••' ' '' .. ," ' - .•. · A' '• .·-~' ,t.! "''"~' , .• ~ '"'.' ,~'"i··' '• \,-." '. '·' 

é evidente que a conseqüencia tirada ,pelo nobre .senador não. pode ter 
h.igar .. ·. Dernáis, donde tira o'nôbre''sênado'i;'argumentÔ. para·. mostrar 

' ' ' -' . ' ,-- .'' .. '' ... •,,-, • ·-·• .•• ,._ · .• ,"•J<\.1' ,., •.•.•.• ;,,,. '' » .,. 

que .as queixas dadãs desses indivíduos privilegiados"não. podem ser 
aceitas,' processadas ou jÜ lgadas senão'' .nos '· tribÜnâis :.privih~giados? 
Não rios . apresentou argUmento .. algüm fUndado. em direito,. dOnde 
possa ,tirar esta ilação. o mesmo códigp,do.processÔ~qúe chamou em 
seu ábono nos arts. 72, 73, 74, 75,.76 e 77 .õ 'qUe estabelecetNo art. 
77. diz·. que são competentes para,: receberem. qÜeixiís,.e. denúncias os 
juízes. de paz, o supremo tribunal. de.:'.j.UstiÇà, aú:elaÇõés.e."eadã .Üma 
das Câmaras ''legislativas, rios: êriJT~ês: 'cujo ;·conheCimêiiio" lhe compete 

.•· ·.- .. ___ • • • ' ' • •'·' .... -•• _ .• , ... '·"··· ...... ' ",. '"· ~--. ·~'·· .. · .. , ....... ,_J .• ~ •••.•. 

pela coristitu ição .. E querri negou· est:e, princípio?, J;.' prática. constan-
temente· ob~iervada: o· prova; o . rj1esrrci' precedente, dci'sênado, à qUe 
me tenho referido, mais um'a provà é. .. i ... •·'' ... • '. .. •' . ' .•. 

, : .. ,.
0 

• , ,i' , ' , ' . ' " •- I - ,o '" \_,,, .;, ( •. , • ' ::.', '•;: ' } :; , -(;~; :: 

Não veio ao senado .uma denúncia·sobre um.dos·seusmembr.os, 
dos q~e trata o art. 47, § 1P? O que·fez o senado?::Remeteu.~a:ao,go~ 
verno. para que o mandasse ,prepar,ar,. processar e :pronunc_iar.compe
tentemente, e que, depois de pronunciado, viesse. o'processo .ao. sena
do para ter ali então lugar.a acusação e 'o julgamento. Isto mesmo 
acontece com o supremo tribunal· de justiça e com as relações. Qual 
é a prática do supremo tribunal de justiça?. Não aceita ele"as queixas 
e denúncias que lhe fazem dos privilegiados sujeitos à sua jurisdição? 
Aceita-as. E porque as aceita, pronuncia~as e julga-as em pleno tribu
nal? Não. Processa-as da maneira por que tenho já indicado; e nem se 
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segue qw~; porque aceita as queixas e denúncias, seja ele mesmo 
quem as processe e pronuncie. 

· . O Sr. Vallasq'Ues dá um aparte que não ouvimos. 
O Sr. M. Mattos:-:- Mas eu.jádisse que a lei do supremo tribu-

nal de justiça :é-uma das exceções... . . .· . . · 
O Sr. Valasques (depois de algumas palavras que não ouvimos): 

- 1: ele que faz o processo.· 
O Sr. M. Manos: -Contra uma obstinação·destas não há argu

mento! Está:se dizendo que o tribunal aceita.as queixas e denúncias, 
que .as faz processar e pronunciar, para depois julgá~las pelo método 
estabelecidq na lei, e ainda assim insiste:sé. dizendo -é· ele:que faz o 
processo. Não é ele que faz o processo não; ele manda-o. fazer, e en
tão ju lgà-0; ·não sei se me l:mtenderá agora'; e o qu€d;e pr:ova com a. lei 
do supremo tribunal é. que os juízes quê pronunciéiini nãojulgam;:.ou 
por outra, não entram no julgamento, não compõem o tribunal' que 

. sentencia. o que faz otribunal· é nomear Um de seus membros para 
preparar o proce5so; depois no~eia à sorte outros três párà.prohUnCÍ
ar, e estes não entram no julgamento; éistó o que está esêrito>na lei, 
e é'coin a lei que eu' respÔndo:sémpre áos nobl"esseiiàdores, dizerido.
lhes que é ·uma perfeita anómalia querer queos mesmosjuíi:es·:que 
pronunCiam sejam os que julguem, a não estar assim. declarado por 
lei. Estes princípios aplicô.;os para o senàdô; o'senado não.1:em 'Üma 
lei regulam.entar como o supremo tribuna(de justiça; e como a não 
tem, não pode compreender-se como exceção, qUando tem a regrl'l 
geral que quem pronuncia não julga. · · ·.· · · 

O Sr. H. Cavalcanti. diz algumas palavras que não oúvimos. 
O Sr. M. Mattos:..;... Deste modo não há mais lugar a argumenta

ção. Como querem os nobres senadores que ó senado. em corpo pre
pare e prom.incie :em um processo desta. riatun~zà; e depois ser ele 
também em corpo quem julgUe e seritendê a'final: isto é querer fugir 
a·cada passo dos verdadeiros priné:rpios'de procesSar e julgar. · 

Um Sr. Senador:....:. Está em vigor na legislação atúal. . .. . . 
O Sr. M. Mattos:- Nisso é que tenho· mostrado que está em 

equívoco; qual é: o artigo do código que positivamente manda que o 
senado prepare o processo de princípio, as dÊmúncias e queixas que 
se lhe dirigem contra os seus privilegiados, nenhum expresso apresen
tará· o nobre senador, e ao contrário concordà[ãf··que a disposição do 
art. 47 § 2~ é uma exceção que confirma opririé'ípio estabelecido no 
art. 28; assim como que, feita a pronúncia na "câmara dos deputados, 
no segundo caso; vem para o senado; o senado((~ão tem que refletir 
sobre a pronúncia, não pode dizer - prossiga outnão prossiga- por
que a pronúncia está julgada por lei, há de julgar .por força. Mas nos 
outros casos o que faz? Recebe as queixas ou denúncias; e eis o fun-
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damento de toda a argumentação dos nobres senadores; mas eu 
já disse que por esse fato não está autorizado a proceder nos termos 
do processo ·desde.o seu princípiov:isto< é;, na formação da culpa, na 
.pronúncia,·.e:por··fim :no: julgamento; ·os outros tribunais que .. estão 
nestas circunstâncias recebem a. queixa .é verdade; mas o _que:fazem? 
Mandam processar ordina"riamente, e(depois disso.soJ:>e o p,rocesso ao 
tribunal, e elejulga. Osenado tentou, essa prática'; em,1835, creio que 
na mesma ocasião em que se deu o caso do Sr. Costa Barros, tomou 
uma. resolução-a esterespeito; fez-~.seu. projeto dE! lei,_e queagora li 
pela primeira.vez~,e.vejo em.tudo.coet;ente com as minhasidéias.l\lele 
estabelecia~se a. mesma prática do supremo tribunal, com algumas di
ferenças,, mas. esse. projeto .veio e_mendado :da outra câmara, as .emen
das ·caíram; e ficou .em nada. ur:n:trabalhotão útil. Se o senado. porém 
quiser renovar alguma coisa a este. respeito, tem ali já o caso. do essen7 
cial que deve fazer .. : •- <: ·: . : . . 

Eu não digo que, havendo uma lei regulamentar, o seriado .se 
não possa. investir. desse poder; ao contrário. o que digo é que, não 
hávendo essa lei,. o. senado não' podê arbitranamente e ad hoé inves
tir-se de uma jurisdição que lhe não está conferida; se essa lei se fizer,. 
nenhuma repUgnância eú terei·em concordarqu'e·eJe nomeie dentre os 
seus membros aqueles que devem fazer· a pronúncia, mas estes nunca 
J:..OderãÓ entrar nojulgamento.' ·. ; > . · · <' . ·. · · 

.· • OUtro ·caso ainda é ·atestado pelo nobre senador que foi mem
bro do' supremo tribunal :'tem ido ali muitas.vezes qUeixas contra pre
sidentes de 'províncias, sendo: alguns deles membros do senado, e o 
que teni feito o. supremo tribUnal? Tem mandado preparar o proces
so, e l'lóriieado juízes para a pronúncia; e num desses casos apareceu 
a quêStão;prévia; se no casei de'tér lugar pronúncia, a comissão no
méadâpara:próríunciardeviapror1unCiá-lo Jogo, ou se devia remeter o 
procês5()'ao ·senado, para a( ter lugar a pronúncia; e o tribunal enten
deu~ e muito bem na·'miÍlha opinião; que era sua obrigação fazer a 
pronúncia,· e depois remetê-la com ôs ai.itôs para o sé'nado; . 

'O Sr.H. Cavalcanti: '-Muito bem:. · ·. · · 
·O· Sr. M. Mattós::- E há de ·ser s·empre muito bem e conforme 

aos princípios de direito, sem a perfeita observância dos qUais jamais 
nos sustentaremos. · .. '" . · 

o· sr. Senador:- E: do artigo i io:do código~ 
O Sr. H. Cavalcanti:- E o senado podia dizer que continuasse 

o processo Já. 
O Sr. M. Mattos: - Essa não é a questão; mas 'ninguém lhe 

negou que o senado não podia dizer tal; porqUe a dizê-lo saíados pre
ceitos da constituição, o que não é de supor do senado. Bem digo eu 
que os nobres senadores, prevenidos pelos princípios e conclusões 
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que querem tirar, não atendem quanto é bastante aos argumentos 
contrários; tendo tanta lógica como têm , não querem atender a esses 
argumentos; se atendessem· haviam tirar as mesmas conclusões,:.pois 
não é poss(vel que dos mesmos princípios se não tirem as mesmas. 
conseqüências. · 

O Sr. H. Cavalcanti dá um aparte que não ouvimos. 
O Sr. M. Mattos: - Esse jurisconsulto que estabeleceu ~sse 

princípio não sabia bem o que era jurisprudência. 
Digo eu, portanto que o nobre senador e todos os outros que 

têm entendido assim a constituição só têm em vista um fim, que ·é 
por estes seus argumentos (permitam-me a expressão e desculpem
me, que não me quero referir a alguém em particular) chamar-nos à 
conclusão - que todo· o processo desta natureza, que não for organi
zado desde o princípio no senado, não é válido -; é essa a conclu
são que pareceu ter querido tirar o nobre senador a quem me referi 
ao princípio. 

O Sr. H. Cavalcanti:- Não, não; leia os íneusdiscursosse qui-
ser. 

O Sr. M. Mattos:-' Todo o homem que.tem boa lógica e_bom 
senso não pode deixar de admitir estes princípios, porq'ue eles' São 
certOS e infalíveis, e já.digo, SÓ uma prevenção pode afastar:..nosdeles. 
Tanto é assim, que os mesmos nobres senadores .que agora 'os comba
tem e que querem que o senado seja o classificador da .natureza dos 
crimes neste caso por via da pronúncia, ainda não há muito tempo 
que aqui mesmo sustentaram um princípio contrário. O góverno; na 
fala do trono, empregou a palavra rebelião ~. e a comissão .. encarre
gada de redigir a resposta a esta fala empregoU a ínesmà palàvra; mas 
dizia o nobre senador: -Não se use da palavra- rebelião'":"":, por'isso 
que fica prevenida por essa maneira a natureza do delito, é isto põe o 
senado em tortura quando tiver de serjuiz .-. Ora,. se os ·nobres se
nadores, pelo emprego destacado desta palavra, já receavam qu'e. o 
senado ficasse comprometido por ela no ato doseu julgamento como 
juiz, como agora não receiam fazer que o corpo todo do senado se 
comprometa, pelo ato da pronúncia, a julgar o delito segundo a clas
sificação que por ela tiver feito? Eis aqui, entã§ quando dominava 
um pensamento os nobres senadores queriam uma coisa muito diver
sa do que hoje querem quando dominados por outro pen~mento. 

O Sr. H. Cavalcanti:- A resposta a isso está no discurso do ex-
ministro da justiça. . 

O Sr. M. Mattos: - Mas o que é um discurso de um ex-minis
tro e mesmo de um ministro da coroa? Estabelece ele porventura al
guma lei ou princípios que nos devam reger e obrigar? 
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O Sr. H. Cavalcanti:- Eu falo no discurso do ex-ministro. 
O Sr. M. Mattos: - Ainda mesmo que fosse de um ministro, 

estabeleceria ele. porventura· uma ,lei que, nos abrigasse?.:Um ministro 
da coroa é um,homem que discorre·como.nós;·os seusdiscursos·são 
tão sujeitos a contestação como os nossos; o nosso dever·quando dis
correm .os ministros da 'coroa;. e não discorrem bem, é:n1ostrar-lhes 
que aberram; portanto, não tem.força nenhuma para mini o argumen
to do nobre.senador, de ter o ex-ministro discorrido desta ou daquela 
maneira. O que digo porém é que; porque o senado empregou a pala
vra ~ rebelião -:repondendo :à fala do ,trono, não:se.segue que ele·fi
casse ligado restritamente, quando tivesse de julgar,. a cingir-se a que 
o crime tinha sido ,de ·rebelião, porque as provas. e a defesa dos réus é 
que. haviam e hão. de decidir. o senado na pronunciação do .seu ju(zo 
final. 

O Sr. H. ·Cavalcanti: :-.Aqui ·também já se disse que foi caso 
julgado nas instruções das.eleições .. · . ... . .... 

O .Sr:~ M. Mattos: "7: O que tem as instruÇões com isto? · 
... O Sr. H. Cavalcanti diz algumas palavras que não ouvimos . 

. . . . Q,Sr; M .. Mattos:. -:-:-:.O :nobre;:senador não se .. esquece de trazer · 
para aqui tudo quanto: pode desculpar:o erro em que está: reconhece 
muito bem que estão em erros de princ(pios, mas não se quer· dar por 
.confesso. Esforça-:separa; nos convencer::quetodas as vezes que apare
ce uma queixa_pu denúncia contra :Um privilegiado que tem por juiz 
o senado.o.u outro qualquer tribunal privilegiado, não pode a pronún
cia .nem_ os mais termos do processo serem válidos senão prosseguidos 
nesse. mesmo tribunal; quando se vê apertado pelos .seus próprios ar
gumentos, reconhece o erro, e assim mesmo nã:9 se dá por conven
cido: desta forma argumentar(amos debalde, ainda que fosse por uma 
eternidade . 

são? 
. O Sr. H. Cavalcanti: - E o requerimento que está em discus-

O Sr. M. Mattos:- Já disse que não tinha .lugar nenhum. 
O,Sr. H.Cavalcanti:-!: inoportuno? 
O Sr. M. Mattos:·- Sim; por inoportuno, porque eu já disse ao 

nobre senador que o adiamento não tinha agora lugar, por isso que o 
que estava sujeito à decisão do sen~çfp, era somente se o processo de
via ou não ser·aceito, faltando-lhe a'base essen'cial recomendada no 
art. 28 da constituição, faltando-lhe a 'pronúncia; e que, não existin
do ela, faltava-lhe a qualidade essencial pela qual o senado devia acei
tá-lo, para poder depois satisfazer ao preceito do art. 28; 

Portanto, o ato do senado neste caso devia limitar-se a dizer: 
não se aceite tal processo. Na minha opinião devia o governo mandar 
responsabilizar o juiz, que, ou por erro ou de propósito, violou o arti-
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go da constituição mandando para aqui um processo sem pronúncia 
contra o exercício do seu dever. 

O requerimento do nobre senador, para que a ·matéria volte à 
comissão e esta proponha a maneira por que o senado deve proceder 
em caso de pronúncia ou queixa contra qualquer membro. da casa, 
creio que não. pode ter lugar. O· nobre senador bem vê que é preciso 
uma lei regulamentar para desenvolver o .princípio estabelecido na 
constituição, e isso não pode ser feito agora em um parecer de comis
são. Se o nobre senador apresentar um projeto de lei com o desenvol
vimento preciso· sobre estes princípios, hei: de concorrer quanto pu
der para o ajudar. 

Tenho dito quanto me parecia oportuno dizer a respeito dos 
princípios que vi estabelecidos pelo nobre senador; voto contra o re
querimento. 

. O Sr. P; Souza: - Sr. presidente, o honrado membro-conti-
nuou a combater os argumentos que ontem apresentei, mas persuado
me não ter eu sido compreendido; Tenho sempre á desgraÇa de falar 
de um modo que não sou compreendido: não-tenho essa-faculdade 
que tem o honrado membro de se fazer compreender; não-5ei discor
rer como convém: as minhas idéias aparecem sempre· confusas: vou 
pois explicar-me. · · 

O honrado membro considerou certos argumentos meus~ mas 
não se dignou atender ao que eu tive em vista no fio do meu raciocí
nio. O meu racioc-ínio era este: donde tira o senado a jurisdição de 
tribunal de justiça? E só do art. 47 da constituição (apoiados).· O 
art. 28 da constituição não dá jurisdição ao senado; serve só para 
fixar as regras para a independência dos membros de ambas as câma
ras, e uma dessas regras é não poder progredir processo algum contra 
os seus membros sem as câmaras dizerem se ele deve progredir ou 
não; tem portanto relação com o senado como parte do corpo legis
lativo e não como tribunal de justiça. Logo, a jurisdição nasce só do 
art. 47 que criou o senado tribunal judiciário; e se isto é assim, como 
se quer pelo art. 28 dar a regra que os privilegiados do senado devem 
ser pronunciados pelas autoridades comuns? Se o senado é o tribunal 
privativo dos crimes individuais desses privilegiados, como se há de 
argumentar que ele não pode conhecer plenamente desses crimes? A 
argumentação contrária funda-se em que o senado só pode conhecer 
dos crimes de seus membros, em virtude do art. 28 da constituição 
que estabelece que o processo não pode progredir sem a respectiva 
câmara o ordenar, e daí quer-se concluir que o tribunal do senado 
não tem direito de pronunciar: mas é isto lógico?·· 

Quis-se argumentar também dizendo que nenhum tribunal 
pode pronunciar e julgar, e quis-se fazer a aplicação deste princípio 
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ao senado, dizendo que é por isso que há o art. 28 da constituição; 
mas ·note-se que esta inteligência não pode ter lugar, porque ali não se 
trata ·do senado conio tribunal judiciário,.trata-se sim: de dar. garantias 
aos· membros de ambas as câmaras; Esta argumentação não tem vàlor 
porque o tribuna I do ·senado é um tribunal.suí generis,.é propriamen
te pol (tico; suas funções,. suas regras são. especiais, não .são nem po
dem ser as mesmas das justiças ·comuns. Como pois. se há de querer 
aplicar para o senado essas regras? · 

Ainda assim podia o senado ter essas regras como ·.tem .o tri
bunal .supremo ~de :justiça,. que pronuncia. e julga sem: que .os que pro
nunciam julguem .. Porém essa mesma regra não se observou depois da 
reforma, do,. código.· .Pela reforma,· em: .muitos casos, •O mesmo que 
pronuncia: julga. Eu quisera .qúe nossa legislação a não admitisse,;. por
que é uma regra má: o nosso código.que, embora.:tivesse·.defeitos, 
honra muito a quem nele teve parte;.não'tinha:essa: regra; mas a refor
ma a admite: o mesmo que. pronuncia'julga' Os juízes ~de direito são 
os únicos que.conhecemdos crimes âé responsabilidade desde o prin-. 
cípio até o fim. Essa regra .pois que• o honrado membro acha tão im
perfeita não é regra para o caso, e até certo ponto é opinião sua mes-

.. mo, porque o honrado membro votou essa .reforma, e pór. coríseguin
-· te, que pronunciasse, julgasse. Mas ·o cáso é eSte: o tribUnal do senado 

--. tem a sua jurisdição pelo art. 47 da constituição~ e não existe nem na 
constituição, nem em leis posteriores ·um' artigo que diga que os que 
são justiçáveis pelo senado~ isto é, aqueles que podem por ele ser( em
bora o termo não pareça próprio) podem ser pronunéiados por ou
trem; antes temos o código no art. 77, que diz.que quem pronuncia 
são os juízes de paz (hoje aqueles que o substituír-am'),o supremo tri
bunal de justiça, as relações, e cada umadas camaraslegislativas nos 

. crimes. cujo conhecimento lhe competem pela constituiÇaõ. Logo, 
tendo a constituição dado ao senado -o direito privativo de conhecer 
dOS· crimes individuais de. certos indivíduos; e dizendo O• Código que a 
ele compete receber queixas e denúncias; a ele compete. pronunciar. 

O.Sr. H. Cavalcanti:- Sem dúvida nenhuma .. · ·· 
O Sr. Paula Souza:·.~. Logo, como pode o honrado.metnbro 

sustentar que outros são os que. devem fazer as pronúncias? .Eu .quise
ra que me apresentasse. o artigo.da C<;l,fl_stituição O!J da legislação.âtual, 
pelo qual se dê.essa autoridade de prcinunciarem'semelhantes.crimes 
a .outrem que não seja o senado. Mas disse o honrado membro que
rendo interpretar nossas intenções (o que nos dá o direito de também 
interpretar as suas e os de outras; o que,. porém, nunca hei de fazer) 
que queríamos estar assim. habilitados para fazer cair qualquer pro~ 
cesso que aparecesse no senado: porém quem pode negar, que ainda· 
assim esse direito, enfim, nos resta? Os processos de queixa ou de-

. ' 
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núncias COntra OS privilegiados do senado devem IniCiar-se aqui; mas 
há processos em que a justiça indaga ex-oflcio, e· nestes como não há 
determinada pessoa a quem se acuse, como se não sabe quem é o cri
minoso, mas só. se sabe o crime, podem ser indiciados indivfduos pri
vilegiados e portanto, podem os ,juízes pronunciar; mas esta pronún
cia não é ver:dadeira pronúncia, porque não produz seus efeitos; de
pende da autoridade de cada uma das câmaras. 

Os Srs. Carneiro Leão e Mello Mattos dão alguns apartes que 
não ouvimos. 

O Paula Souza: - Se ele é indiciado, a constituição. permite 
que seja pronunciado, mas esta pronúncia (repito) não. é verdadeira 
pronúncia: quais são os efeitos da pronúncia? São· os. que todos 
sabem; mas esta.pronúncia do juiz produz esses efeitos? Não produz. 

O Sr. Mel lo Mattos: -Por que?. 
O Sr. Paula Souza:- Porque não é o tribunal próprio. 
O Sr. Mello Mattos:- Na opinião do nobre senador. · 
O Sr. Paula Souza: - Não é o tribunal próprio; às câmaras 

compete conservarem a independência de seus membros, e portanto 
. conhecer dessas pronúncias. · 

O Sr. Mello Mattos:- ~ opinião do nobre senador. · ·. 
O Sr. Paula Souza:- !: sem dúvida a. minha opinião, e.estou 

explicando-a; quando o honrado membro falar, explicará a sua. Eu~ -
quando fala o honrado membro, presto-lhe toda atenção, e ver. se 
me posso convencer; digne-se o honrado membro também ouvir-me e 
combata-me depois. 

Como dizia, esses processos ex-oflcio vem às câmaras: se cada 
uma delas entende que o processo deve continuar, mandá-lo ao tribu
nal competente, aquele a quem a queixa pertence. Mas no art. 28 da 
constituição só fala de deputados e de senadores; por conseqüência 
há de o processo voltar .à câmara, que tem de julgar. Houve um crime, 
indiciou-se como criminoso. um membro da câmara dos deputados; 
vai o processo a essa câmara na conformidade do art. 28 da consti
tuição (não porque ela seja tribunal judiciário, massim porque é par
te do corpo legislativo, porque esse artigo só se refere à independên
cia dos membros de cada uma das câmaras), e ela então ou suspende 
ou manda continuar o processo; se manda continuar, há de vir neces
sariamente ao senado, que é o tribunal úniBo que julga desses crimes. 
Agora nos crimes que não são esses dos processos ex-offício, nos cri
mes em que há queixa ou denúncia contra:determinada pessoa, en
tão o senado é quem deve receber a queixa ou denúncia e fazer a pro
núncia e continuar no julgamento. Estou falando só dos membros das 
duas câmaras, pois que o art. 28 só deles fala, pois que só teve por 
fim dar inteira independência a cada uma das câmaras. Logo a minha 
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argumentação é exata; o direito que tem o senado de julgar nasce do 
art. 48; neste artigo dá-se a regra geral, mas. há exceção em certos cri-. 

. mes, isto é, nos de responsabilidade doscministros e conselheiros de 
estado; :nesses ela não·. inicia, :é só a câmara. dos deputados, e esta ex
ceção· ainda .ma.ii;;firma a regra; Fora deste, todos·os.mais crimes de 
certos .privilegiados hão de iniciar-se no. senado, salvo aqueles de que 
a justiça conheça ex-oflcio, porque. então ainda só há crime, e .. não 
indivíduo indiciado de crime; vai-se por isso .indagar quem é o crimi
noso; se é membro. de alguma das câmaras, segue:-se a. marcha que já 
apontei. Eis o meu:pensamento. · ... 

·. -·Se· O senado é o tribunal privativo, ele pode rião ·só acusar co~ 
mo pronunciar; e se·ele é privativo só para a acusação, devia haver um 
artigo ria constituição•'que'dissesse qUem havia' pro'núnciar; mas é· isso 
O que 'O artigO 28 ~não diz; figura ser a'hipótesà 'de que já éstá pronun
ciado··~ilgi.Jm dos riiembrcis das duas câmaras.· O· quê a constituição 
quis foi' ·âbrigar. certos fünêionáricis dâ' aÇão· srmultânea de·todas as 
justiças comuns; porque· então não podià haver inde'pei:'Jdência; embo
ra o senado fosse o que devià julgar, tinhá o acúsadô de sofrer tudo 
que ·se sofre pôr uma pronúncia:· não haveria então ·as· garantias que a 
constituição julgou indispensáveis. · .. 

. . Mas o honrado membro pareceu éxtranhar que eu apresentasse 
as conseqüências resultantes de seguir-se o princípio q'Úe eu combato; 
que eu notasse que as autorida'des 'comúnsnão têm .a necessária inde
pendência, qUe são. agentes do governo .. Mas o· honrado membro devia 
notar que. eu falei. das autoridades policiais, pois 'uma coisa são as 
autoridades judiciárias do Brasil 'antes dà lei de 3 de dezembro; e ou
tra coisa depois; antes dessa lei havia .alguma ,independência, depois 
dela não IÍá nenhuma. · · · . · · · . · · 

· • Um Sr. Senador: - Ainda não derarn provas. . . . . . 
O Sr. P. Souza:- Ainda querem mais?!... Que~ está muito a·. 

coberto, não pode ser, ferido; se o honrado membro .tiveSse :sofrido 
o que, tan:tos têm já sofrido .. ~; mas lance o honrado meMbro o·s olhos 
pará . o ·srâ~il .. Nã~ · .. há ind~p.endênc;:ia, nem a pode"h~ver. na~ aiJ,tori~ 
dades judic1ár1as como estao organizadas. Como po(je h(lver 1ndepen~ 
dência quando O magistrado é nomeado e demitido adnUfU(11.dO go
verno? O honrado membro apelou; para algun~_magistrados.que resis~ 
tiram ao poder contra diversas e>éigências: primeiramente esses magis-
trados eram verdadeiros magistrados, tinham a independência que a 
constituição quer que tenham, eram desembargadores; mas o que 
eu lastimo é que não sejam esses ou os juízes de direito os que pro
nunciem: só o podem nos crimes de responsabilidade, todos os mais 
não têm a mais leve sombra de independência: logo, não deve extra-
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nhar que eu me pronunciasse assim. Oxalá que houvesse só os juízes 
que a constituição criou! Eles seriam independentes. 

Um Sr. Senador: - Há. 
O Sr. P. Souza: - Assim Deus o permita. Portanto, o honrado 

membro não me entendeu: eu falei da magistratura de agora: desses 
que têm o direito de pronunciar, e que não são os magistrados da 
constituição. Nós, contra as noções todas.da jurisprudência, contra os 
exemplos das nações cultas, demos o caráter de magistrados a indiví
duos que o não podem ter; demos o direito de pronunciar aos delega
dos, ·subdelegados e juízes municipais que. não têm a·maisJeve som
bra de independência; I ogo, eu podia pensar e dizer que. ~stes .não po
diam preencher os fins da -constituição,. porque não podem ter a Qe
cessária independência: logo, concedendo .a estas~autoridades .o direi
to de pronunciar os privilegiados, ficavam estas_entrt~gues a.::tod_()S os 
abusos e exames, que é o que a constituição n_ão. quis,;dando:-lhe~_por 
isso um tribunal privativo, um foro privilegiado que é o senado. Mas 
hoje, segundo a opinião do nobre senador, o senado não.é mais tribu~ 
na I senão para condenar ou absolver; entretanto, fiCam os seus· privi
legiados sujeitos a mil abusos, os quais não eram tantos quando a 
constituição se fez, porque a organização judiciária, não boa de en~ 
tão, era muito melhor que a atual. · · · .. . · · · · · · · 

Mas o honrado me·mbro insiste ... Eu ouço pergUntar~se~r:ne, se 
a antiga era melhor magistratUra? Para responder devidamente a isso, 
seria preciso demorar-me muito; mas basta dizer que Ós que pronun
ciavam eram os chamados juízes de fora ou os juízes térritoriais, ou 
ouvidores, e destes havia recurso para tribunais independentes. ·. 

Um Sr. Senador: -Hoje também há. · . · . · . . 
O Sr. Paula Souza: - Esses magistrados eram poUcos em nú

mero; podiam por isso ser bem escolhidos; tinham antes tirocínio pa
ra serem empregados; mas hoje, sendo o número imen'so~ não é fácil 
a escolha... · 

Um Sr. Senador:- E os juízes municipais? 
O Sr. Paula Souza:- Mas não são só eles os que pronunciam; 

eles confirmam ou denegam a pronúncia, e o indivíduo pronunciado, 
se preso, há de estar sujeito à pena da prisão atéàYdecisão desse juiz; 
é o que manda o código: podem ver. Não é .~oiT!o;~àntes; dantes ha
via as sindicâncias, havia as informações; mas· hoje~·'não há nem uma 
nem outra coisa; hoje todos pronunciam, e o juiz municipal confirma 
ou revoga. Mas os juízes municipais não dão as garantias que davam 
os antigos juízes de fora e ouvidores; estes eram poucos em número, 
podia o governo escolher bem; mas hoje andam pon, 1 O ou 12 mil os 
que pronunciam. · 

O Sr. Carneiro Leão:- E muito. 
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O Sr. Paula Souza: - Quantas freguesias tem o Brasil? Estou 
falando de todos que podem pronunciar. 

O Sr. Carneiro Leão: - Esses não têm o direito de pronúncia 
definitivamente. . . . . . . . . 

·O Sr. Paula Souza:- Não têm, mas mandam para a cadeia .. 
O Sr. Carneiro. Leão:- Como mandavam os juízes de paz. 
O Sr. Paula Souza:- Era muito diverso. 
O Sr. Carneiro Leão: -.Tinham maior jurisdição. 
O Sr. Pau la Souza: - Isso não prova. . 
Primeiramente eu não sou nem fui devoto dessa legislação dos 

juízes de paz; o código passou. em 1832 sem o meu voto, e em 1833 
já eu .pedia que néssa parte se.alterasse. Os juízes de paz podiam pro
nunciar; mas havia muitos corretivos além do recurso da lei;,Q juiz 
de paz era um homem estabelecido, tinha .. um. número dado de anos 
para servir, tinha·raízes na sociedade, morava no distrito: por.conse~ 
qüência, . não podia querer. tornar-se odioso: era escolhido, por seus 
concidadãos, e havia presunção que gozava a estima e consideração 
do seu país; hoje os subdelegados são nomeados pelo governo: ainda 
que .ele queira muito acertar na escolha,. não o pode conseguir, por
que é impossível que conheça essa imensidade de indivíduos; pode es
colher pessimamente, pode . escolher os· homens os mais violentos; 
daí resulta .o que hoje se vê em quase todos os pontos; alguns são ho
mens que. ninguém quereria nem para págens, nem para criados! Isto 
é exato, consultem os deputados de todos as províncias. 

O Sr. Carneiro Leão:- Isso é por diferença ou partido. 
O Sr .. Paula Souza: -Não, senhor, é pela figura que fazem na 

sociedade. O honrado membro não sai daqui para outras províncias; 
senão veria o que por lá vai. O governo, ainda que queira acertar na 
escolha, não pode, e assim vemos nesses lugares indivíduos que não 
têm valor social nenhum. Suponho que o Brasil há de ter perto de 
duas mil freguesias, de quinhentas.vilas: multiplique-se esse número 
ao menos por seis (pois cada delegado e subdelegado· tem seis su
plentes), e ver:se:á o número imenso dessas autoridades judiciárias, 
e a impossibilidade de uma boa escolha. 

O Sr. C. Leão: - E em cada uma, quatro juízes de paz. e suplen-
tes em número infinito! ,,, .. ,. . . . . · 

O Sr. P. Souza: -:-Já disse, os'juízes de paz eram homens.que 
tinham raízes na sociedade e podiam ser bem escolhidos, porque o 
eram por seus concidadãos que os podiam conhecer, e as novas au
toridades só são escolhidas pelo governo, que não pode acertar na 
escolha, e que pode mesmo abusar nela. . 

O Sr. C. Leão:- Vão-se buscar na Turquia! 
O Sr. P. Souza:- Vão-se buscar alguns que a sociedade rejeita! 
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O Sr. C. Leão dá um aparte que não ouvimos. 
O Sr. Presidente: - Atenção! Queira continuar o nobre sena-

dor. 
O Sr. P. Souza: - Eu sou obrigado a atender aos apartes; logo 

que se me dão, hei de atender a eles para poder responder-lhes. 
Eu ia· dizendo que a legislação, quando se fez a constituição, 

dava mais garantias à sociedade do que agora. Quanto à independên
cia das autoridades· judiciárias, negou-se isso, e eu fiz ver que dantes 
o direito de pronunciar competia só aos juízes ou territoriais chama
dos ordinários, ou aos juízes de fora e a'os ouvidores. Estes juízes or
dinários eram os homens mais notáveis dos lugares; não podiam que
rer tornar-se odiosos; e os juízes de fora tinham. informações antes de 
o serem, e sindicâncias depois; eram poucos em número, podiam ser 
bem escolhidos, e hoje não acontece isso: hoje compete esse direito 
a muitas mil pessoas, que são os delegados, subdelegados e juízes mu
nicipais, que não dão garantia alguma: não há sindicâncias sobre eles, 
nem informações; é muito grande o número, e por isso não é possí
vel escolher bem. 

Mas, voltando à questão, julgo ter mostrado que em queixas 
ou. denúncias contra indivíduos privilegiados, de que tenho falado, 
não competem às autoridades comuns, que não podem elas nesses ca
sos pronunciar, porque a queixa ou denúncia compete ao tribunal 
que exclusivamente pode conhecer do crime, ao tribunal que é o pri
vativo para isso pela constituição e pelo código. Já respondi ao argu
mento que se apresentou que o tribunal que julga não pode pronun
ciar; já disse que esse princípio não é o que domina na nossa atual le
gislação; mas ainda quando fosse esse princípio dominante, nada pro
va contra o preceito da constituição, e podia ter lugar no senado 
como tem no tribunal supremo de justiça. Seria preciso que houvesse 
um artigo particular que dissesse que o senado não pronunciaria, co
mo a respeito, aos delitos de responsabilidade dos ministros. 

Entendo pois que o senado pode pronunciar, tanto que já nos 
projetes que houve se deu a regra ou norma de se fazerem as pronún
cias. 

Também não sei a que veio o honrado membro alegar a palavra 
- rebelião - que nós na discussão da reposta à fala do trono rejeitá
vamos: não sei; prestei a maior atenção ao honrado membro, mas não 
pude compreender a aplicação que lhe quis dar· à:. questão atual. Quan
do nós não queríamos que passasse a palavra'.':....:. rebelião - era por
que, sendo o senado o tribunal único e exclusivo para julgar os minis
tros de estado em crimes de responsabilidade; ten:do eles suspendido 
as garantias, porque entenderam que houve rebelião, julgávamos nós 
que, a passar essa palavra, tínhamos nc?s dado a sentença: eis como ar-
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gumentávamos. Agora que aplicação tem isto ao caso presente é o 
·que eu não compreendo: salvo se o honrado membro quer dizer que 
queríamos ·desse modo fazer com que os projetes que não tivessem 
origem no senado não fossem aqui recebidos. Mas, se nps somos os 
primeiros a confessar que nos crimes de que a justiça conhece ex-offí
cio os juízes têm o direito de pronunciar, embora com dependência 
do ju íio do senado, como poderemos ter essas intenções e esse fim? 

O Sr. H. Cavalcanti:- Eu vou mais além; nos crimes de respon
sabilidade tem obrigação de pronunciar. 

O Sr. Paula Souza: - Eu' estou falando só dos crimes individu
ais. Quando se tratou disto já eu. disse que o senado fez muito bem 
em mandar que o· Sr. Costa Barros ·fosse pronunciado'fora ... Logo .o 
honrado membro não refletiu· que não podia ser o nosso fim aquele 
que pareceu atribuir-nos. · 

O seriàdb 'pois, como dizia, é um ramo do poder legislativo e é 
um tribunal judiciário dos crimes individuais de certos indivíduos e 
dos crimes de responsabilidade dos ministros e conselheiros de es
tado; e como é especial, s6 ele é que pode pronunciar e cOnhecer de 
todo o processo. Não há artigo nenhum na constituição que diga que 
ele não pode pronunciar. Só quando se trata de crime de responsabili
dade dos ministros e conselheiros de estado, é que a pronúncia vem 
da câmara dos deputados. O art. 28 só fala dos crimes dá. pronúncia 
dos membros de ambas as câmaras, e fala disso para garantir-lhes a in
dependência e nada mais: tanto que, quando for acusado um deputa
do, embora a sua câmara não seja tribunal judiciário, a ela é que com
pete decidir se o processo deve continuar, panii'então ser julgado o 
réu no seu tribunal, que é o senado. Logo o senado é que conhece 
plenamente dos crimes dos seus membros pelo modo marcado na 
constituição e no código. Toda a opinião oposta me parece errônea, e 
não só errônea mas prejudicialíssima pelas razões que emiti. . 

Eis como eu penso. 
O Sr. Vasconcellos faz algumas observações; mas fala tão bai-

xo, que o não ouvimos. . . 
O Sr. C. Leão (ministro da justiça e de estrangeiros):..:... ·Eu não 

tinha pedido a palavra propriamente .P~ra falar 'na questão que nos 
ocupa, mas por causa de um incidente; todavia direi francamente i:l 

minha opinião. · 
Eu não concebo como os nobres senadores q~Je reclamavam 

com tanta instância que se apresentassem quanto antes .os processos 
que deviam vir à casa, queiram agora adiar a matéria! Eu não conce
bo, porque assento que a mesma dificuldade que hoje pode apresen
tar-se no espírito dos nobres senadores, que julgam necessário uma lei 
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que regule a maneira por que o senado deve proceder em casos tais, 
devia apresentar-se desde o começo de nossas sessões ... 

O Sr. Costa Ferreira: - O senado já reconheceu a necessidade 
dessa lei. · 

O Sr. C. Leão: - Eu não digo que haja impossibilidade de se 
fazer uma lei a respeito, e que não seja isto conveniente; mas comba
to essa necessidade para se julgar o caso em questão. Não teni lei de 
responsabilidade a França; entretanto já julgou nos crimes de respon
sabilidade dos ministros. Não tem lei que regule a forma por que deve 
julgar os atentados, e os tem julgado. E se disséssemos que sem essa 
lei era impossível todo o julgamento, diríamos que.a câmara dos de
putados e o senado, não tendo feito esta lei; ·ou quando a rejeitaram, 
declararam a irresponsabilidade de seus membros. Ora, como os sena
dores ou deputados não pode'"!l cometer crimes, sem que estejam su
jeitos às penas que as leis impõem, força. é que, se tiverem cometido 
algum crime, possam ser julgados sem que haja necessidade de novas 
leis... · · . . . ·. 

O Sr. Costa Ferreira:- Por que morreu o processo do Sr. Costa 
~arrost · 

O Sr. C. Leão: - Pela faculdade que têm as câmarasde fazer 
parar todos os processos que versassem sobre seus membros. Mas o 
senado não têm essa faculdade que o nobre senador quer supor, isto 
é, de declarar a irresponsabilidade de seus membros, por que pode
riam dar-se crimes dos mais horrorosos cometidos por qualquer de 
seus membros, e o senado diria:- não há lei que regule esta matéria 
-e nunca faria a lei. 

O Sr. H. Cavalcanti:- Isso ninguém quer. 
O Sr. Carneiro Leão: - Quanto a esse processo que se fez pa

rar, o senado tem essa faculdade; e era necessário saber o juízo. de 
cada um a esse respeito para poder se dizer porque parou; mas nin
guém nega a faculdade que tem o senado de. dizer que um processo 
de membro seu não continue. 

Eu entendo, Sr. presidente, que pela palavra - co-nhecer -
consagrada na constituição, se pode muito bem estabelecer o conhe
cimento em primeira instância dos delitos, seQ~O de todas~ ao menos 
de algumas das ·pessoas das que devem ser júlgadas pelo senado. Por 
exemplo a respeito dos membros da família im'perial, em um projeto 
que assinei, não duvidei que o processo a respeito deles começasse 
no senado; nias isto não passou, e sem dúvida a 'respeito dos membros 
da famnia imperial, como dos senadores e deputados, existe a mesma 
jurisprudência, isto é que são acusáveis em todos· os juízos que po-
dem pronunciar, e só são julgáveis no senado. · 

O Sr. H. Cavalcanti:- Não. 
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O Sr. C. Leão: - Não basta que o nobre senador o negue; é 
· necessário prová-lo ... 

O Sr. H. Cavalcanti:...,- Eu.vou falareprovarei. . . . 
. O Sr. C. Leão:...,.. Eu digo que uma. lei p~deria explicar esse ar
tigo da constituição" Conquanto no sentido jurídico a. palavra ...,.. co
nhecer.- parece .compreender somente. o .julgamento, todavia, .se o 
senado e a câmara dos deputados, a quem compete fixar; a inteligên
cia da constituição, tivessem declarado. que o pr,ocesso devia começar 
no senado, era isto o que se devia seguir; corno porém não está isto 
declarado, .segue-se que. estão todos ,esses .privilegiados:sujeitos à pro
núncia. do foro comum, e que .só .têm de ser julgados pelo senado .de-
pois dessa pronúncia no foro ,comum.. . . . . . . · . ..· 

. Há razões pró e contra ist(); as que militam á .favór da. extensão 
deste privilégio desde a informação (isto é, a for:mação~de culpa),no 
que tocá aos· membros da.família.imperial,já foram por. mim aprova
das e.adotadas, e.ainda estou nesta mesma.opinião;mas não pelo que 
respeita aos .. senador,:es e deputados e mais pessoas de que trata esse 
parágrafo da co11stituição, os quais, por.esse.projetõ em: que: eu tive 
par:te, .contir1uavam.a serpronunciados no foro comum, e só eramjul-
gados.pelo.senado depois da pronúncia. , , .. · . 

Esta opinião ainda é minha; não mudo dela, não obstante ter 
visto alguns senhores procurarem acomodar suas opiniões de então às 
opiniões que atualmente maislhes·convém sustentar .... 

· O Sr. H. Cavalcanti: -Isso tanto má is :prova a necessidade de 
regras gerais. . . . . . . . . · · · :. · . .. 

O Sr. C. Leão: - De que serviam elas? Não se está vendo o ·no
bre senador entender os artigos do código de diferente modo de que 
devem se entendidos? Se essas regras estivessem estabelecidas, o no

. bre senador, mais sutil do.que o melhor romanista,; sempre descobri
ria nelas alguma coisa, para estabelecer outra doutrina nova, do mes
mo modo. que· a respeito dos artigos constitucionais; .. : • ' 

.. A respeito destes artigos então me parece. indubitável. que o 
art. 28, não tendo distinguido crime algum, e não podendo nós isolar . . . 

o art. 47, que dá o. direito ao senado .de .conhecer dos delitos. indivi
duais dos senadores, deputados, etc.;_daquele outro ar:tigo (28)~ deve
mos entender (e é doutrina que prevaleceu no projeto em que me 
acho assinado) que a respeito de senadores e deputados não se. pode 
tirar as pronúncias do foro comum. ~ __ 

Estas mesmas doutrinas sustento hoje; e como não é membro 
da família imperial o que aparece neste processo, como se trata de 
um indivíduo a respeito do qual milita o art. 28, digo eu que, não ha
vendo pronúncia, não está o senado no caso de ocupar-se deste pro
cesso; porque, na forma desse artigo, só depois da pronúncia é que 
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deve ser o processo remetido ao senado, para decidir se deve ou não 
continuar. Entendo pois que este artigo é claro e deve vigorar, e con
seqüentemente sou da mesma c;>pinião das comissões. 

Quanto ao requerimento de adiamento, me parece que ele não 
concorda nada com aquilo que os nobres senadores tinham julgado 

/ 

conveniente, isto é, liquidar todos estes negócios quanto antes; não 
posso deixar de assim pensar porque, logo..-no primeiro processo que 
aparece, apresenta-se uma declinatória, uma ditação, um adiamento 
indefinido. 

O Sr. C. Ferreira: -A conveniência está em liquidar tudo isso 
com cuidado, com tempo e conforme as regras. 

O Sr. C. Leão: - Há dezessete anos que o senado trabalha, e 
até o presente ainda não fez essa lei; agora é que há de dizer! E de 
que serve essa lei para o caso em questão, quando se diz que o pro
cesso seja desatendido, primeiro p<;>rque não há pronúncia, e na for
ma de artigo 28 o processo só deve vir ao senado depois de haver pro
núncia; e em segundo lugar, pela forma, por que ele veio ao senado? 
Para os outros processos que estão na casa com pronúncia, também 
não serve, porque devem ser considerados segundo as leis existentes, 
e não segundo uma lei que se venha a fazer, pois que essa lei não po
de ter efeito retroativo. 

O caso é este. Tinha-se muito empenho de averiguar este negó
cio, porque supunha-se que nós não tínhamos o mesmo desejo; mas 
como nós o temos, como estamos dispostos a entrar neste exame, 
já não o querem. Aparece uma declinatória, pede-se o adiamento, 
quer-se uma lei!!! · 

O Sr. H. Cavalcanti: - Leia o requerimento, leia o requerimen-
to. 

O Sr. C. Leão (lendo o requerimento):- O que quer dizer isto? 
E uma dilação que exclui todo o exame. 

Tenho dado as razões, Sr. presidente, por que não posso apro
var o adiamento. Entendo que devemos julgar este caso na forma das 
leis existentes; a exceção para mim não tem valor. 

Deverei dizer agora duas palavras sobre um incidente, que foi o 
que me obrigou a pedir a palavra. 

Um estigma geral foi lançado por um nobre senador con'tra as 
novas autoridades nomeadas em virtude da reforma do código. 

O Sr. Paula Souza:- Geral, não. 
O Sr. C. Leão: - Não sei que o nobrE" senador se limitasse a 

alguma província, mesmo à província de S. Paulo. 
O Sr. Paula Souza: - Nem isso; falei de algumas autoridades. 
O Sr. Carneiro Leão: - Senhores, o nobre senador falou em 

geral, e a expressão do nobre senador, injuriosa para todas essas auto-
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ridades, e que não sei se as põe todas em pior condição do que se 
fossem convencidos de algum certo e determinado delito; essa ex
pressão, digo, não pode ser senão efeito de paixão que cega o nobre 
se.nador, uma continuàção desse estilo com que.os adversários do mi
nistério passado trataram antes de o injuriar, de o caricaturizar, do 
que de pesquisar é!queles de seus atos que podiam ser contrários à 
constituição e às leis (apoiados). Não se trata de examinar as condu
tas desses empregados, de compará-las com a lei, para ver em. que dis
creparam do que ela exige de um bom empregado; nada, limita-se 
tudo a acusações vagas, a expressões que parecem da mesma.escola da 
injúria lançada contra o ministério na célebre representação dos man
dis e rufiães; as expressões que parece que se foram buscar ao mesmo 
dicionário! . ' . . .. . . . 

Disse o nobre senador que as .autoridades judiciárias. nomea
das depois do código não servem nem para pagens ... 

O Sr. Paula Souza:- Eu disse algumas; não falei em geral. 
O. Sr.· Carneiro Leão: .,..... Senhores, deixemos o que esta expres

são tem de injurioso. 
Examinemos se o nobre senador tem razão, quando djz que a 

lei de 3 de dezembro de 184.1 é pior, dá menos garantias do que dava 
a antiga legislação; porque eu inferi da comparação que fez o .nobre 
senador entre uma e outra legislação que, se estas leis fossem melho
res do que são, segundo a sua inteligência, ele não duvidaria admitir 
a inteligência que damos ao art. 47, limitando a jurisdição nele con
ferida a respeito dos senadores e deputados unicamente ao julgamen
to, acusação e sentença. 

O Sr. Paula Souza: - Eu disse as conseqüências que se segui-
·ram. 

O Sr. C. Leão: - As leis atuais, no que toca a garantias dos ci
dadãos ·melhoraram muito, e nem se devem comparar com as ordena
ções do reino, por isso que a lei de 1841 não veio substituir as orde
nações do reino, e sim a legislação que existia, estabelecida pelo có
digo do processo, que ela revogou em parte, assemelhando a nova le
gislação, em muitos casos, à que vigorava antes do dito código; por 
conseguinte, toda a comparação que o nobre senador .fizesse devia ser 
com a legislação ·em vigor até a reforma do código, e não com a 
outra, que já não existia nessa época. 

Queixa-se o nobre senador contra a multiplicidade dos juízes; 
mas pelo código do processo que se achava em vigor, não havia maior 
número de juízes? Os juízes de paz não existiam só. nas muitas fre
guesias que há em cada uma das províncias: às câm·ãras municipais 
tinham a faculdade de dividir as freguesias em distritos, e em todos 
havia juízes de paz com um número indefinido de suplentes, de ma-
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neira que se pode dizer que a lista dos juízes de paz era tão extensa 
em cada distrito quanto era o número dos indivíduos sobre quem pu-
desse recair até um voto... . 

O Sr. P. Souza: - Não foi esse o sentido da lei; foi interpreta-
ção que se lhe deu. . 

O Sr. C. Leão: - Era essa a legislação do país, e eu não quero 
entrar agora nesta questão de interpretação; observo somente que, 
tendo o poder executivo sido exercido por diferentes opiniões polí
ticas, nenhuma julgou diversamente. 

Sr. presidente, quanto à multiplicidade dos juízes, a legislação 
atual não imperou; porque, em vez de os levar a esse ponto, pelo 
contrário, limitou-os; primeiro não criou tantos distritos, porque as 
regras estabelecidas. não autorizam a subdividir as freguesias em tan
tos distritos como' autorizava a legislação anterior: não está esta sub
divisão entregue aos caprichos das câmaras municipais, como estava 
pela ant~rior legislação. Além disto, a autoridade em exercício é 
uma só,. ·corri seis supl~ntes, e na legislação anterior eram tantos os 
suplentes quantas as pessoas que tinham votos, de maneira que quem 
queria propor uma acusação contra um indivíduo seu inimigo ou de
safeto, podia, esperando a ocasião oportuna, propô-la quando estives
se em exercício um juiz seu amigo ou parente, e mesmo havia suspei
ções a ponto tal, que fazia com que entrassem em exercício suplen
tes com um, dois ou três votos. 

·Quanto aos recursos, disse também o nobre senador· que a ·le
gislação atual é pior do que a anterior. Ora, pela legislação revogada 
pela lei da reforma, todos os juízes de paz eram competentes para 
pronunciar definitivamente, obrigaram à prisão e a mandavam execu
tar independente de confirmação; havia em verdade o recurso para o 
júri; mas este tornava-se ilusório. A prática mostrou que houve· po
voações onde o júri não se reuniu por dois e três anos; por exemplo, 
quando um homem poderoso e influente em um lugar era interessa
do em que algum processo não se decidisse, tinha facilidade de fazer 
com que o júri se não reunisse, e assim o queixoso não tinha recurso. 
Isto ver'ificou-se em diversas localidades, que eu podia apontar; umas 
vezes a falta do promotor, outras vezes falta de número suficiente de 
jurados, que consentiam em ser multados por não comparecerem, 
contanto porém que conseguissem o propósito que. tinham em vista, 
isto é, que não houvesse decisão sobre um negócio. · 

Não havia recurso algum para qualquer tribunal; hoje acontece 
o contrário; o subdelegado pode pronunciar, mas esta pronúncia pro
duz algum efeito? Se o réu está preso por crimes em que a lei permite 
a prisão antes da culpa formada, sem dúvida continua a estar; mas 
tem recurso para o juiz municipal, que está sempre no termo e não 
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pode escusar-se de emitir o seu juízo; e esse juiz municipal, que dife
rença tem dos juízes,de fora? t temporário como os juízes de fora, 
mas por mais longo tempo: o juizde fora durava três ~mos, o munici
pal· dura quatro; o juiz de fora devia ser bacharel formado, como o 
deve ser o juiz municipal, que, além .disto,' deve~ ter um ano de prá
tica. Ainda mais, quando se não gostâva.de.um.juizde fora, e se. que
ria qué ele fosse demitido antes dos três anos, dáva-se-lhe por acaba
do o lugar; com o juiz municipal não pode haver este procedimento. 
Além disto o pronunciado tem um recurso do juiz municipal para o 
juiz de direito, que é um magistrado que ainda tem .mais independên
cia, e tambémpara a relação do, distrito~ a qual deve~se supor em uma 
esfera ainda mais superior. . . . . · . 

Instituída pois a comparação· dà lei atual coní aquela que v.igo~ 
rava anteriormente a respeito de recursos, o que disse o nobre sena
dor é sem fundamento algum; porque ao éóntrârio a nova legislação 
pareceu ter tido muito emvista aúmentár, os'recu'rsós qué.éxistiam, 
dando-os do subdelegado' ou delegado para' o juiz mUnicipal, deste 
para ojuiz de. direito ou para a relação dodistrito, o 'que de sor;te al
guma exiStia na legislação anterior. 

Portanto, Sr. presidente, pode-se asseverar que o contrário 
do que o nobre senador afirma é exatarl1ente aquilo que foi estabe
lecido ria lei' dá reforma do código; comparando-a com a antiga legis
lação, éu acho conformidade, senão melhoria, mi atual; e comparan
do-a com a que vigorava anteriormente, acho uma melhoria extraor
dinária. Eu não digo que não possa ter um óu outro defeito; todos os 
dias estamos aprendendo com a "experiência, e ninguém. tem o dom da 
infalibilidade e mesmo seria presunção declarar que a legislação atual 
não é .suscetível de melhoramento; examinaremos oportunamente 
quais são. os· de que ela pode. precisar, 'que 'eu me não recLJsarei em 
ca~o algum à discussão e ao exame sobre a matéria, porque de seme
lhante .exame resultaráo'crédito dessa lei, abaladop'elas calúnias que 
se têm levantado. contra ela, ou resultará fazer-se alguma reforma, se 
a prática tiver mostrado alguns inconvenientes ... · ·· · 

O Sr. C. Ferreira:- Hoje os ju fzes são muitos, pobres e depen~ 
dentes. 

O Sr. C. Leão:- Os juízes de paz é que não eram muitos, não 
erarn pobres, não eram dependentes. Foram tirados da classe dos an
jos; os juízes de agora foram buscados não sei onde ... na classe dos 
pagens! ... Esta expressão eu creio sumamente injuriosa. Pode, na ver
dade, em um ou outro lugar ter havido algum desacerto nessas no
meações, desacerto que não seria corrigível pela. anterior legislação, 
porque nenhum recurso·havia contra a eleição. Enfim, hoje,.quando 
estes desacertos se multiplicarem, ao menos teremos·o direito de cen-
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surar a autoridade que nomeia ou conserva os delegãdos, e anterior
mente não tínhamos o direito de censurar o poder executivo pores
ses desacertos, porque não era sua a nomeação de seus ju{zes; esta 
vantagem eu creio não ser pequena ... 

O Sr~ C. Ferreira: - Já o nobre ministro mandou responsabili
zar aqueles juízes que condenaram 270 homens em S. Paulo como ca-
beças dos últimos movimentos. · 

O Sr. C. Leão:- Não me consta que houvesse condenação al
guma em S. Paulo ... 

O Sr. C. Ferreira: - Pronuncia. 
O Sr. C. Leão: - E então porque pronunciaram duzentos ou 

trezentos indivíduos como cabeças, pode isto ser objeto de responsa
bilidade? 

O s·r. C. Ferreira: - Tanto foram mal pronunciados, que de-
pois se reduziu esse ·número a trinta. · · 

O Sr. C. Leão:- Eu espero que o nobre senador sustente como 
política sábia aquela que reduziu o número dos cabeças·a trinta; mas 
não espero que possa provar que em S. Paulo não houve senão trinta 
criminosos ... 

O Sr. C. Ferreira dá um aparte que não ouvimos. 
O Sr. C. Leão: - Eu aprovo muito a política que reduziu esse 

número ao menor possível mas não posso asseverar que em S. Paulo 
houvesse só trinta criminosos ... 

O Sr. C. Ferreira:- Pronunciaram-se 270 pessoas, e reforman
do-se as pronúncias, ficou esse número reduzido a trinta; pois o juiz 
pode escolher? 

O Sr. C. Leão:- Ao juiz sem dúvida compete a apreciação das 
provas. Para mim é duvidoso que o código puna somente oscabeças 
de rebelião, e que os implicados nos crimes que a constituem sejam 
autores ou cúmplices, não sejam pun!'veis. Tendo o poder moderador 
direito de anistiar, entendo que o procedimento do chefe de polícia 
de S. Paulo, aprovado pelo governo, pode equivaler a uma espécie de 
anistia. 

O Sr. H. Cavalcanti: - Entremos nessa questão com todas as 
sutilezas de romanistas. 

O Sr. C. Leão:- Mas, qualquer que seja a opinião que se possa 
seguir, se o código pune ou não os cabeças, é certo que o juiz que 
tem o direito de indagar do crime pode apreciar a influência que tais 
ou tais indivíduos tiveram sobre os acontecimentos, para saber se eles 
merecem ou não a classificação de cabeças; daí porém não se segue 
que os juízes que apreciaram de outro modo procedessem com irre
gularidade e violação das leis; nem podem ser responsabilizados, por-

I 
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que não violaram nenhuma lei; nem eu vejo artigo algum no código 
para os mandar responsabilizar. 

Sr. presidente, é notável o desejo -de responsabilizar sempre 
contra· os adversários . 

. O Sr. C. Ferreira: - Apoiado. . . . .. . ... 
O Sr. C. Leão:....;... ~-preciso que se saiba que a repressão dos cri

mes é um direito que a sociedade deve exercer sobre todos os mem
bros que os cometem, e não só sobre aqueles que não nos toquem de 
perto. . . 

Voltando à questão, da qual me fizera: de5viar ,o -aparte do no
bre senador, direi que, pelo exame que institui da legislaÇão atual e 
daquela .que precedeu resulta· que a :atual dá :muito .mais segurança e 
garantias do que davá a anterior; porque nessa nãó havia outro recur
so da pronúncia senão para o júri; e este recurso se malograva .. todas 
as vezes que· um poderoso era interessado. em que~ se não ·decidisse a 
causa; e mesmo sem haver isso, sem 'propósito algum, acontecia não se 
poder reunir o júri em muitas vilas e cidades anos inteiros por imen
sas dificuldades: hoje, pelo menos, se o júri: deixar de serconvocado 
para o julgamento, nem por isso fica à parte sein recurso, tem muitas 
autoridades a· quem recorrer::para ser despronunciado. Portanto as 
varitangens da nova 'legislação são tais e tão evidentes, que eu duvido 
que com· calma, com estúé:lo, com exame ·se possam tornar duvidosos. 

· · Reprovo, .Sr. presidente,· a expressão· do nobre senador por S. 
Pau lo, como desajustada, como injuriosa em geral a todas as escolhas 
que se fizeram; ela étalvez efeito da paixão do nobre senador, é uma 
expressão mesmo que eu creio ter escapado ao nobre senador,· e digo 
que é injusto porque talvez o nobre senador não possa designar um só 
indiv(duo· que deva estar na-classe que o nobre senador apontou, sal-
vo se tivesse o ódio do nobre senador ... · · · 

O Sr. P. Souza: - Eu podia nomear, e o nobre senador· havia 
também pensar assim. . 

O Sr. C. Leão: - Nada mais direi. Voto contra o adiamento. 

CONCLUSÃO DA SESSÃO DE 10 DE FEVEREIRO. 

O Sr. H .. Cavalcanti:- Eu peço licença ã casa para lembrar que 
a questão tem estado um pouco fora da ordem, e que muito pouca 
atenção se tem dado ao requerimento. 

Esta questão, Sr. presidente, já esteve mesmo mais calma, e eu 
temo muíto do efeíto que possa produzir o discurso pronunciado ul
timamente pelo nobre ministro da coroa; temo müito que este·discur
so possa produzir uma distração da questão apresent<=tda e assim pre
judicá-la na sua votação. 
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O nobre ministro da coroa, cujo calor é conhecido no parla
mento, que talvez seja da mesma natureza do meu ... talvez, digo eu, 
porque me reconheço réu do mesmo delito; todavia, devo observar 
que quando tenho tido a· honra de me ser dada a confiança da coroa, 
fico um pouco modificado (apoiados). Eu j~lgo que isto seria um 
dever, e por bem da causa pública requeiro e ·peço ao nobre ministro 
da coroa que se lembre da sua posição, e que modere um pouco o fo
go do seu gênio. 

O nobre ministro, dan.do toda a expansão ao seu gênio parla
mentar, achou até em mim sutilezas de romanista. 

O Sr. Vasconcellos:- Apoiado. 
O Sr. H. Cavalcanti: - Sr. presidente, se eu fosse advogado, 

se a minha vida pública e privada não fosse inteiramente oposta a essa 
profissão, talvez pudesse ter alguma sutileza romanista; e se por uma 
parte eu. me devesse ofender desse. dito, por outra devia lisonjear-me 
por ser de um jurisconsulto, e dirigido a um militar; mas nem, a mi
nha vida pública ou privada,. nem os meus estudos, me fazem digno 
desse título. de sutil romanista... . 

O Sr. Vasconcellos:- É bom cabido. 
O Sr. H. Cavalcanti:- É bem cabido! Senhores, sendo isto as

severado pelos nobres senadores, fico desconfiando de mim mesmo ... 
Sr. presidente, se a nossa constituição é direito romanó" de

claro. que ela.é o meu Digesto (penso que é este .o livro por onde se 
estuda o direito romano?), porque eu a estudo e consulto sempre que 
me acho em ocasiões de desempenhar deveres que por ela me são im-
postos. . . 

O nobre ministro da coroa não só repetiu o que já disse um 
ilustre membro da comissão, isto é, que o meu requerimento é um 
adiamento, como até disse que era uma declinatória! Já. respondi 
ontem a isto; mas o nobre ministro, além de achar esta intenção no 
requerimento, achou também que eu interpretava o código do pro-
cesso por ta I ou ta I modo... . 

O Sr. C. Leão:- Isso foi no discurso do nobre senador, e não 
no requerimento. • .. ~·: 

O Sr. H. Cavalcanti: - Então declaro aç_;;.nobre ministro que 
não leu os meus discursos. "l · 

O Sr. C. Leão:- Ou nos partes. 
O Sr. H. Cavalcanti: - Nem os apartes; eu ainda não citei arti

go algum do código do processo nesta discussão; como pois o nobre 
ministro me vem dizer que eu tenho emitido tal ou tal opinião a res
peito do código do processo? Como é que a sua imaginação descobre 
em mim essas coisas para as combater? Julgue-me o nobre ministro 
pelo que eu disser. 
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Sr. presidente, tem-se discutido, tem-se' falado muito; mas 
nem ao menos se tem lido o requerimento, e o· requerimento é sim
ples.: Eu não peço lei regulamentar, como se tem querido entender; 
p~ço apenas uma ·coisa da natureza do que foi proposto. pela comis
são;;Q que propôs a comissão?. Porventura ela propõe SÓ·que o pro~ 
cesso seja des~tendido? Se: fosse somente isso, eu me limitaria a fazer 
muito breves reflexões; ·.mas ela não só ·propõe que o processo seja 
desatendido, como também. propõe que nem um processo: relativo 
a qualquer senador seja recebido pelo senado, senão·.por intermédio 
do ministro da justiça, com pronúncia. e conta do. juiz competente,. e 
que nesta. conformidade se oficie ao dito ministro para expedir as 
circulares convenientes .. 

A coll1issão• pois· estabelece um preceito; preceito que eu acho 
incompetente;· ora, assim como ela eStabeleceu este preceito, não 
poderia estabelecer 'outro que marcasse' a manelrâ por qué 6 semtdo 
devesse procedér em cáso de denúncia ôu' queixa contrà qualquer 
membro da càsa? Porventura há neste meu.requedmento alguma pa-
lavra que indique que eu qu'erO lei regulamentar? :. ·•· ·· · ·· · ·· 

·.Eu, senh()res, estou per~uadido qu~ há:algurl1a prevenção a este 
respeito. Eu não tenho querido entrar. na-questão dos autos, nem na 
questão do parecer; apresentei este requerimento para servir de base 
à demor:~stração ·da necessidade em que estamos de se estabe.Jecer o 
modo por que o senado deve proceder neste e outros casos semelhan
tes. Mesmo declaro que, se a ,suscetibilidade dos nobres senadores 
contra este requerimento é tal que presumam de_ minha par:te algum 
desejo de· dilação neste negócio, não ponho dúvida em retirá-lo por 
agora, tanto mais que o. nobre senador o Sr. 1 ~ secretário, e penso 
que mais alguns senhores, disseram que votaram por ele, contanto que . 
não seja . nesta questão, .que seja apresentado em outraocasião. Eu, 
senhores, não quero uma lei regulamentar, repito;· quero só um pre
ceito que pode 5er adicionado ao nosso regimento, preceito __ que, não 
nos exponha aos caprichos de uma maioria; não. digo bem,.aos capri
chos do bom ou mau humor que resulte da .discussão, poiso senado 
sabe. bem que uma discussão pode haver sobre um objeto importante 
que dê em resultado uma votação contrária àquela que teria lugar 
se essa discussão não tivesse aparecido.· · · 

Quando digo, Sr. presidente, que é preciso estabelecer regras, 
digo também que o senado tem direito de punir sumária, sumarissi
mamente nos casos de polícia interna e em cef1os delitos de seus 
membros. 

(Para alguns senhores que estão conversando). Eu reclamo a 
atenção daqueles nobres senadores que me contestam, e que acharn 
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_em mim contradições para que não confundam -depois-as coisas; pe
ço-lhes que me ouçam para que me julguem pelo que eu digo. 

Assim como quero regras que estabeleçam a forma constante 
do procedimento do senado em todas as questões desta natureza, re
gras que podem ser consideradas regimentais~ digo também que o 
senado tem direito de punir sumariamente certos delitos de seus 
membros e de decidir todos os cpsos de polícia interna. V. Ex., es
tará certo que eu, no princípio desta sessão, tratando-se dos diplomas 
apresentados nesta casa por um ministro da coroa e urri conselheiro 
de estado, disse que o senado não devia admitir no seu seio conselhei
ros da coroa que tenham contribuído para ataques· à constituição, 
sem que primeiro entrasse no exame desse . 

. Mas eu quero figurar uma hipótese: suponha V. Ex., que den
tre nós, como homens sujeitos a todos os erros e fraquezas humanas, 
havia um que, no meio dó campo, à entrada desta casa, aqui mesmo 
dentro deste recinto, cometia um assassfnio: porventura o senado 
devia esperar que houvesse pronúncia de um juiz qualquer, para sus
pender o assento deste membro? De certo que não; nem a conStitui
ção nem o regimento da casa inibem o senado de lançar mão deStes 
meios de polícia interna, meios de que só ele e ninguém mais deve 
lançar mão. Portanto, senhores, eu quero as regras para os casos ge
rais; pois que para os extraordinários o senado tem o seu direito livre, 
direito que é inerente à sua conservação e dignidade, e que não é pre
ciso estar escrito. 

Porém dizem os nobres senadores que este requerimento é uma 
declinatória; ora, qual é o interesse que temos nessa declinatória? 
Quererei eu que não se desatenda um processo que é contra um no
bre senador que tenho declarado meu amigo? Pelo contrário, devo 
querer esta desatenção; a discussão mesmo que tem havido, o que se 
tem dito na casa até parte daqueles senhores que dizem que o reque
rimento é declinatório, não tem sido em favor do nobre senador acu
sado? Para que pois querer atribuir-se-nos intenções que não temos? 
Para que se diz que o que se quer é dilação, é declinatória, e. isto pro-
ferido por um ministro da coroa? · 

Senhores, a questão não é de desatenção do processo; é das 
conseqüências que devem resultar do parecer e da necessidade do 
senado estabelecer uma regra para obrar em casos semelhantes; os juí
zes não podem obrar discricionariamente. Como pois se diz que
não se quer punir os criminosos? - Quem é que quer isto? Sr. presi
dente, se qualquer dos membros acusados atualmente tem algum cri
me, eu ouso asseverar que sua própria dignidade fará com que confes
sem que são criminosos, (apoiados); não temerão responder por isso 
(apoiados) 
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não quererão vir abrigar-se no seio do senado para promover assim 
a impunidade, para dar um exemplo desgraçado. 

· · Veja-se o que diz o.§ 29 do parecer da comissão: ""7" Que ne~ 
nhum processo relativo a qualquer senador seja recebido pelo senado 

· serião pelo intermédio do .ministro da justiça, com pronúncia e con
tra do juiz .competente -. O que quer isto dizer? Que se exclui a 
denúncia dada ao senado contra. um senador; que nenhum senador 
poderá ser ~qui punido sem ter sido pronunciado fora; e a tal regra. 
eu me oponho, por contrária à constituição e à ordem pública: 

· Sr.· presidente, eu vou entrar na seara dos Srs. jurisconsultos ou 
dos Srs.·juízes;·mas sirva-me·êfe.desculpa uma coisa·quequerodecla
rar, e é que já fui juiz de paz. Vejamos a marchá de qualquer proces~ 
so. Pratica-se um crime; o. juiz sabe que ele'foi perpetrado, manda 
proceder a· auto de corpo· de delito, e trata da inquirição· das teSte~ 
munhás, para· saber quem _cometeu o delito; nestà inquirição' o juiz 
não. sabequeméo deliqüénte,nem a sua qualidade:suponhàr:nos que 
no 'depoimento das 'testemunhas aparece o nome de um senador, não 
como senador, ou o no'nie de uni membro do supremo tribunal dejus
tiça, mas não como tal; o juiz, vendo que astestemúnllas dizem que 
fulano foi que cometeu o delito - obrigam as testemunhas a fulano, 
etc. - Se, porém, este fulano é privilegiado, logo que o juiz o reco
nhece, diz: - Não pertence ao meu foro -e remete o processo ao 
foro competente. Isto faz~se hoje, fazia-se pela lei revogada~ e fazia-se 
pela legislação anterior ao código. . .· . 

Um membro do supremo tribunal de justiça, Sr. presidente, é 
sem dúvida de uma alta categoria; posto que não se ache emumapo
sição tão elevada como um senador e um membro do supremo tribu
nal de justiça, pode ser pronunciado por um juiz qualquer sem prejuí
zo.do direito do seu respeétivo tribunal; mas suponhamos que·~ntes 
do juiz pronunciar o delinqüente as pesscias contra qúern às teste~ 
munhas depõem são designadas pelos seus cargos, como no presente 
processo, o que deve o juiz fazer? Não pronunciar; porque ele só po
de pronunciar na hipótese de não conhecer o acusado, ou de'nãó .sa
ber que é privilegiado. Mas quando vê que a denúncia é contra o prfn
cipe fulano, o senador fulano oú o membro do supremo tribUnal fu
lano não pode pronunciar, e então remete as informações que tem e 
todos os documentos ao tribunal respectivo para pronunciar. · 

Eis aqui a hipótese em que o juiz não pode. pronunciar no foro 
comum a um privilegiado e a hipótese em que po'àe, e isto não preju
dica de nenhuma maneira as prerrogativas do senado, o direito que 
tem de tomar conhecimento dos delitos individuais de seus membros, 
membros da família imperial, conselheiros de estado, ministros, etc.-
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Sr. presidente, tenho algumas observações a fazer: mas a hora é 
dada ... 

O Sr. Presidente:,_ O nobre senador pode continuar. 
O Sr. H. CavalcÍ:mti:- Eu vejo que alguns nobres senadores se 

querem retirar, e eu não falo pelo desejo de falar; mas sim porquejul
go cumprir um dever apresentando as minhas opiniões, e porque 
quero ser julgado por aquilo que digo: se os nobres senadores se de
moram, eu continuo; se se querem ir embora, deixo de falar. 

Alguns Senhores:- Continue, continue. 
O Sr. H. Cavalcanti:- Sr. presidente, eu encaro esta questão 

tão pouco de partidos e de lados, que, Sé fosse possrvel. escrever as 
minhas razões e çlá-las àqueles senhores que mais se supõe meus anta
gonistas pai fticos, para considerá-los e combatê~los, eu o faria; por
que, senhores, a causa que defendo n'ão é só. minha, e dÓs acusados, 
é também dos meus antagonistas, é a causa geral, e digo mais, se se 
julga que há propósito para dilação da questão principal, retiro o meu 
requerimento: presumo que o senado não pode querer outra coisa 
senão a razão, e se um dia estiver iludido, no momento 'em que co
nhecer essa ilusão há de atender 7à razão; mas eu tenho uma garantia, 
o direito que tem as minorias de advogar a sua causa, e com efeito 
magoou-me muito ouvir as expressões do nobre ministra da coroa na 
presente questão. · 

Sr. presidente,. o prinçípio que estabeleci desde que apresentei 
o requerimento, é que a co'nstituição quer que o senado tome exclu
sivamente conhecimento dos delitos. individuais de seus rnembros e. 
de outros privilegiados, é que dos delitos de responsabilidade a que 
se refere essencialmente o art. 28, ·sendo o acusado senador ou depu-

. tado, a câmara respectiva decida se o processo deve continuar, isto é, 
se deve progredir a acuSação no foro do crime de responsabilidade, e 
depois se tolera a prisãO'. 01:.1 a-suspensão do emprego; quando na con-
tinuação do processo haja.lugar essashipóteses. . · 

Sr. presidente, eu vou emitir uma idéia, e peço aos nobres se
nadores que desejam vér o governo forte para fazer a felicidade do 
país, qufil reflitam nesta idéia; trago um exemplo do que acontece na 
Inglaterra. Aí, senhores, um Iord que vai servir no exército de mar ou 
de terra, e que nos seus crimes quer ser julgado por seus pares no par
lamento, .o.·rei imediatamente o demite, não conserva no exército um 
indivíduo que quer ter um outro foro que não o requeridô',·pela dis
ciplina militar. Ora, considerem os nobres senadores um colega nosso 
servindo no exército, e vejam se ele pode servir bem ali, sendo seu 
julgamento só no senado; como é possível isto? Ele pode até ser um 
cobar.de, um traidorr, um espião, entretanto pela opinião dos nobres 
senadores ele não pode ser punido como o requer a disciplina militar. 
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Sr. presidente, um militar senador que quisesse servir no exér
cito sem renunciar o foro de senador, naquilo que é compatível com 
a inteligência da constituição, segundo eu tenho manifestado; é indig
no de vestir farda brasileira ... · 

O Sr. Vasconcellos: - Mas se ele não pode renunciar o privilé
gio de senado'r? 

O Sr; H. Cavalcanti:--' Não é ele que renuncia; a constituição 
diz que os processos dos senadores vem ao senado; ora, o senado, 
examinando as circunstâncias do delito que foi cometido pelo :sena
dor militar, diz: _..: continue o julgamento no .foro militar~ - O· mes
mo .. acontece. na classe dos.juízes. SupÓnha-se um juiz ·prevaricador; 
qüe.é senador;pois elehá·de.ser prevaricador, e não hádepoderser 
julgado senão pelo senado? Há de ter o privilégio,de·senador quando 
a boa administração de justiça,requer·aquele foro:para:osjuízes? 

Senhores, eu já tenho dito muitas vezes nesta casa: -_.não con-
vém que os senadores sejam empregados públicos; .. ; ···• -~ . . · 

O Sr. Vasconcellos:- Logo, a constituição o proíbe? · .. 
O. Sr. H .. Cavalcanti: -·Não proíbe expressamente, mas dá a 

entender, e é-.de muita conveniência, que o empregado público,que 
for senador não queira acobertar seus crimes. como empregado pú
blicO com· o privilégio de seriador. Não é assim o deputado, à respeito 
do .ciúal a,consí:ituiÇão acha. poUco perigoso que éte seja emprégado' 
público, pois há menos perigo que um deputado se comprometa com 
o governo do que um senador: os senadores devem ser imparciais, dê
vem estar acima das pa.ixões do momento, destas pequÊ;mas co-nsi
derações,. aélrnire-se á sabedoria. da constituição, os senadores ·são' 
os juízes sÜpremos do estado, sã'o os que juÍgam os membros da fa
mília imperial, os seus pares, os ministros. de estado e os cónselheir:os 
de. estado, e.ainda que a câmara dos deputados seja composta de em
pregados públicos, o queixume do povo será contra o mesmo. povo', 
porque os deputados são eleitos por ele; mas nós senadores que, uma 
vez aqui, não depéridemos mais de eleição popular, 'querermos ao 
mésmo. tempo ser empregados públicos e gozar do' foro' de, senador, 
isto sem dúvida é de muita desvantagem para o país. · · · · · 

Os nobres senadores têm ·aqui citado artigos do código. Senho
res, o que é que diz o Código? Que nos crimes de responsabilidade a 
pronúncia deve vir· aqui, e que o senado deve tomar conhec'imento 
dela. Pergunto eu, esta disposição é justa? Se é justa, comisSão, ado
ta i-a, e se rião é justa, proponde a sua revogação; não somos nós os 
competentes para isso? Como é que quer-se-me atribuir essas sutile
zas romanistas? Pergunto eu, essa lei seria bem pensada? Estará em 
harmonia com os princípios constitucionais? Examinei; dizei vós: -:
está - Eu então o que faço? Calo-me ou apelo para melhor esclareci-
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mento~ Aquilo porém que não for objeto de lei, e sim da alçada de 
nossas disposições regimentais, instituamos. . 

Segundo os princípios que acabei de expender, veja V. Ex., o 
§ 2~ da comissão o que vai fazer. Se me perguntar se o delegado 
obrou bem remetendo ao senado o processo de que se trata, direi que 
não, porque ao senado só se manda remeter processo quando pronun
ciados; o delegado devia remeter este processo ao ministro da. jus
tiça acompanhado de um ofício concebido nestes termos: - "Pro
cedendo sobre o fato tal,. e, antes da pronúncia, reconhecendo que 
nele se achava envolvido um senador, transmito a V. Ex., a denúncia 
e mais inquirições a que sobre ela procedi, para ser continuado o .pro
cesso competentemente": e o ministro da justiça devera remeter ao 
procurador da coroa ·para vir acusar nesta casa ... 

O Sr. Vasconcellos:- Sem pronúncia? 
·O Sr. H. Cavalcanti:- Sim, senhor ... 
O Sr. Vasconcellos:- Acusação sem pronúncia 
O Sr. Cavalcanti:- Acusação,. não. 
O Sr. Vasconcellos: - Pois não disse ci nobre senador: - re

meter o processo ao procurador da coroa para vir acusar-? 
O Sr. H. Cavalcanti:---: Então foi equívoco meu. Poderá ser, se

nhores, que se diga que o procurador da coroa não vem acusar senão 
depois da pronúncia; mas perguntarei eu se não. compete ao governo 
poder intentar uma denúricia contra um senador. Eu apresentarei um 
exemplo: o governo mandou acusar um presidente de Pernambuco, 
meu irmão; o procurador da coroa foi quem fez a petição da àcusa
ção, e foi quem fez a denúncia; então não será ele competente para 
fazer o mesmo no senado? Quem denuncia não pode ser acusador? 
Há alguma regra em direito que proíba isto? Que complicação há em 
que o procurador da coroa seja acusador e ao mesmo tempo denun
ciante? 

O Sr. Vasconcellos:- E: a letra da constituição. 
O Sr. H. Cavalcanti:- A constituição diz (lê). Mas, pergunto 

eu,-o governo não poderá mandar acusar ... 
O Sr. Vasconcellos:- Penso que não. 
O Sr. H. Cavalcanti:- Eu penso qu7 sim. 
Mas suponhamos que não seja· o .procurador da coroa: quer o 

nobre senador que seja o promotor P,úblico? Então digo eu, o minis
tro da justiça deveria remeter estas .informações ao promotor públi
co, e o promotor público mandá-la~; ao senado: cor,no quereis vós 
proibir desta forma ao governo de fé!_zer a acusação de um senador, 
dizendo, pelo § 29, que nenhum processo possa vir aqui senão por 
via do ministro da justiça? 



157 



158 

lavra que o nobre senador a quem ele se referia declarou não ter dito 
da forma por que o .nobre ministro a empregava. Senhores, quando 
um membro do senado dá explicações de uma palavra que empregou,. 
ou mesmo a retrata, que proveito há em que outros insistam nela? 
Uma vez que um membro da casa explica o verdadeiro sentido em 
que empregou uma frase, tem acabada toda a questão, e é como mui
to pouco digno ouvir-se um ministro da coroa estar a provocar e a 
insistir nessa frase ... 

O Sr. Vasconcellos:- A questão sobre a qualidade das novas 
autoridades era muito grave, e cumpria que o ministro da justiça, 
como chefe de todas as autoridades judiciárias, tomasse a palavra 
para defendê-la·s. . 

O. Sr. H. Cavalcanti:- Não sei; o que posso asseverar·ao nobre 
senador e ao meu país, é que· eu fui. antagonista dessa lei da reforma 
quando se discutia; mas hoje ·que é lei. do estado, .estou pronto para 
concorrer com tudo quanto estiver da minha parte para que seja ob
servada, e Deus permita que .ela faça a felicidade do meu país! 

Concluindo, pedirei aos meus adversários políticos que jul
guem de mim, como julgo deles; que, reflitam .na nossa posição e nas 
palavras do requerimento, e que concorram. para uma deliberação que 
é do interesse do senado e do pal's. 

Fica adiada a discussão. 
O Sr. Presidente marca para ordem do dia a .mesma de hoje. 
Levanta-se a sessão às 2 horas e 40 f'Dinutos. 

. ' . 



SESSÃO EM 11 DE FEVEREIRO DE 1843. 

P'residência·.do Sr. Barão de Monte Alegre .• 

Sumário: Expediente. - Leitura de pareceres.- Ordem do'dia: conti
nuação da discussão do requerimento do Sr. H. Cavalcanti 
feito em sessão de 8 do corrente; discursos dos Srs. Paula Sou
za, Mel/o Mattos . . Vasconce/los,·AivesBrancó,Paula Albuquer
que e Carneiro Leão: rejeição do requerimento. - Continuação 

· da primeira discussão do parecer sobre o processo organizado 
em· Pouso Alegre contra o Sr. Ferreira de Melo; discurso do Sr. 

· Paraízo. · · 

As dez horas e meia, reunido número suficiente de Srs. senado-
res, abre-se a sessão, e aprova-se a ata da anterior. · 

O Sr. 1? Secretário dá·conta do seguinte:·· 

EXPEDIENTE 

Um offcio do ministro do império, pedindo se lhe declare se 
entre os· papéis que acompanharão a proposição· da câmara dos·Srs. 
deputados, a que se refere o offcio do senado do 1?· do corrente, se 
encontra um do presidente da prov(ncia do Rio Grande do Sul, que 
foi remetido à dita câmara com aviso da seC'retaria de estado dos ne
gócios do império, de 15 de dezembro de 1841·;· E remetido à secre
taria. 

Outro do 1? secretário da câmara dos Srs. deputados, partici
pando que a mesma câmara adotou e dirige à sanção as duas resolu
ções que revogam as leis da assembléia de Sergipe, que tem por 
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objeto a criação de um ju (zo privativo para as execuções da santa 
casa da misericórdia da capital da prov(ncia, e a confirmação da 
venda de um terren0 pertencente ao ·encampelado de Sapucaia. -
Fica o senado inteirado. 

São lidos os seguintes pareceres: 
19 "A mesa examinou os requerimentos de José Maria da Ga

ma Souza e Mello, Firmino Ferreira de Barros, Antonio José Moreira 
Filho, Firmino Dias Leal, em que pedem ser providos no lugar que 
se acha vago de ajudante do porteiro deste senado. 

"A mesa, tendo em vista a deliberação deste senado,• tomada 
em 11 de junho de 1835, sobre parecer dela de 26 de maio da mes
ma, em que foi definitivamente abolido o lugar que se pede; e consi
derando assim 'que tal lugar hoje não existe, é de parecer que, de
baixo desta consideraÇão, se indefiram os requerimentos dos supli
cantes. 

"Paço do· senado, em 11 de fevereiro de 1843. Barão de Mon
te Alegre, presidente -Cassiano Speridião de Mel/o Mattos, 19 secre
tário - Manoel dos Santos Martins Val/asques, 29 secretário. - Fran
cisco de Paula de Almeida Albuquerque, 39 secretário. - Manoel do 
Nascimento Castro e Silva, 49 secretário." .. 

2Çl ".A comissão da marinha e guerra examinou os documentos 
anexos à resolução vinda da câmara.dos deputados em data de 6 do 
corrente mês, aprovando a pensão anual concedida pelo governo, por 
decreto de 5 .de abril de. 1842, .a D. Maria Fausta Eduarda Dezurá, 
viúva do 2Çl tenente da armada· nacional Christiano Lourenço Dezurá, 
morto às mãos dos rebeldes na província do Pará; e achou que os 
mesmos documentos provam estar a agraciada nas circunstâncias de 
merecer a aprovação do senado a resolução. que confirma a mercê do 
governo. . _ 

"Paço do senado, 10 de fevereiro de 1843.- Francisco de Li
ma e Silva. - José Saturnino da Costa Pereira." 

39 "Ã comissão de marinha:e guerra foi remetida a resolução 
da câmara dos deputados que aprova a pensão de 180$rs. anuais con
cedida por decreto de .5 de novembro de 1841 a D. Maria Thomazia 
de Souza de Morais, repartidamente com sua filha D. Ana Augusta 
de Moraes, em remuneração dos serviços prestados;pór seu .falecido 
marido e pai o capitão de primeira linha do exército Francisco Xa
vier de Morais, morto em combate contra os rebeldes na prov(ncia 
de S.- Pedro do Sul. . . · .· · · 

"A comissão observa que, constando pelos documentos anexos 
que o governo considera esta graça com preju (zo do meio soldo que 
lhe possa competir pela lei de 6 de novembro de 1827, pois que este 
efetivamente lhe competia, ainda que a morte do marido da agraciada 
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não resultasse de combate; todavia a câmara dos deputados não fez 
menção dessa espécie na resolução que fez passar, o que torna a graça 
infrutífera, pois ·que pela mesma lei citada fica a viúva inibida de re
ceber o meio soldo, ainda maior que a pensão de 180$rs., sendo além 
disso obrigada a. dar metade desta quantia a sua filha; . · 

"A éomissão po_is, julgando pelos documentosinclu (dos que os 
serviços prestados pelo finado capitão são· dignos de remuneração 
que o governo concede repartidamente a sua viúva e filha, é de pare-
cer que a resolução seja aprovada com a seguinte emenda: .. 

. "Ao art. 1 \).no ·fim-acrescente-se .. - Sem.prejuízo·do meio sol
do,. que. lhe possa competir pela lei de 6 de novembro de 1827. 

"Paço do senado, 10 de fevereiro de 1843.- Francisco de Li
ma e Silva. - José Saturnino da Costa Pereira." 

Ficam sobre a mesa estes pareceres, indo a imprimir o ·terceiro. 
E lida e fica sobre a mesa a redação do projeto de resposta à 

fala-do trono. · 

ORDEM DO DIA. 

. Continua a discussão, adiada na última sessão; do requerimen
to do Sr. Hollanda Cavalcanti, feito e apoiado em 8 do corrente, na 
primeira discussão do parecer das. comissões de constituição e de le
gislação sobre o processo remetido ex-ofício do juiz municipal e dele
gado da polícia da vila de Pouso Alegr:e. 

O Sr. Paula Souza: --:.Sr. presidente, tendo dado a minha opi
nião sobre o objeto em discussão, eu não tencionava mais falar; po
rém, depois .do discurso do $r. ministro da justiça, creio que sou ne
cessariamente forçado a dizer alguma coisa em própria defesa . 

. Nada. direi, Sr. presidente, das alusões e. insinuações que me 
podem sobrevir do discurso do Sr. ministro da justiça: não notarei as 
maneiras e o calor com que. o Sr. ministro. se explicou: nada direi 
sobre o quanto pareceu irritado com o que. eu dissera e o quanto 
pareceu querer-me tornar odioso; deixo aos.que nos tenham ouvido 
ou lerem o decidirem de que parte está a razão. Não imitarei o Sr. 
ministro; conheço bem as circunstâncias do meu país, e não· é quando 
ele se acha no estado em que eu o considero que convém exacerbar 
paixões; parece-me antes que o dever de todos é promover o contrá
rio disto, a fim de concorrermos .todos. para salvar o país, que nin
guém negará achar-se em circunstâncias tão melindrosas. Acostuma
do, além disto, a ser vítima das perseguições dó''partido de que o Sr. 
ministro foi órgão e é chefe; acostumado a ser o alvo das injúrias e 
calúnias de outros órgãos desse partido, nada mais posso estranh5'1r; 
nem me surpreende mesmo essa conduta: ela é a continuação, é o 
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progresso do drama que há algum tempo se representa no Brasil: 
oxalá que quando o drama consumir-se não seja com arrependimento 
dos mesmos que são ateres! . Mas enquanto ele não finda, enquanto 
posso falar, ·vou dizer alguma coisa sobre as argüições lançadas; 
quero defender as opiniões que emiti, e procurarei fazê-lo com calma, 
porque o meu desejo é acertar, e não se pode acertar quando as pai
xões têm parte· nas discussões. 

A primeira observação que farei é que o Sr. ministro. foi muito 
injusto quando disse que eu lançara um estigma geral sobre todas as 
autoridades ultimamente criadas; eu não fiz tal. Querendo sustentar 
a opinião de que a constituição tinha feito o senado tribunal exclusi
vo para os privilégios de que fala o art. 47; eu disse então que se isto 
foi necessário em outro tempo, muito mais o é hoje, quando o poder 
judiciário era comissário do governo, não tinha garantia alguma dé in
dependência; procurarei mostrar isto dizendo que, no número imenso 
dos novos empregados que hoje existem, e que podem pronunciar, 
alguns havia tais que nem para pagens ou criados se queriam. Não 
apliquei as expressões de que o Sr. ministro falou à generalidade des
ses empregados; era preciso que eu fosse um caluniador para que as 
aplicasse à generalidade desses empregados, muitos dos quáis conheço 
com muita capacidade, com muito mérito. Talvez·fosse um mais dis
creto se não usasse dessas expressões; ·e se nisto .faltei ao decoro à 
casa; eu as retiro; mas que alguns dos novos empregados sãó·indÍgnos, 
que sua escolha foi miserável, ainda o confirmo e repito; Lembro~me 
que, em um discurso proferido na câmara dos Srs. deputados por um 
Sr. deputado pela Bahia, se confirma o mau juízo a respeito de algúns 
desses empregados. Portanto, se eu não apliquei à generalidade as ex
pressões que· tanto irrita ao Sr. ministro, como tão injustamente se 
diz que eu apliquei a todos, como tanto se me ·estranha. O que eu 
apliquei em verdade. à generalidade foi sim a farta dei independência, e 
disto estou eu provadamente convencido. 

Também se disse que era natural que os que queriam antes ·qüe 
com urgência se desse andamento a estes processos, sejam hoje os qUe 
querem adiá-los. A mim isto não cabe, nem mesmo a ninguém: eu 
nunca quis apressar, nem quero adiar; o que sempre ·quero é ·que as 
decisões do senado levem o cunho da justiça e da circunspecÇão,· que 
sejam tomadas debaixo de regras fixas; esses que queriam brevidade 
só tinham em vista que, com brevidade, se apresentassem essas· regras; 
mas eu nem nessa acusação possso ser envolvido. 

Também se disse que alguns têm opiniões conformes ·às cir
cunstâncias; que suas opiniões nascem dos interesses momentâneos 
do dia. Para se me imputar um tal estigma (isto é que é verdadeira
mente estigma) seria preciso que se mostrasse quais são as opiniões . . 
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que eu tenho modelado pelas circunstâncias do dia. Eu quero que 
se mostre qual é a opinião que eu tenho tido segundo as circunstân" 
cias; ainda vou adiante: quero que se mostre qual é o princípio que 
eu tenho mudado desde que tenho·a honra de ter assento. no corpo 
legislativo! Não me recordo de nenhum, e folgarei qUe se me aponte. 
Ontem um n_obre senador notou que eu não .estava conforme com a 
opinião que emitira. em outro tempo sobre a lei da responsabilidade 
dos ministros. Queria que o nobre senador apontasse a minha diver
gência, para poder explicar-me, porque eu não me recordo; masdesde 
já digo que a questãoda responsabilidade dos ministros não-é a ques
tão que agora se ve.ntilà;'é 'mui diversà; logo podia ter eu opiniões di
versas. A responsabilidade dos ministros tem suas regras néi constitui
ção: a questão que houve nessa oéasião devia ser sobre a inteligência 
e· desem/~]vimento· de~sas regras_: __ sen:do assim·, ainda. quando diversà 
fosse rriinha opinião, não se me podià·àct1ár em contradição sendo di
versas as questões. sê eu. quisesse imitar o sr: ministro dcrjustiça,,po
élia dizer'que muitos dos'mt:it.is adversái'iossusteritaram em outro' tem
po opiniões muito divE!r5as·_respeito esta· questão: 'quiseram o_q_ue eu 
hoje quero e eles rejeitam;e para isso'bastavá' que se' lessem o projeto 
e emendas que sobre' cada matéria ·passaram nas duas câmaras. As opi
niões exaradas nesse projetá e emendas não são as que agora se sus
tentam;' nias eu não os'crimino: os qué assim mUdam de opinião terão 
razões' mui·justas... ' ,. : . . . . .· . . . '. . . ' . 

· · · Disse-se que não aparecia· lei alguma, nem c'onstitucional, nem 
ordinária, a respeito dê não· serem prÓnÚI1ciados os privilégiadós pelas 
justiças comuns:' é sobre' isto que tem versado toda a minha argumen~ 
taÇão rios diferentes discurso_s q'ue tenho feito: eú entendo, que a lei 
é 6 art. 47' da constituição, e em virtude dele é que o código. do pro
cesso, rio àrt. 77~ diz: "Que são competentes pará receberem queixas 
Ou denúnciàs: ·19, osju ízes de paz; 29; o supremo tribunal de justiça, 
as r~lações, e cada. ufr)a das câmaras legisl~tivas :rios crirrí~s cujo 
conhecimento' lhes compete pela constituição." Entretanto não l'lá, 
pelO: contrário, lei alguma que dê' às autoridades comuns o direito de 
pronunCiarem esses privilegiados; 6 art. 28' da coristituiç~o já n'otei 
que é só uma garantia para os membros de ambas as câmaras; tanto 
que não fala dos outros privilegiados. . . . 

Insistiu-se muito em que o requerimento era uma:__ declinató
ria -;·bem ·vê o senado quais são ·as 'conseqüências deste termo _;_ 
declinatória -. Eu já disse antes que os que votam pelo requerimento 
não· querem adiar os processos; que interesse podem eles ter ·nisto; e 
muito mais no adiàmento do atual processo, quando os membr:os da 
comissão pela forma e pelo fundo o rejeitam? Os que sustentam o 
reque·rimento o que querem é ter regras fixas, regras que a comissão 
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não apresentou, tendo apresentado, e indiretamente, só uma, e essa 
oposta, segundo nossa opinião, aos direitos e dignidade do senado e 
aos interesses nacionais. Não é pois uma - declinatória -, é a necessi
dade, que julgamos urgente, de ter regras fixas que faz que as exija
mos da comissão. 

Estranhou-se muito que eu dissesse que as autoridades judi
ciárias agora não davam garantias de independência, e quis-se com
parar a organização judiCiária atual com a anterior às reformas do 
código e a anterior à constituição. 

Sr'. presidente, a questão é muito importante; para eu a desen
volver devidamente deveria levar ao menos tanto tempo quanto le
vou o Sr. ministro dajustiça; mas eu só. noto isto: cada um entre na 
própria consciência, reflita no que houve e no que há, e digáse auto
ridades nomeadas ad nutum pelo governo, que podem ser. demitidas 
por ele a qualquer hora; que não têm nenhuma das qualidádes que 
todo o mundo culto reconhece indispensáveis no juiz, podem ser in
dependentes e imparciais. Quero mais que cada um 'reflita, e diga se 
autoridades policiais devem ou podem ser ao mesmo tempo autori- . 
dades judiciais; se há algum publicista que entenda que a polícia po
de estar unjda com a justiça. Ora, sendo o nosso atual sistema judi
ciário a confusão da polícia com a justiça, e sendo hoje os agentes do 
poder judiciário .. dependentes ad iwtum da vontade do governo, no
meados por ele em número ilimitado, sem nenhuma das qualidades 
necessárias para serem juízes independentes e impar:ciais podem tais 
autoridades dar garantias à inocência? Pode-se dizer que o poder judi
ciário é independente? Eu não quero sustentar que a organização an
terior, na parte relativa ao juízes de paz, fosse ·a melhor; a minha opi
nião foi sempre oposta; entendia e ainda entÉmdo que, enquanto não 
se organizar o poder judiciário segundo a letra e espírito da constitui
ção; enquanto não houver somente juízes, relações e supremo tribu
nal de justiça; enquanto· os juízes não. estiverem ao abrigo dà nação 
caprichosa do governo, nunca o poder judiciário poderá ser verdadei
rament~ independente, nem poderá desempenhar os fins. que a cons-
tituição teve em vista. · ' · 

' 'l-1 

Mas, ainda assim, comparar-se organi~aÇ'ão atual com a ante
rior e achar-se melhor a atual, me parece qu~,;_~ escarnecer do senso 
público. Os juízes de paz não eram homens ~~stabelecidos no país, 
residentes nesses lugares e com famílias? Não eram pela maior parte 
os homens mais notáveis do lugar? Tinham eles alguma dependência 
do governo? Nenhuma. Logo, como se pode dizer que a organização 
judiciária atual, firmada toda sobre agentes amovíveis ad nutun do 
governo, pode ser comparada, pelo lado da independência, com a an-
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terior, embora a anterior não fosse a melhor? Repito, isto é escarne
cer do senso público: não passo adiante. 

Quanto à sua organização judiciária antes da constituição, eu 
digo que, se ela não era como devia ser, muito mais depois de jurada 
a constituição, havia contudo muitas coisas que.minoravam1 seus de
feitos: primeiramente não tínhamos a forma do governo representa
tivo, onde as eleições jogam com todos os interesses: l')esse·tempo os 
juízes não tinham necessidade de faltar à justiça para o,bter ou renun
ciar votos· prestados a si e aos seus amigos: além de que, havia mais 
meios' de co'nhecer a capacidade dos qUe deviam ser juízesí e corrigir 
seus abusos: e vc;>ltando outra vez aos juízes de paz, eles não tinham 
interesses diretos. nas eleições; teriam algum,· mas não tanto como os 
juízes atuais,: que, sendo em tudo dependentes ·do governo, hão :de 
necessariamente por. isso ingerir~se nas 'eleições; quando 6 governo o 
queira: poder-se-á pois esperar independência de tais àutoridades? ... 

·sr. presidente, nada mais direi a este respeito; apeio para a 
consciência de 'todos: apelo para o senso público: ·e digam se a atual 
organização judiciária é ·mais independent~, dá mais gàrantiasao país 
do que· as anteriores. · ·· · . . · · 

Falando-se também, em conseqüência de uni aparte do núme
ro dos pronunciados em S. Paulo como cabeças, e da redução que de
pois se fez desse número, disse o Sr. ministro que era indiferente o 
maior e menor número, porque, como o poder moderador pode anis
tiar, pouco importa que fossem pronunciados duze!ltos óu. trinta .. ·· 
Eu não compreendi este argumento do Sr. ministro,· salvo ·se se enten- . , 
de que os atos do ministério são atos dó poder ínoderador:talvez al
guém·assim entenda, porque de certo tempo os ministros têm ·assaz 
demonstrado querer confundir-se, acObertar-se com o monarca: O 
que entendo é que, se houve duzentas e· tantas pessoas que· podem 
ser consideradas cabeças, o governo o que podia fazer era obter ánis
tia, e não escolher dentre ·estes aqueles que deviam ficar assim consi~. 
derados; por isso não compreendi o pensamento'do Sr. ministro; não 
sei qual a parte que nisso· teve o poder moderador. Sobre estes 
acontecimentos de S. Paulo, quando se tratar dos processos que há na 
casa, eu direi então alguma cousa, e desde já digo que entro pouco 
pelas razões que ponderei no princípio. Eu sei que houve processos 
em todos os pontos da província, que muitq~Jndivíduos_'foram pro
nunciados como cabeças, que esses processos·;" por uma portaria do 
governo, foram remetidos e entregues à polícia, e que o chefe de po
lícia organizou úm novo processo geral, em que ficou menor o n~me-
ro dos pronunciados; além disto nada mais digo. 

· Ainda se disse, tratando-se da questão que principalmente nos 
tem ocupado, que esta opinião de não poder o seriado pronunciar era 
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firmada nos artigos 155 e outros do código do processo. Ora, estes 
artigos do código que os nobres senadores citaram são relativos a cri
me. de responsabilidade; nós estamos tratando de crimes individuais; 
logo esta argumentação não tem lugar. 

Também se notou que o art. 170 dá a entender que os crimes 
de responsabilidade dos senadores são .processados no senado. Estou 
certo desse artigo do código; mas me parece que, como segundo en
tendo a constituição, ela determina outra cousa, podia-se entender de 
outro modo esse artigo do código, entendendo-se só relativo à câma
ra dos deputados; mas quando não se queira·entender assim, c:lirei que 
esse artigo passou sem reflexão e. deve ser emendado .. Todos esses 
artigos citados são relativos a crimes de responsabilidade, e a nossa 
questão é de crimes individuais, e é por isso que me estribo no artigo 
77 do código, que ordena que. a queixa ou denúnCia entre os privile-
giados seja feita perante seu tribUJJaJ especial. . . . 

Também se falou que, dizendo a constituição no art. 47 - co
nhecer dos delitos cometidos -, isto supc5e já ter havido p.ronúncia, 
porque por ela é que se sabe que houve crimes cometidos; mas qual 
outro modo melhor haveria de enunciar a cónstituiçãÓ o seu pensa- · 
mento? Não descubro. · . 

Ainda se disse mais que se dissera que as primeiras instâncias, 
isto é, que as autoridades comuns são mais amplas para a pronúncia 
do que .o senado; a isto eu só respondo que, se assim fosse, não se 
deveria criar um tribunal especial; mas a constituição não pensou 
assim; julgou preciso esse tribunal, assim como julgou privativo da 
câmara dos deputados decretar que em lugar a acusação dos conse-. . 

lheiros de estado e dos ministros de estado. E como· poderia· a cons
tituição exigir nos crimes de respo~sabilidade a pronúncia na câma
ra dos deputados e em todos os mais crimes·dos privilegiados. havia de 
deixar as pronúncias às justiças ordinárias?. E pois pode-se dar: mais 
garantias nas justiças comuns a bem da .sociedade e das partes do que 
no senado? São também opiniões estas que eu julgo não ter necessi
dade de resposta; basta enunciá-las; elas têm em si ·a resposta. 

·O senado é menos apto· do que as justiças comuns para a pro
núncia destes .indivfduos privilegiados. Esta é a prõposição; apelo 
para todo mundo que decida se ela é verdadeira. . 

Sr. presidente, mais coisas se disserar;r:J; porérrí~·.a matéria, em 
vez de ter obtido mais clareza com a discussão, penso·:que aconteceu 
o contrário; entretanto ela é ·sim pi íssima; mas é preciso que seja en
carada com calma, porque ela é bem importante. Acj~i já se trouxe 
o precedente de uma acusação~ sem se lembrar o nob're senador que 
este precedente não quadra, porque então tratava-se de crime de res
ponsabilidade; o único precedente que há é ter o senado mandado 
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responder esse senador; agora, pelo parecer da com1ssao,. não fica
mos com regra alguma fixa; há apenas uma regra muito indireta, que 
é aquela que diz que não se receba processo algum sem pronúncia, 
com o .que não fica decidido que ·somente as jústiças ordinárias são 
as competentes para. pronunciar ... Nesse projeto, que foi. mandado à 
câmara dos deputados, outra. foi ·.a regra estabelecida; mas agora o 
senado muda de opinião. · 

. Pergunto eu: quando houver. queixas· de. crimes . individúais 
dos membros. da farnília imperial, qu~l _a regra a seguir? Seaomenos 
houvesse uma que dissesse que todas as pronúncias dos privilegiados 
pertenciam às autoridades comuns, boa' ou má. haviá uma regri:l; mas 
não hánemhuma; como pois se estranha que se peÇam regras? ... 

. .. . . - . .., . .. . . ' ' . . . . . ' . ' ... ' 

Sr. presidente, em minha opinião, a·questão é gravíssima; po
rém é também simples;. a constituição diz que o senado:é que conhe
ce dos crimes individuais desses indivíduos;. se conhece, deve conhe
cer completamente, salvo ;havendo exceção; mas diz-se: - não, .deve 
conhecer depois da pronúncia-; pois, senhores,·pelotermo- conhe
cer.- não se pode entender também o. conhecer. da pronúncia? A 
constituição não diz em parte alguma mais quem é o que pronuncia e 
o. art. 28 não o diz: logo, como havemos nós entender que.a pronún
cia, dos crimes desses privilegiados compete só às justiças .comuns, e 
não,ao senado? Onde o artigo·que.Hmita essa. regra, a não .. ser.no,caso 
da responsabilidade dos ministros e conselheiros de estado?·se o fim 
da constituição foi dar garantias à sociedade e garantias a. inocência 
dos privilegiados, como se pode conseguir isto adotando-se as opini
ões dos nobres senadores? A respeito dos senadores e deputados os 
processos hão de vir as suas respectivas câmaras pelo art. 28 da cons
tituição; mas a respeito dos outros privilegiados? Que garantias têm 
eles sendo a pronúncia feita no foro.comum? Tais magistrados como 
os que temos hoje podem ter a necessária independência para pro
nunciar esses privilegiados? Eu .entendo que não: entendo que o direi
to de pronúncia na queixa~ ou de pronúncia contra os privilegiados; 
só compete ao senado. Qualquer juiz, quando conhecer ex-officio de 
um crime em que aparece comprometido qualquer privilegiado deve 
remeter o processo ao tribunal de seu foro: e sendo deputado ou se
nador, .à sua respectiva câmara· primeiro, para· segurar sua indepen
dência. Antes do código do processo todos sabem que havia muitos 
privilegiados: e pergunto eu: esses previleigiados .. eram pronunciados 
pelas justiças comuns? Não; eles respondiam, e eram processados des
de à pronúncia no seu foro: entretanto agora os membros da fan:u'lia 
imperial, quer-se que fiquem sujeitos às autoridades comuns, sendo 
que nem ao menos o senado tem direito de fazer parar tais preces-
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sos! Será isto conveniente? Será isto o digno do pa(s? O público de
cida. 

Eis o que tinha ainda a dizer sobre a matéria. 
O Sr. Mello Mattos: -::. Pedi a palavra unicamente para ler ao 

nobre senador, que continua ainda a citar o precedente da casa a 
respeito de um nosso colega, o parecer que foi dado nesta ocasião, 
pelo qual se vê que a( se não fala em pronúncia, nem mesmo rio of(
cio que se dirigiu ao governo. 

O primeiro parecer é.este (lê). O nobre senador .o Sr. visconde 
de Congonhas, que está presente, ofereceu nessa ocasião aseguinte. 
emenda (lê): esta emenda foi reprovada. 

O parecer é este (lê): "A comissão de conStituição, examinan
do o requerimento do capitão José Francisco G·onçalves da Silva, 
natural da prov(ncia· do Maranhão, e nela estabelecido com comércio 
e lavoura, em que se queixa que o ex-presidente da mesma prov{n
cia o senador Pedro José da Costa Barros o· mandara prender a bor
do do brigue de guerra Cacique, onde o detivera incomunicável e sem 
culpa formada por espaço de 47 dias, ordenando outrossim a abertu
ra de suas cartas, com infração manifesta da constituição· do império, 
além de outros fatos de mera arbitrariedade e concussão; e pede que 
este. senado tome em consideração sua súplica contra o· dito ex-pre
sidente para ser punido conforme a lei: é a comissão de parecer que o 
suplicante deve preparar o processo pelos meios legais para prosseguir. 
a acusação neste senado~ onde compete o seu conhecimento~ na for
ma do art. 47, § 19 da constituição. Paço do senado, 28 de julho de · · 
1827. - Marquês .de Santo Amaro. - Marquês de lnhambupe. Mar
quês de S. João da Palma. - Marquês de Caravellas. - Marquês de 
Maricá. 

O nobre senador o Sr. visconde de Congonhas do Campo, que 
está presente, ofereceu nessa o~sião a seguinte emenda (lê): Que se 
oficie ao ministro da justiça para mandar, ã vista das representações 
dos queixosos, tomar conhecimento das queixas dos suplicantes, con
forme as leis existentes e for o senador pronunciado; que o juiz, sus
pendendo todo o ulterior procedimento, dê conta a este senado, con
forme o a·rt. 28 da constituição. - Visconde de Congonhas do Cam-
po~ . 

Esta emenda foi aprovada, e aqui está o of(cio que em conse-
qüência o senado remeteu ao ministro da justiça: ,, 

"llm9 e Exm9 Sr .. Tendo o senado aprovado,·salvas as emen
das, os pareceres da cópia inclusa, interpostos pela co'rrllssão de cons
tituição sobre os requerimentos do capitão José Frarjcisco Gonçalves 
da Silva, e do tenente-coronel Francisco do Valle Porto e Manoel 
José de Medeiros, que se queixam dos procedimentos do ex-presiden-
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te da província do Maranhão o senador Pedro José da Costa Barros, 
aprova igualmente que se oficiasse a V. Ex;, para mandar, à vista das 
representações que os suplicantes fizerem, tomar conhecimento de 
suas queixas procedendo em conformidade das Jei's existentes; e no 
caso em que o. referido senador fique pronunciado; determiná r que o 
juiz, suspendendo 1:0do. o ul~erior procedimen:to, dê conta_ao senado, 
conforme o art. 28 da constituição. O que tenho a. hol)ra de p~:~rtici-
par a v~ Ex., para o fazer constar a S. M:, o Imperador. . .. 

Deus guarde a V. Ex., Paço do senado, 22 de setembro de 
1827. - Viscondé de. Congonhas do Campo. -Sr:. conde de Valença" . 

. Ora, por quem será feità, senhores, esta pronúncia? Há de ser, 
na conformidade· das leis exiStentes, por quem tem aütoridade de 
a fazer. A vista do que tenho lido, oque dirá'àgora o nobre senador? 

· Foi só para isto que 'pedi a palavra~ .· .··. · · · ··· · •. · ·. · · 
O Sr. Vasconcellos: .:..,_ Senti, Sr. présidente, que o Sr . .ministro 

da justiça não assistisse ao discurso do nobre senador por s~ Pàulo, 
porque ce'rtamente se explicaria de maneira que a· càsa se·persuadiria 
que o nobre senador nãocompreendeu o·pensamento do nobre mi
nistro. Tendo dado a maior atenção ao que disse ·o Sr. miniStro da 
justiça, não ouvi em suas palavras a menor ofen5a ào ríobre senador: 
defendeu o corpo da magistratura de que é chefe: era seu dever. Que 
confiança poderiam ter no nobre ministro os seus subordinados, se 
soubessem que tinha. ouvido impassível e mudo as censuras que lhes 
foram feitas? Parece portanto que ó Sr. ministro da justiça não mere
cia a censura um pouco acre que lhe fez o nobre senador. 

PasSou depois o nobre senador a falar sobre' as novas autori-· 
dades criadas pelas reformas do código e disse, que comparação há 
entre um juiz de paz e um subdelegado de polícia, empregado que o 
governo nomeia e demite a seu arbítrio? Querer comparar estas duas 
magistraturas, e dar superioridade ã da polícia, é escarnecer do seu o 
público. 

·O Sr. P. Souza:- Quanto à independência. 
O Sr. Vasconcellos:- Ora, Sr. presidente, eu formo uma idéia 

um tanto diversa da que forma o nobre senador de alguns juízes de 
paz: quero ser entendido de maneira que se não pense compreender 
eu em minhas palavras todos os ju!'zes de paz; mas havia independên
cia em todos os juízes de paz? Não havia muitos que eram mais sub-. 
missos ao governo do que talvez o sejam muitos delegados e subde
legados? Eu não desejo particularizar; aliás pode,ria fazer· ver ao nobre 
senador que onde ele pensa que os juízes de paz seriam mais indepen
dentes, talvez fossem mais submissos ao governo. 

Demais, os ju(zes de paz eram eleitos pelo povo, deviam seu 
posto às facções que os nomeavam; eram portanto submissos a essas 
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facções. Ora, que mais interessará o público- que a independência 
do magistrado falhe pelo lado do governo ou pelo lado das facções? 
Os juízes de paz eleitos pelas facções em alguns lugares e em outros 
pela oligarquia procediam, creio que não raras vezes, com espantosa 
arbitrariedade, e não havia recurso algum, porque as leis não davam. 
Cri miná-los era perder tempo, porque o júri os àbsolviá; hoje, porém, 
se uma autoridade comete qualquer-arbitrariedade, quem sofre é o go
verno; ele é quem responde por essa arbitrariedade; por conseguinte é 
de esperar que não conserve um empregado que pratica arbitrarieda
des, tanto mais quando hoje a tendência do país é censurar os· rninis~ 
térios. Orar sabe-se como as eleições foram poucó ·a pouco estabele
cendo oligarquias locais, que neim sempre eram formadas pelfa supe~ 
rioridade do talento, da riqUeza e da prUdência; eram muitas vezes o 
fruto da ignorância, animosidade e audácia dos que queriam influir 
nas eleições; estes eram pois os que nomeavam essa magistratlira. Se
nhores, tudo isto já se ponderou na discussão da reformado código; 
portanto não ocuparei mais o senado a este respeito. Ninguém deseja 
mais do que eu que o senado seja respeitado, que ~uasprerrogativas 
não sejam nem levemente ofendidas; e oxalá que. o senado ~ivesse 
toda a .veneração que lhe é devida! Eu Já tenho experimentado essa 
necessidade (falo de sofrimento próprio). Houve uma época .em que 
eu fui convidado pelo governo para entrar no ministério; eu disse aos 
dois colegas que me convidaram que não apresentava o.utra ·condição 
mais do que a de adiar a assembléia geral: com efeito eles aceitaram a 
condição e eu assinei o decreto de adiamento da· assenibléià geral. 
Considerou-se este ato como um golpe de estado e não sei que mais; 
eu nunca quis responder a estas coisa;--:- porque V. Ex., bem vê que o 
exercício de uma faculdade que a constituição confere ao governo 
não pode nunca ser tachado de go_lpe de estado. Foi-me necessário 
logo depois destes acontecimentos um ou dois dias vir ao senado .para 
votar na aprovação do diploma do Sr. visconde de Abrantes, e imen
sas pessoas observam-me ao subir a escada, ao sair, etc; tinham um 
interesse extraordinário pela minha pessoa. Eu trazia sempre comigo 
testemunhas, ao menos para que se soubesse a quem cabia a glória 
desse ato de esforço, de virtude que se pretendia praticar comigo! 
E se o senado fosse. respeitado como devera ser, se os senadores tives
sem a devida consideração, aconteceria iSto, mesmo dentro da casa? 
Eu pois não falo só por teoria; já experimentei a necessidade de que 
nossos lugares sejam respeitados, nem hei de nunca convir em que se 
tire as prerrogativas do senador; salvo se se houvesse de alterar a cons
tituição, porque eu entendo que elas são demasiadas. Eu portanto 
não me considero suspeito quando se trata de prerrogativas do sena-
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do; voto e hei de votar sempre contra tudo aquilo que infringir o di
reito do senado ou de qualquer de seus membros. 

Cingindo-me mais à questão de que se trata, vou expor o que 
tenho entendido ser o pensamento dos que impugnam o parecer das 
comis$Ões reunidas; pedirei aos nobres adversários das comissões reu
nidas que me interrompam para notar algum engano em que eu esteja 
a este respeito. · 

O nobres impugnadores do parecer das comissões reunidas fun
dam-se em dois princípios para rejeitar o parecer: o primeiro· é que 
o senador não tem privilégio do foro nos crimes de responsabilidade; 
que o privilégio do foro de senador limita-se nos delitos individuais. 
O segundo princípio é que nos delitos individuais nenhuma outra au
toridade pode formar culpa ao .senador senão o senado; que é da ex
clusiva competência do senado formar culpa ao senador ... 

O Sr. P. Souza:- E os mais privilegiados? 
O Sr. Vasconcellos: - Peço licença ao nobre senador para não 

falar nos outros privilegiados, porque as comissões reunidas foram só 
incumbidas de dar o seu parecer sobre os processos em que tinham 
sido pronunciados alguns senadores do império. Se as .comissões.ti
vessem sido incumbidas, não de dar o seu parecer sobre um caso par
ticular, mas de propor medidas para todos os processos em que pu
dessem ser implicados os privilegiados do senado, havia razão em se 
notar a omissão das comissões. 

São pois esses os dois princípios em que se fundam os nobres 
adversários do parecer para o impugnar. Eu peço ao senado que aten
da a· estes princípios; que diga se a constituição lhes é favorável ou 
oposta. Primeiro princ{pio: - O senador não tem privilégio de foro 
em crimes de responsabilidade-; ao mesmo tempo, porém, reconhe
ce-se que o deputado o tem! Segundo;- Nos crimes individuais, tem 
o sen~dor·privilégio de foro, e só o senado pode nestes casos proceder 
a sumário, inquirir testemunhas, pronunciar &c.·- Ora, admitidos 
estes princ{pios, julgo muito razoável a opinião dos nobres senadores, 
porque, a ser assim; as comissões deram um,parecer muito oposto ao 
que devia ser, em lugar das comissões terem reprovado o processo 
formado em Pouso Alegre contra o nobre senador o Sr. Ferreira de 
Mello, deviam declarar - é o único que pode merecer a atenção do 
senado, é o único de que o senado deve ser juiz; os outros processos 
formados nesta corte pelo crime de conspiração, e em S. Paulo pelo 
crime de rebelião, são nulos, porque f.oram organizados por autori-
dades incompetentes... ... ··· 

O Sr. P. Souza:- Não é assim. 
O Sr. Vasconcellos: - Então não compreendo bem a opinião 

do nobre senador; não está nesses princípios estabelecidos. Se nos cri-
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mes individuais só o senado pode formar culpa, é evidente que os 
processos de conspiração formados no Rio de Janeiro, e de rebeli
ão em S. Paul<;>, .são nulos, porque foram organizados por juízo in-

. competente... . 
O Sr. P. Souza:- Não penso tal. 
O Sr. Vasconcellos: - Ora, Sr. presidente, combinemos os ar

gumentos em que se firmaram as comissões reunidas com aqueles em 
que se firmaram seus adversários, e decida o senado de que parte 
está a razão. 

As comissões, à vista do § 19 do. art. 47 da constituição, en
tenderam que os senadores gozavam também do privilégio do foro 
nos crimes de responsabilidade, porque seria absurdo que se confe
risse este· privilégio ao deputado, e se negasse ao senador, concorren-
do as mesmas razões para isto se conceder a ambos. Ontem um nobre 
senador disse que não há as mesmas razões, porque o que. a consti
tuição não quer é que o senador seja empregado público, e veio logo 
com a Inglaterra, não sei se com os Estados Unidos, e coni o mundo 
todo. Menos bastava para sufocar-me: fez~me lembrar de um muçul~ 
mano, que, vendo-se diante de uma grande livraria, disse: -.De que ... 
serve tudo isto? Se não está compreendido no Alcorão é inau, não d~ · · 
vemos tocar-lhe; se está no Alcorão, desnecessário é . .:._ Eu·vou achan- ·. 
do razão nisto. Sempre a Inglaterra! Não há gentileza· liberal que te~ : · 
nhamos feito que não tenha sido apoiada com institutos inglesest:. -;: . 
Ninguém inveja mais os Ingleses, o seu poder, a marcha de seu gover"· · .. ·. · 
no do que eu; mas nem sempre vem ao caso. · 

Ora, Sr. presidente, disse o nobre senador:.- Vê-se. que a cons
tituição não quer, pelo § 19 do art. 47, que os senadores sejam.em
pregados públicos. - E eu lendo um artigo antecedente a· este da 
constituição, que é o art. 45, vejo no § .49 que para ser senador re- ·. 
quer-se tenha de rendimento anual por bens, indústria, comércio ou 
emprego·a soma de 800$ rs. Logo a constituição supõe que o Sena
dor pode ser um empregado público; isto é expresso: como pois se 
diz que o senador não pode ser empregado público? Ora, suponha
mos que nós não tivéssemos sido tão generosos na fixação de nosso 
subsídio, que tivéssemos sido mais mesquinhos,. que consignássemos 
como subsídio o que devesse realmente ser considerado como tal; os 
empregados públicos que fossem nomeados Pé!r,~. o senado, abando
nando seus empregos, poderiam subsistir? Teriam i'ndependência? Mas 
disse-se:- Na Inglaterra, logo que qualquer par aceita um lugar, ou no 

. exército ou na marinha, é demitido:- E eu não sei nem desejo saber 
o que se passa na Inglaterra e este respeito; o que sei é que a nossa 
constituição permite que um empregado público possa ser senador, 
ocorrendo nele certas circunstâncias. 
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Sei também que um general inglês, prindpiando uma grande 
batalha, dizia: - hoje, ou hei de conquistar uma cadeira na câmara 
dos pares, ou hei de enterr~r-me na sepultura dos reis. -'- Nem sei por
que tenhamos tanta indisposição contra os empregados públicos, por
que nas câmaras eles têm sempre sustentado, com muita dignidade as 
instituições do país. Hoje o senador não deve ser empregado público, 
entretanto que a constituição diz que para ser senador deve ter um· 
emprego que lhe renda anualmente 800$ rs., quando não tenha essa 
renda por bens de indústria ou comércio.·. · 

O primeiro argumento que· as comissões reunidas .opõem ã 
idéia de que o senador não tem privilégio de.fóro nos cr:imesde res
ponsabilidade, é que· ela é absurda; porque, se o deputado goza des~ 
te privilégio nos crimes de responsabilidade, por que não há de o se~ 
nador gozar? O primeiro argumento pois é o de absUrdo: o· segundo 
é ·de lei, de direito expresso. Aqui temos o artigo· 170 do código· do 
processo criminal que diz:·- Quando qualquer· das câmaras legisla
tivas resolver que continue o processo de algum de seus respectivos 
membros, .,pronunciado! por crime de responsabilidade; serão os au
tos e mais papéis remetidos ao senado, etc., etc. Ora, parece que não 
pode ·haver lei mais clara confirmando a inteligência que as comissões 
deram ao § 1 ~ do artigo 47 da constituição, isto é, de gozarem tam
bém os senadores do privilégio do foro nos crimes de responsabili
dade.· 

Parece portanto evidente que o primeiro princípio em que se 
firmam os adversários das comissões reunidas não procede, não é con
forme com a constituição, não é conforme com as leis, com a manei
ra por que o corpo legislativo tem entendido a constituição. Já ouvi 
aqui que esta disposição do código era contra a constituição: que a 
constituição dizia o oposto do que está escrito no código;. Eu, pelo 
menos, não estou na·inteligência de que as comissões_podem .insurgir
se contra as leis quando as considerem contrárias ã constituição, salvo 
se ô senado resolver - a comissão tal proponha uma lei que revogue 
tal ou tal artigo do código ou desta ou daquela .lei... · 

Ora, os nobres impugnadores das comissões reunidas sustentam 
que os senadores não têm o privilégio do.foro nos crimes de responsa
bilidade para poderem restingir a inteligência do art. 28 da constitui
ção. Entendem os nobres senadores que, adotado o princípio de que 
os senadores não têm privilégio de foro nos crimes de 'responsabili
dade. Diz este artigo: "Se algum senado._r: ou deputado for pronunCia
do, o juiz, suspendendo todo o ulterior·pr:qcedimento, dará conta a 
sua respectiva câmara, a qual decidirá se o processo deve continuar, e 
o membro ser ou não suspenso do exercício de suas funções. Diz o 
nobre senador ... 
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O Sr. P. Souza:- Não eu. 
O Sr. Vasconcellos: - Eu não declaro .os nomes dos senhores 

a que respondo, porque penso que isso é proibido· pelo regimento da 
casa. 

Diz o nobre senador que este artigo só trata dos crimes deres
ponsabilidade, e quer que, quando for pronunciado por crime de 
responsabilidade algum deputado ou senador, a respectiva câmara só 
neste caso inerponha o seu juízo se deve ou não continuar o processo 
e ser o membro suspenso de suas funções; mas eu já mostrei que tão 
privilegiado era o qeputado como o senador nos crimes de responsa
bilidade; que o art. 28 nenhuma distinção faz entre o. crime de res
ponsabilidade e o individual, e não se tem produzido nenhuma razão 
para se concluir que este art. só trata do processo que se intentar 
sobre crimes de responsabilidade. Suponhamos porém que é verdadei
ra a opinião dos adversários do parecer das comissões; suponhamos 
que o senado forma culpa a um deputado por ter cometido. delito 
individual, e pronuncia esse deputado, qual deve ser a marcha? ... 
Remeter o processo à câmara dos deputados para que decida se deve 
ou não continuar o processo? Então seguir se há que o senado não 
conhece exclusivamente dos crimes dos deputados, porque a pronún
cia do senado irá receber a confirmação do tribunal, que se torna en
tão seu superior, a câmara dos deputados ... 

. Enfim, não posso compreender que a razão justifique as distin
ções apresentadas, e é este o motivo por que ainda estou pela opini
ão das comissões reunidas, isto é, que o processo formado em Pouso 
Alegre contra o Sr. senador Ferreira de Mello deve ser desatendido. 

Mas tem-se dito: - Os membros da família imperial, os minis
tros de estado e conselheiros de estado hão de. ficar sujeitos a serem 
processados por qualquer das muitas autoridades que pela nova lei 
têm direito de pronunciar? Senhores, as comissões reunidas não fo
ram incumbidas de dar o seu parecer sobre a maneira de formar pro
cesso aos membros da família imperial, aos ministros e conselheiros 
de estado nos crimes individuais; se o senado entende que não ficam 
bem garantidos estes privilegiados, estando sujeitos à pronúncia de 
quaisquer destas autoridades, pode muito bem declarar que um juízo 
de mais alta categoria lhes forme culpa, e não se declarou já por uma 
lei que a formação da culpa dos presidentes e comandantes das armas 
competisse ao supremo tribunal de justiça? ... · 

O Sr. P. Souza diz algumas palavras que não ouvimos. 
O Sr. Vasconcellos: - Eu penso que pela constituição os co

mandantes das armas não têm foro privativo, e o foro privativo que 
se lhes deu só pode ser justificado pela necessidade; portanto também 
se pode fazer o mesmo a respeito desses privilegiados; mas para o de-
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putado ou. senador creio que é desnecessário; a constituição o diz no 
art. 28. · 

Sr. presidente; eu não posso por ora mudar de opinião; pode 
ser que se produzam razões atend{veis para esse fim; mas até o pre
sente eu as não tenho ouvido .. 

O nobre orador. faz ainda algumas considerações que não ouvi
mos, e conclui: 

. A vista pois do que tenho exposto, eu me considero autoriza
do. para dizer que a opinião apresentada pelas comissões reunidas é 
a mais conforme com a constituição do estado e. com asJeis,que têm· 
sido feitas em vista do que dispõe a .mesma constituição, e que deve 
ser rejeitado o requerimento. . . . . .·.. · . 

O Sr.· Alves Branco:- Sr. presidente, direi alguma ooisa para 
escapar à argüição de que .também quero protelar este negócio. Eu 
digo aquilo que entendo à vista da constituição e. das leis que. a têm 

.,;po_sto em andamento; não desejo protelar coisa nenhuma. As comis
sões~ na sua conclusão dizem que se desatenda o processo (trago isto 

··para mostrar a hiStória deste negócio até ao ponto em que principiou 
'·a questão),: e a razão única que alegaram para isto foi-que o processo 

.não ti.n.ha pronúncia, pecava na forma, estava nulo. Então disse eu 
que esta conclusão não satisfazia; que era .necessário que se entrasse 
já no fundo deste negócio; que se discutisse e decidisse definitivamen
te, se o nobre senador era cu I pado ou o não era, à vista das. testemu
nhas que juraram. Daqui nasceu, e muito naturalmente, a questão, se 
o senado podia entrar na avaliação das provas de um sumário, se o 
senado podia pronunciar; tal é a questão que se discute, e que nos 
tem levado até agora o tempo depois de proposta mais positivamente 
em um requerimento do nobre· senador o Sr. Hollanda Cavalcanti, 
que pede que se mande o negócio outra vez às comissões para que 
elas declarem os prindpios que devem regular o senado no caso de 
unia queixa. ou denúncia contra qualquer senador. Eis a história da 
questão até o ponto em que se acha, e que mostra que nada. se tem 
feito senão o que nasce do negócio muito naturalmente. . 

E"u sustentei o requerimento· por me parecer preciso fixar pri
meiro o direito que nos competia sobre quaisquer denúncias ou quei
xas feitas diretamente à casa, para tirar ilação a respeito do caso que 
se apresenta de uma denúncia e processo preparatório remetido à 
casa sem pronúncia do juiz, sobre que uns dizem que o senado pode, 
e outros que não pode tomar conhecimento. Para mostrar o quanto 
procede o requerimento, eu vou dar as razões por que assento que 
o senado pode já entrar na avaliação das provas desse processo sem 
pronúncia e decidir definitivamente,,se deve ou não continuar sujei
tando ou não sujeitando o senador denünciado a Lima acusação, a sus-
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pensão, a prisão, etc.; o que tudo constitui uma verdadeira pronún
cia. (Traduzam como quiserem). Esta é que é a questão. Ora, eu disse 
então que as comissões regularam mal o direito que tínhamos de 
decidir este negócio pelo art. 28 da constituição, e por que? Porque a 
hipótese figurada no artigo é inteiramente diversa do que se oferece; 
este art. 28 da constituição supõe uma pronúncia, uma conta; mas 
vem um processo, e não vem uma pronúncia, não vem uma conta, 
não está no caso deste artigo. 

Se não houvesse, disse eu, outro artigo da constituição que tra
tasse deste objeto, ainda bem; mas havendo outro, pergunto eu, não 
dará esse artigo algum princl'pio mais claro que regule este negócio? 
O artigo 28 não o pode regular, porque a sua hipótese é muito di
versa. Se com efeito· não houvesse outro, podia o senadó dizer: -
como não vem conforme a hipótese da constituição não temos nada 
com isso -; mas há outro artigo que diz que o senado conhece exclu
sivamente dos crimes individuais de seus membros. Este art. é o 47 
§ 19 da constituição, que se exprime da maneira seguinte; a saber: 
- ~ atribuição exclusiva do senado, o conhecer dos delitos indivi
duais de seus membros, etc.- Para firmarmos o nosso direito no ca5o 
atual, é mister saber qual é a significação da palavra _. conhecer. -
Examinando-se esta palavra, ver-se-á que ela aplica-se muito diversa
mente nas diversas leis; diz~se - conhecer das provas-, diz-se-co
nhecer· das pronúncias -, diz-se - conhecer da sentença, etc. -, 
diz-se conhecer dos processos, das ações, dos delitos, etc.: aplica-se 
pois esta palavra, ou a cada ato particular dos jul'zes, ou a todos eles 
tomados coletivamente; o sentido vulgar da palavra não discorda do 
que havemos indicado. Recorrendo às ordenanças e leis velhas, acha
remos a palavra conhecer compreendendo todo o processo, mesmo 
antes da pronúncia; ali se diz- conhecer por ação nova cl'vel e crime, 
etc. etc.-

A palavra conhecer é aplicada nas ordenações muito amiuda
damente, já no sentido restrito relativamente a um só ato do pro
cesso, e já no sentido lato compreendendo todo, e assim a· entendo, 
quando a vejo unida a palavra que não designam um só ato, mas que 
são compreensivas de todos, porque neste caso· não acho razão plau
s·ível para limitar-lhe o sentido. Interpretar não é só demonstrar o 
sentido verdadeiro dos escritos, porquanto raras:tvezes isso é possí
vel: é sim também mostrar aquele que parece o mais provável; e per
gunto eu: quando a palavra - conhecer - está junta a uma palavra 
que não designa ato algum particular, mas é compreensiva de todos, 
não é mais provável que diga respeito a todos do que a um só ato do 
processo? Tinha pois eu razão de sustentar que a palavra - conhe
cer - do art. 47 da constituição podia provavelmente também com-
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preender o sumário. Logo tinha dúvidas fundadas; logo não queria 
protelar. 

Tenho examinado o sentido da palavra conhecer no uso vulgar, 
no uso que dela fazem as ordenações velhas, vejamos agora qual é 
aquele que dela tem feito nossas leis novas depois da' constituição; 
eu julgo desnecessário considerá-la pelo lado do. direito romano, 
pois que, nesta parte, de pouco ou· nada nos· pode servir o exame; e 
pois que, tendo aquele que declarou há pouco ter o nobre senador 
previa informatio seu cognitio; não é diverso do que eú tenho de-
monstrado. · 

Vamos ver agora a palavra conhecer na lei do su'premo tribu
nal. Já a assembléia geral reé:onheceúnél lei do supremo tribunal de 
justiça que a palavra conhecer da constituição compreendia o exame 
do sumário e a pronúncia;. foi esta a primeira explicação que deu o 
senado ou a assembléia geral· ã palavra conhecer, aí está na lei do tri
bunal supremo~ Eu creio mesmo que, depoisde·dar a assembléia uma 
definição tal da palavra conhecer, não nos era lícito afástardelequan
do tenhamos de ;ulgàr urrf membro denunciado, e 'que tem direito a 
uma regra certa e anterior, porque sem dúvida alguma o contrário 
seria o mesrno que legislar com efeito retroativo. Este sentido está já 
fixado na lei do tribunal supremo de justiça; porque mótivo pois ha
vemos de nos arredar dele a respeito da· mesma palavra ein outro lu
gar da constituição? Vamos examinar o código nos ciiversos:pontos 
em que usa da palavra conhecer. Não sei se pode ver'todos. A ·primei
ra usança da palavra conhecer é no artigo 8~, que diz: "Ficam extin
tas as ouviderias de comarca, juízes de fora e ordinários; e a jurisdi
ção criminal de qualquer outra autoridade, exceto o senado, supremo 
tribunal de justiça, relações, juízes militares, .quecontinua.m·aconhe
cer os crimes puramente militares, e juízos edesiásticos em matérias 
puramente espirituais. "Pergunto eu: esta palavra conhecer neste ar
tigo não é compreensiva de toda a. marcha do processq, desde o prin-
cípio até o fim? Vejamos outros lugares. · · 

O Sr. Mello Mattos:- Isso não prova nada. 
\ O Sr. Alves Branco: - Não prova nada? Eu creio que prova tu-

do. Vamos adiante; eu hei de mostrar que a jurisdição do senado, 
para conhecer de tais processos desde o princípio até o fim, está mais 
clara no código do que àquela que se atribui aos juízes a este res
peito (apoiados). 

O Sr. Mello Mattos dá um aparte que não ouvimos. . 
O Sr. Alves Branco: -Então estarei,cego de entendimento: es

tarei vendo nas palavras, não o que elas dizem, mas inteiramente o 
contrário. 
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Este é o primeiro emprego da palavra - conhecer - que se 
acha no código no sentido que compreende todos os atos do pro
cesso desde o sumário até o fim: vamos adiante ... 

O Sr. Mello Mattos dá um aparte que não ouvimos .. 
O Sr. Alves Branco:- Tenho ouvido. excluir este sentido da pa

lavra. 
O Sr. Carneiro Leão:- Ninguém excluiu. 
O Sr. Alves Branco:- Se acaso entendem que a palavra conhe

cer pode compreender todos os atos do processo desde o seu prin
cípio ... 

O Sr. Carneiro Leão: - Essa é a questão. 
O Sr. Paula Souza:- Apoiado; essa é a questão. 
O Sr: Alves Branco:- Então alguém a exclui; do contrário não 

havia questão. · 
O Sr. Visconde de Olinda:- As vezes compreende parte. 
O Sr. Alves Branco:-~ às vezes!... Vamos adiante. 
Aqui temos outra vez o emprego desta palavra no art. 145: 

"Quando o juiz não obtenha pleno conhecimento do delito, ou in
dícios veementes de quem seja o delinqüente (não se tratando de 
crimes políticos), declarará por seus despachos nos autos que não 
julga procedente a queixa ou pronúncia". Logo, pleno conhecimento 
ou conhecer também se aplica aos termos anteriores à pronúncia. 

O Sr. Clemente Pereira: - Ninguém o nega. · 
O Sr. Alves Branco:- Alguém o nega, pois que esta é a ques

tão há muito tempo. Agora mesmo acaba de suscitar-se que, como a 
palavra - conhecer - do art. 47 § 2? da constituição não compreen
de os atos da pronúncia ou anteriores a ela, também o § 1? do mes
mo artigo não os pode compreender; e o que se inferiu daqui? 

O Sr. Clemente Pereira: - Que não tem lugar nesta questão. 
O Sr. Carneiro Leão:- Assim como não tem a respeito do ar

tigo 28. 
O Sr. A. Branco:-~ bem difícil entendê-los. Esperem, que eu 

serei logo muito mais restrito a esses artigos em meus argumentos. 
Permitam-me que fixe primeiro o sentido geral da palavra por todos 
os- modos possíveis para cortar dúvidas. Vá mais um parêntesis fora 
de lugar para responder apartes. ~ atribuição geral das autoridades 
judiciárias o formarem culpa aos réus; deste direito parece que não 
são isentos os mesmos senadores, à vista do artigo 28; o que talvez 
mesmo é necessário para que se não percam as provas dos crimes nos 
intervalos das sessões do senado; mas como a constituição tinha em 
vista dar-lhe um juízo privativo, como o fez no.artigo 47 § 1?, decla
rou. que, se em tal caso fosse pronunciado um senador, a pronúncia 
não surtiria efeito algum jurídico sem o assenso de sua câmara, que 
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é o seu juiz competente. Eis os dois artigos conciliados com a minha 
opinião. 

Vamos adiante. 
Diz o artigo 161 do código do processo: ."Quando a relação 

conhecer do crime de responsabilidade de sua competência o minis
tro a quem tocar por distribuição ordenará o processo, etc ... pronun
ciará, etc". Aqui·temos a palavra conhecer designando atos anterio
res à pronúncia e à mesma pronúncia. 

O Sr. M. Matos dá um aparte que não ouvimos. 
O Sr. A. Branco:...:.... Não me lembra.ter achado no código o uso 

da palavra conhecer aplicada exclusivamente ao processo posterior à 
pronúncia: em todos eles tem sido aplicado a atos anteriores à pro
núncia e a outros posteriores. Logo boas razões tinha para acreditar 
que a palavra conhecer do artigo 47 nos dava direitos de que as co
missões não usaram e não queriam protelar. Masdisse-se.que a respeito 
do senado não é assim, porque já ele aqui procedeu de uma maneira 
diversa na denúncia contra o Sr. senador Costa. Barros, cuja culpa 
mandou se formar fora da casa para proceder depois da pronúncia. 
Não duvido que assim procedesse o senado, não duvido mesmo que 
assim torne a proceder muitas vezes quando tiver de averiguar-se uma 
denúncia em lugares distantes; isto não é incompatível com a cons
tituição; mas não prova que o senado não possa formar culpa e pro
nunciar. Vejamos o código do processo a este respeito. 

Diz o art. 77 do código do processo: 
"São competentes para receberem queixas e denúncias: 1~, os 

juízes de paz; 2~, o supremo tribunal de justiça, as relações e cada 
uma das câmaras legislativas, nos crimes cujo conhecimento lhe com
pete pela constituição". 

Logo as câmaras podem receber denúncias, isto é incontestá
vel; e note-se que este artigo refere-se a todos os crimes, não especi
fica os de responsabilidade. 

Diz também o art. 80 deste mesmo capítulo: "Os juízes devem 
fazer ao denunciante ou queixoso as perguntas que lhes parecerem 
necessárias para descobrirem a verdade, e inquirir sobre elas teste
munhas". · 

Isto está no mesmo capítulo das queixàs ou denúncias, é um 
seguimento do art. 77; e o senado não é juiz considerado entre os juí
zes que tomam as denúncias nesse capítulo? Certamente: logo pode 
tomar informações da queixa, fazer pergY,J1tas, etc., o que pode mur: 
to bem fazer em uma comissão. ··· ... 

O Sr. M. Mattos:- Oh! em uma co.missãol. .. 
O Sr. A. Branco:- E quem prepara todos os negócios do sena

do? Não são as suas comissões? Elas não obram senão como delega-
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ções do senado (apoiados); quando se fala do senado exclui-se por
ventura que mande fazer alguma coisa por uma comissão? De certo 
que não. 

Aqui temos portanto esse artigo, e não fica só aqui; depois do 
cap. 4?, que trata de queixas e denúncias, continua-se a desenvolver 
a maneira por que se tomam as queixas ou denúncias até ao art. 140, 
que diz: "Apresentada a queixa ou denúncia ... " 

O Sr. M. Mattos~- Nos crimes de J:"esponsabilidade. 
O Sr. A. Branco: - Perdoe-me, não senhor, isto é crime geral, 

não diz respeito a crime de responsabilidade. Diz o artigo: ·~Apresen
tada a queixa ou denúncia, com o auto do corpo de delito ou sem ele, 
não sendo necessário, o juiz a mandará autuar, e procederá à inquiri
ção de 2 até 5 testemunhas que tiverem notícia da existência do deli
to e de quem seja o criminoso". 

Eis aqui os passos que seguem ao recebimento de uma gueixa 
ou denúncia perante .as autoridades que são competentes para as to
mar. Onde está aqui a exceção? Não a vejo. Como é que o senado se· 
julga desóbrigado de fazer isto?· · 

Portanto, sou autorizado pelas leis do país a concluir que o se
nado pode tomar estas denúncias, formar culpa e pronunch:lr; · · · · 

O Sr. M. Mattos:- Não se faz cargo de explicar o art. 28! .. r= 
coisa célebre. . . . .. . . . . . . .. . .· . ··•· · · · · 

O Sr. A. Branco:-:- E a dar-lhe com_o art. 28 já mil vezes expli
cado! . ~ . ·~ . . . 

O Sr. M. Mattos:...:. Este artigo foi' um trambolho muito grande· 
para essa opinião. 

O Sr. A. Branco:- Não sei o que foi. Pelas leis do país, o sena
do forma culpa e pronuncia. E se isto é claro neles é tãO evidente 
como qualquer demonstração matemática, visto que o senado é de
clarado juiz, que toma queixas·e denúncias, e em nenhuma parte do 
código se diz ser ele inibido de fazer o que se ordena a todos osjuízes 
que tomam queixas e denúncias, eu sou autorizado a conclui-lo as
sim, e não posso com razão ser argüido de querer protelar. 

Ora, .se o senado pode receber denúncias e proceder por elas, 
por que razão, tendo em seu poder um processa· de denúncia dada 
fora da casa, tendo a inquirição das testemunhas sobre ela já concluí
da, por que razão, digo, não examinará este no seu fundo, porque 
não verá se acaso resulta dele prova à pessoa aí argüida, ou não lhe 
resulta alguma (apoiados)? Estarei eu cego ou obsecado do entendi
mento? 

O Sr. C. Leão:- Nós é que o estamos. 
O Sr. A. Branco:- Mas eu sou envolvido na queixa de prote-
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lar; duvido de minha própria inteligência, considerando a pessoa don
de partiu uma tal argüição! 

O Sr. C. Pereira:- O negócio é muito sério. 
O Sr. A. Branco:- E por que não é sério? Eu o considero mui~ 

to sér-io (apoiados). Um indiv(duo:miserável na Inglaterra foi causa da 
lei do habeas corpus; As câmaras: inglesas consideraram muito séria a . 
perseguição desse miserável; e os seus esforços apareceram na grande 
lei que faz a admiração do mundo: não será séria entre nós a persegui
ção de qualquer cidadão? Não o será a de um senador? 

O Sr .. C. Pereira:- Para todos, e merece ser discutida. 
O Sr. A. Branco:- Mas como se diz com ironia que é negócio 

sério?! 
O Sr. M. Mattos:- Quem é que lhe diz que não é importante? 

. Se o não fosse, não se tinha discutido tanto. 
O Sr; F. de Mello:- Apoiado, e se o ~ão é, algum dia o será. 
O Sr. A. Branco: ....;. Vamos à outra questão. Sr. presidente, à 

vista do que dispõe o código, o que devia· fazer este juiz quando viu 
que tinha procedido a um sumário que afetava um dos membros do 
senado, vendo que estavam as câmaras reunidas? Pareceu-me'ao prin
c(pio que ele devia ter feito muito mais do que mandar copiar as tes
temunhas e remeter; mas, refletindo depois, e vendo que ojuiz nada 
mais adiantav~ com sua pronúncia em um negócio em que .9 senado 
é juiz privativo, vendo as dúvidas em que laboramos a respeito da 
inteligência dos arts. 28 e 47 da constituição; vendo finalmente que o 
código mesmo manda remeter as provas antes da pronúncia aos ju (zes 
competentes, sendo os crimes de responsabilidade, e .que por conse
guinte ele podia obrar na melhor boa fé e por analogia, sou inclinado 
a não reputá-lo culpado. · 

O Sr. M. Mattos dá um aparte que não ouvimos. . 
O Sr. A. Branco: - Perdoe-me, só nos casOs de responsabili

dade é que o código manda remeter às provas pôr cópia; por analogia 
destes podia o delegado em boa fé julgar dos outros que também não 
são da sua competência. · . 

·O Sr. M. Mattos:- Argumentar por essa fornia e desculpar o 
juiz, é coisa que eu não posso entender. · · 

O Sr. A. Branco:- Bem, vamos ao artigo 137: o que diz ele? 
"O supremo tribunal de justiça, as relações e mais autoridades Ju
diciárias, quando lhes forem presentes alg~ns autos ,ou papéis, se ne
les se encontrar crime de responsabilidade, formarão culpa a quem a 
tiver, sendo de sua competência; e não o sendo, remeterão cópia au
têntica dos papéis ou da parte dos autos que contiver o crirr1e à auto
ridade judiciária competente para a formação da culpa, etc". 
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Eis aqui o artigo que me pareceu desculpar o juiz; mas, seja o 
que for; pense cacfa um como quiser a respeito da conduta do juiz; eu 
estou resolvido a retirar a emenda que reclamava do Sr. ministro da 
justiça que o advertisse; o ser ou não ser o juiz digno de censura em 
nada altera a resolução que eu entendo dever-se dar â questão prin
cipal, isto é, que o senado pode e deve já decidir definitivamente da 
denúncia dada contra um nobre senador ou declarando que'as tes
temunhas nada provàm e que por conseqüência se não continue o 
processo, ou declarando-o sujeito a acusação, e mandando proceder 
por ele até final sentença. 

Tal é.a regra geral que regula os direitos do senado a respeito 
dos crimes individuais de seus membros; dela alguns excetuam os 
crimes de responsabilidade, de que pensam se pode tomar conheci
mento em outros; mas esta opinião me parece não ter seguido o códi
go do processo, como se vê no art. 170, que manda fazer a acusação 
dos senadores incursos nos ditos crimes perante .O senado, pela lei da. 
responsabilidade dos ministros de estado ... Por i:ninha parte sóu tam
bém incl.inado a esta segunda inteligência dá constituição, não obs-

. · tante também estar certo de que a primeira não é destitu ida de fun
damento. Não sei na verdade como distinguir ·crimes individuais de . . 
crimes de responsabilidade,. como se .não fossem também cometidos 
por indivíduos, como se por lei houvesse entre uns e outros a .mesma 
distinção estabelecida entre crimes particulares e públicàs, que não 
vejo em parte alguma. À vista desta observação, que não vejo respon
dida, inclino-me a crer que a opinião do código do proceSso que sujei
ta todos os crimes dos senadores indistintamente ao conhecimento 
do senado é a melhor, e por isso a seguirei enquanto não for conven
cido do contrário. 

Eu faço esta observação para mostrar que as minhas opiniões 
não derivam dos princt'pios que expôs um nobre senador ·que há pou
co talou; como reguladores da opinião que eu sigo com outros~ tanto 
a respeito do parecer das comissões, como. do requerimento que está 
em discussão, - 19 que o· senador não tem privilégio de .foro nos 
crimes de responsabilidade;- 2!' que só o senado pode formar culpa 
e pronunciar nos crimes individuais de seus membros oom inteira ex
cluSão de todas as outras autoridades judiciárias .. Ainda que, olhan
do ao rigor das coisas, esta segunda proposição''não~:deixa de ser ver
dadeira, porque o senado em. todo o caso é querT!têlá a pronúncia do 
juiz, os seus efeitos regulares podendo também él~5truí-los, contudo, 
não negando eu que os juízes possam coligir as provas, não me fun
do em tal princípio. Os princt'pios sobre que repousa a minha opi
nião são a necessidade de desagravar prontamente o conceito de um 
representante da nação, ou puni-lo justamente, e o inquestionável 
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direito que temos pelo artigo 47 da constituição e pelo código de to
mar denúncias e querelas, e proceder por elas as decisões definitivas 
além de sermos nós pelo menos juízes adjuntos e principais em toda 
e qualquer pronúncia contra senadores, pois sem nós ela • não tinha 
efeito~ . 

Isto é doutrina do artigo da constituição, e eu. não sei porque, 
concedendo alguns senhores que o senado decide em todo caso se o 
processo deve ou não continuar, e isso sem restrição alguma de tem
po, sustentam a pés juntos, ou parecem sustentar, que o senado não 
pronuncia, que o senado não pode proceder sem a, pronúnCia de um 
juiz, como se isso firmasse o seu .direito de conhecer.dos crimes.de 
seus membros excl.usivamente. Se .. é.porque se entende que.osenado 
só faz discurso e leis, esta opiniãoderivadefalsospreconceitos'bebi
dos nos princípios de nossa antiga legislação, que .de certo não po
dem servir para guiar nossa conduta no sistema de.governo represen
tativo· que havemos adotado. Nos crimes cometidos na casa nós so
mos já juízes, já podemos pronunciar direito, que nos foi reconheci
do não por respeito às paredes da casa, mas por respeito à no5sa inde
pendência que é o princípio altamente comprometido na opinião de 
meus adversários, mormente dando"se•o mesmo casoque.hoje se nos 
oferece na câmara dos Srs. deputados. Se, dando-se o .caso de serem 
remetidos processos de crimes contra seus membros sem pronúncia, 
à câmara dos Srs. deputados, esta disser, como querem as comissões: 
- não se tome conhecimento disso- ou fique suspenso o processo 
até tal tempo, como opina um dos nossos mais ilustres oradores, a 
Deus sistema representativo. Ainda o senadõr manchado de argüição 
de um crime pode dizer: - morrerei antes de sofrer a perseguição de 
um processo-; o deputado porém não pode dizer o mesmo; o proces
so sem pronúncia está nas mãos do delegado, e o espera.talvez para 
as vésperas das eleições; .um membro das câmaras assim maculado, 
sem recurso, porque o juiz pelo código pode recusar-se a.pronúncia, 
enquanto lhe parecer; um membro da câmara assim ameaçado pelo 
poder pode jamais ser independente em suas essências como. o quer a 
constituição, e como é essencial à ordem no governo representativo? 

O Sr. C. Leão:- Mas se o crime for cometido durante o perío
do da legislatura, subsiste o privilégio. 

O Sr. A. Branco: - E se os processos forem arranjados por cri-
mes que se digam cometidos antes? <·. ·· 

O Sr. C. Leão:- Os privilégios refére111-se ao tempo em que foi 
cometido o crime. 

O Sr. A. Branco: - Mas o que deu causa a este processo em 
que vem o nome do Sr. senador Ferreira de Mello talvez tenha sido 
cometido há 4 ou 5 anos; e os processos cominatórios podem arran-
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jar-se de crimes anteriores à legislatura. 
O Sr. Ferreira de Mello: - Este mesmo processo já tem alte

ração. 
O Sr. Alves Branco:- Pode mesmo um procedimento tal qual 

se pretende ter com o processo que está perante a casa servir para 
excluir o deputado, no ·momento .da eleição, de poder ser membro 
da seguinte legislatura; senhores, deixar tais negócios sem decisão de
finitiva e pronta não pode ser coisa boa. 

O·Sr. C. Leão dá um aparte que não ouvimos. 
O Sr. A. Branco:- Mas sempre me parece que é mais coerente 

com a nec~ssidade de independência e bom conceito no representan
te do país. Demos uma vista d'olhos mais particular aos arts. 47 e 28 
da constituição qu·e têm dado tanto que .fazer. O art. 47 diz: ~~~ da 
atribuição exclusiva do senado: 19 conhecer dos delitos individuais, 
cometidos pelos membros da famnia imperial, ministros de estado, 
conselheiros de estado e senadores, e dos delitos dos deputados du
rante o período da legislatura; 2?, conhecer da responsabilidade dos 
secretários e conselheiros de estado. o 

Eu entendo a palavra- conhecer...;.. como já disse, isto é, como 
compreensiva de todos os atos do processo. No fim do artigo vem re
petida a palavra - delitos - do princípio, sem se lhe ajuntar a pala
vra - individuais -, e daqui alguns inferem o primeiro motivo para 
estabelecer diferença entre crimes individuais e crimes de responsa
bilidade. 

Eu porém não penso assim; entendo que não há diferença es
sencial entre crimes individuais e crimes de responsabilidade, ·e que a 
repetição da palavra - delitos - só teve por fim provável separar a 
parte do artigo que era limitada pela cláusula final durante o tempo 
da l.egislatura, daquela que o .não era. Isto me parece visível da cons
tituição e das leis; o contrário só pode ter lugar admitindo-se noções 
arbitrárias a respeito de palavras bem conhecidas, e que não são equí
vocas, nem na linguagem vulgar, nem na linguagem forense ou pol·íti
ca. A repetição da palavra- delitos-, precedida da conjunção e, não 
teve outro .fim senão separar bem as duas partes doartigo, e por con
seguinte isto não autoriza a distinção feita entre delitos individuais e 
de responsabilidade, que dá lugar a certa inteligência do art. 28 da 
constituição. ~::::r· · 
. Agora há uma dificuldade em admitir esta op.inião, que é dizer 

o § 2? -conhecer da responsabilidade-; poder-se:ia dizer que, com
preendendo o § 1? os crimes de responsabilidade/i'éscusado era repe
tir isso no§ 2? Na verdade há esta dificuldade; mas, não existindo na 
linguagem anterior à constituição diferença alguma na definição des
tas duas qualidades de delitos individuais e de responsabilidade, sou 
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obrigado a apelar para uma coisa muito comum nos escritos huma
nos, isto é, redundâncias; há aqui uma manifesta redundância, salvo 
se se quiser entender que a constituição neste lugar s6 fala nos crimes 
que se cometem em corpo coletivamente. 

·o Sr. Carneiro Leão dá um.aparte que não ouvimos. . 
O Sr. Alves Branco:- Talvez isto se possa referir à solidarieda

de ministerial; o mais provávelporém é que seja uma redundância. 
J: outra dificuldade que nasce do artigo e seus parágrafos, e eia con
siste no sentido da palavra - conhecer~se: ~a palavra~ conhecer
(diz-se) compreende no § 19 todos os atos do processo desde_o prin
cípio; então a do § :2 compreende, .mas isto é contra à constituição, 
que diz que decretação .da acusação dos ministros .é na câmara dos 
Srs. deputados. Por esta. mesma razão é que eu entendo que a. palavra 
- conhecer.~ dos dois par:ágrafos compreendem todos os atos do 
processo, pois que, se assim· se não~ devesse entendê-la, escusava a 

. limitação que se pôs no. sentido da que é empregada no § a, em rela
ção aos ministros e conselheiros de ·estado, e quando, se provasse 
que o art. 38 s6 teve por. fim o mostrar.ó juízo da.decretaçãoda acu- · 
sação .dos ministros .e conselheiros de eStado sempre ficaria .. certo que 
este artigo era a verdadeira razão que t{nhamos para nos arredar no 
§ 2 art. 47· da significação geral.da palavra:.... conhecer dos delitos-, 
como está no § 1 do mesmo artigo; Ora, entendo eu que se trata no 
art. 47, tanto dos delitos individuais, como do de responsabilidade; é 
conseqüência que o art. 28 não pode ter a inteligência que lhe dão 
alguns senhores limitando-o somente aos crimes de responsabilidade; 
também os an:tecedentes deste artigo não se conciliam com esta opi
nião; creio que o art. 28 diz respeito a .todos os crimes. · 

O Sr. Carneiro Leão dá um aparte que não ouvimos. 
O Sr. Alves Branco:.- O particular do art. 28-é s6 providen-· 

ciar sobre a conduta de um juiz no caso de pronunciar senador, que 
tem pela constituição um juízo privativo; ele confirma o que temos. 
dito -a pronúncia do juiz não tem efeito algum enquanto o juiz pri
vativo não lh'os dá . 

. Todos .os processos vêm aqui ter, e se já.trazem pronúncia, o 
senado delibera sobre ela; se a não trazem, o senado, usando domes
mo direito privativo, faz ó mesmo; da pronúncia sem efeito não. lhe 
resulta direito algum que ele não o tenha sem ela; eis aqui como. eu 
entendo a constituição e as leis: eis aquLporque eu reclamo uma de
cisão positiva sobre o fundo do processo que. faz o objeto do debate. 
Como dar ao senado o conhecimento. exclusivo dos delitos de seus 
membros, confirmá-lo pelo fato de. declarar que a pronúncia do juiz 
não tem efeito sobre o senador antes de sua câmara resolver, e querer 
ao mesmo tempo que esta câmara não possa atender a um processo 
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de seus membros senão quando o juiz quiser escrever nele sua opinião? 
Sr. presidente, creio que tenho justificado a minha opinião. O 

que agora especialmente me resta é pedir a V. Ex., retirar este reque
rimento e substituí-lo por outro, visto que V. Ex. declarou que o 
senado não votava sobre as razões do parecer, mas só sobre a conclu-
·são. 

O Sr.' Presidente:- O nobre senador não pode retirar o reque
rimento, porque não -é seu: a ter emenda que oferecer, pode mandá-la 
quando o parecer entrar em discussão. 

O Sr. A. Branco:- Tem V. Ex;, razão; eu vi a questão toniaro 
caráter da discussão do parecer, entrei nela e esqueci-me inteiramente 
do requerimento. Eu mandarei a minha emenda. quando for tempo . 

. O Sr. P. AlbUquerque:- Eu não me proponho contestar o que 
o nobre senàdor acaba de expor, e não deixo mesmo de conformar
me em parte com o que ele disse até certo ponto. 

Pedi a palavra só para lhe notar que ele não fez boa aplicação 
das suas considerações ao objeto em discussão. · 

Quatro proposições emitiu o nobre senador. A 1~, que asco
missões não tinham tido por motivo para. desatenderem o processo, 
senão a falta de pronúncia; mas o nobre senador não tem razão. para 
assim o pensar, porque, lendo-se os relatórios das comissões, se verá 
que elas não apresentam só este fato da falta de pronúncia para o 
desatender. · · 

Outro argumento dó nobre senador é que em .geral o senado 
pode conhecer de uma denúncia. Mas note o nobre senador que o 
objeto de que se trata é um processo de queixa intentada contraa au
toridade judiciária, e dela remetida para aqui sem formalidade. Será 
isto uma denúncia? 

Em 39 lugar o nobre senador argumenta com a constituição e 
com o código para justificar o juiz, dizendo que por uma analogia po
dia ele remeter o proceSso para o senado. A este respeito divirjo do 
nobre senador. O juiz devia remeter o processo para aquele tribunal, 
para aquele foro a quem competisse tomar dele conhecimento, e ele 
vir entãc:i para o senado depois da pronúncia, se tivesse lugar. 

Ultimamente disse que todos os negócios deviam ter decisão, 
mas que as comissões não conclu iram o seu parecer dando uma deci
são. Pois nós não dizemos que o processo seja desa:téndido? Por con-
seqüência é esta increpação inj•Jsta. . 7,>? 

Eu concluo perguntando ao nobre senador·cúiue ele faria sen-, .. 
do membro da comissão, vendo um processo informe, com· grandes 
indícios de malignidade? Tomaria isto logo com uma denúncia contra 
o nobre senador? Então era dar ao processo uma importância que ele 
não tinha. Mandaria ouvir o nobre senador como as comissões julga-
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ram que deviam fazer a respeito dos outros processos onde se trata de 
crimes. mais importantes? Dava. assim importância .ao processo?. Mas 
como as .. comissões não der:am. importâncias nenhuma: ao. processo, .fi
zerám, o que .o .. nobre senador. faria,. rejeitaram-no ._dizendo ao .senado 
que não se ocupasse_com. isto; enfim, que não:progredisse mais.coisa 
alguma.. . .· . · . .. ·· · 

. Creio pois que não há razão. alguma para o. nobre senador in-
crepar a comissão. . . .. ... . . · . 

· -. •. O .Sr:~ C ... Leão (ministro da justiça e de_ estrangeiros).: ~sr. pre
sidente, tenho. notado que diferentes,adversários,do parec~r,.da comis
são não estão .concordes entre :si. T.rês~_são,os,pr;incipais_orador,es~que 
têm falado contra o parecer da comissão, e qualquer;,,_delester;n::uma 
opiniã.o _dive~sa~ qualquer deles se.funda na constituiÇão.:Para um os 
senadores .. não_têm,:privi,légios. nps delitos. de •responsabi_lidade.··outro 
senhor: faz ._uma distinção que: não .se acha .. nem ;na constituição:nem 
nas leis; parece qÜe disse que os. senadores-ou. deputados,podem•ser 
pronunciados.· quando . o. juiz·.·. procede ,ex-officio; inasi qUe, · havendo 
queixa ou denúncia, deve. necessariamente o seu processo:ser·come
çado neSta, casa. Finalmente, um outro nobre orador~ que. hoje falou, 
pareceu agora desenvolver uma nova opinião... . .. 

O Sr.,A .. Branco:- A mesma que existe no·meu discurso. im-
presso .. : · · · :. · · · 

··O Sr. C. Leão: :--:- , .. que modifica o art. 28.da consti~uição, 
na sua generalidade. . . · . · ··.· . ·. · ·.- ... 

·. O Sr. A .. Branco: -Peço a palavra para me explicar; 
O Sr. C .. Leão: -Estabelece umajurisdição cumulativa entre o 

juízo do foro comum e o senado para proceder ao ato da pronúncia. 
O Sr. A. Branco diz algumas palavras que_não ouvimos. 

·O Sr. C. Leão:- Disse que os juízes no foro çomumpodiam 
proceder ao ato da pronúncia,. mas que O· senado também. pode·pro-
cedera.esse ato: portanto, esta jur,isdição é,cumulativa.. _ . . ............ . 

Pela minha parte, conformando7m~ com :alguns .senhores que 
têm .falado sobre .o par:ecer da comissão,- não digo. ,que, a palavra -
conhecer -, se se procurasse a sua origem~- não .devesse abranger o 
processo informatório: mas entretanto estabeleço. que, a. palavr:a .- co
nhecer~. tanto do § 19 como do 29 do art .. 47, não compreende a 
respeito dos senadores .e deputados. o processo informatório. Pode 
compreendê-lo a respeito de outros prj~i_legiados, por exemplo, dos 
membros da família .imperial, porque não• há artigo nenhum quediga 
o contrário; mas a respeito dos ministros de estado não_ podia dar-se 
essa inteligência, porque é oposta ao outro artigo da constituição que 
limita este; é oposta ãquele que diz - que a decretação da acusação 
dos ministros de estado deve ser feita pela câmara dos deputados-
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A respeito do!! senadores, também não pode o processo informatório 
ter lugar no senado, porque isto seria oposto ao art. 28 da constitui
ção que diz: "Se algum senador ou deputado for prónunciado, o-juiz, 
suspendendo todo o ulterior procedimento,dará conta à sua respecti
va câmara, a qual decidirá se o processo deve continuar e o membro 
ser ou não suspenso do exercício das suas funções". Ora, este artigo 
fim ita tanto a jurisdição do senado a respeito do senador ou deputa
do como o art. 38 limita a jurisdição do senado a respeito dos minis
tros e conselheiros de estado. Para se dizer que o art; 28 não limita 
a jurisdição do senado a respeito dos senadores ou ·deputados, era 
preciso estabelecer que também o art. 38 a não limita a respeito dos 
ministros de estado. - · · • · . -. - · ' · 

O nobre senador, para apoiar ainda a· sua opinião, pareceu fun
dar-se na expressão - se-, usada no art~ 28.Disse ele-que, se se dis
sesse- quando -, esta expressão limitaria. Eu digo porém que a ex
pressão - se - tem muito ma is força do que a expressão ...:....; quando ....;._ 
O que quer dizer essa expressão? Exclui• a possibilidade de vir este 
processo à casa, exclui o tomar~se conhecimento dele. E o que quer 
dizer a expressão - se? - Esta condicional - se - equivale a dizer 
que,. no caso de queixa ou denúncia contra senador ou depUtado, se 
houver pronúncia, deve o processo ser remetido à respectiva Câmara; 
mas, se não houver pronúncia, não deve ser remetido, embora o sena
dor ou deputado tivesse sido denunciado ou querelado; ou contra ele 
depusesse alguma testemunha que, no conceito do juiz~ não fosse bas
tante para a pronúncia. O que quis este artigo da constituição? Quis 
que o senado e a câmara dos deputados não fossem distraídos das 
suas funções legislativas,· remetendo-se uma multidão. de processos 
que se pudessem intentar sem provas suficientes, nas quais se achas
sem envolvidos os nomes de algum senador ou depUtado, e quis que, 
ainda mesmo que nesses processos estivessem envolvidos os nomes 
de alguns senadores ou deputados, se eles não fossem pronunciados, 
não fossem tais processos remetidos às câmaras. I. 

Vê portanto o nobre senador que a expressão - se -, em vez 
de dar força à sua opinião, tira-lhe toda a razão, que esta expressão 
vale muito mais neste caso para excluir a sua opinião do qÓe valeria 
a expressão - quando - · 

. Resumindo, Sr. presidente, eu não excluo a palavra - conhe
cer- no art. 47; tanto no § 19 como no 29, possa'ter uma acepção 
ampla, compreendendo até ao processo informaté5rio a respeito da
queles sobre os quais, pelo outro artigo da constituição, não haja al
guma limitação. Ora, como a respeito dos ministros~·de estado está ex
cluído esse processo pelo art. 38, e como a respeito dos senadores e 
deputados se acha excluído pelo art. 28, segue-se que a opinião de ai-
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guns membros das comissões, opinião. que exêlui a .possibilidade de 
serem remetidas a esta casa, e de, se·.tomar conhecimento de proces
sos. em que,.não::haja: pronúncia, .é aquela ·!'Dais; conforme com .a,cons
titui~o. A isto.Jimito.o que tenho a.dizer; não quero .fatigar. a casa 
com mais longo discurso. · ....... , , . . ,. . ., . : ·. <: _,.,., ···:-. ~··' .... •• : ~·' :· 

Eu não ouvi :o que disse hoje o nobre. senador por·São' Paulo: 
respondendo ao :qúé eU disse ontem; mas não raltàrá'ócasião;' depois 
de ver o seu discur5o · imprêsso, para· responder-lhe~ :EI'ltãô· será~ líCito 
examinar se no meu discurso houve essas acres asserções, esses insul
tos que ele me supôs. Não estou costumado a insultar; posso falar 
com mais alguma energia a respeito de qualquer assunto, mas não 
costumo dirigir injúrias a pessoa alguma. Tive, é verdade, de defender 
uma multidão de empregados estimatizados com uma expressão que 
estou que o nobre senador quereria retirar; mas creio que nas minhas 
observações não se encontraria uma palavra que pudesse ser ofensiva 
ao nobre senador. Depois que o seu discurso for impresso, verei se 
lhe devo responder. 

O Sr. A. Branco:- Sr. presidente, eu me aplaudo de ter já con
seguido de alguns adversários da-minha opinião concordarem na acep
ção que dou à palavra - conhecer- no art, 47 da constituição. Mas a 
palavra - conhecer.-, disse o nobre orador, está limitada no art. 28. 
Eu poréni disse e entendo que não há tal limitação; se o nobre sena
dor lesse o-artigo anterior, veria que a não há (lê o art. 27 da consti
tuição). 

Ora, vê-se que não podemos ser presos fora de flagrante delito 
por autoridade alguma; não poderão porém as autoridades coligir. as 
provas de nossos crimes para as remeter para o senado? Eu não vejo 
isso proibido positivamente na constituição, e assim era de razão, 
porque o senado não está sempre reunido; mas, como o conhecer dos 
delitos dos senadores é exclusivo do. senado, ficam todos os efeitos da 
oposição do juiz suspensos, até que o senado pronuncie efetivamente 
se o processo preparatório deve continuar ou não, segundo as pala
vras que dele resultarem, que é o que se colige do art. 28. Este artigo 
em nada limita os direitos que ao senado dá o art. 47: dele se não po
de deduzir que o senado seja inibido de preparar mesmo por si o pro
cesso de um seu membro, que lhe seja denunciado diretamente, em 
tempo de suas sessões, e isto é tanto assim,, que a própria palavra- se 
- do artigo o está mostrando, como se dissesse a constituição:- co
mo o senador tem juízo privativo, se alguma autoridade judiciária o 
pronunciar, essa pronúncia não terá efeito algum judiciári~, ou seus 
efeitos ficarão suspensos, enquanto o senado não anuir na dita pro
núncia, que aliás também pode revogar.-
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Para di~er-se que este artigo tinha em vista limitar o 47 seriam 
precisas palavras mais positivas, e mesmo principiaria por - quando 
- e não por - se -. Sr. presidente, o art. 47 firma o direito do sena
do; o art. 28 o que há de fazer o juiz no caso de achar culpado um 
senador, inferindo-se dele também o modo por que o senado exerce 
seu direito. . . . . . . . . • . .. ·. 

Não havendo mais quem peça à palavra sobre o requerime_nto, 
julga-se discutido, e sendo posto à votação é rejeitado. . · 



_-·, . 

. '···-· 

. Continua. a .discussão do parecer, que ficará adiada em sessão 
de 8 do corrente. . · · 

· O Sr. Alves. Branco (pela ordem):..,...-Agora peço permissão pa-
ra retirar a.minha;emenda e substitui-la por outra. 

Sendo :o senado consultado, permhe que o nobre senador reti
re a sua emenda. 

Vai .à mesa,. é apoiada e entra em discussão a seguinte emenda. 
"Suprimam~se os três artigos da conclusão do parecer das co

missões, e em .seu· lugar ponha-se a seg~lnte: - Ou e não. continue o 
processo; visto não haver prova alguma contra o senador denunciado. 
- Alves Branco". 

O. Sr. Para (so ( pela ordem ) :-Sr. presidente, parece que esta 
emenda contém duas idéias: ·uma· é a ,supressão dos artigos propostos 
pela comissão, a outra é uma emenda substitutiva. Requeiro que se 
ponham separadamente à votação, porque tenho de aprovar uma .ere-. 
jeitar a outra. .. . . .... 

. O Sr .. presidente: ..,... Na ocasião da votação atenderei ao requeri-
mento do nobre;senador. · 

O Sr. Para(so:- Peço a palavra. 
O Sr. presidente:- Tem a palavra.· 
O Sr. Para(so:- Sr. presidente, grande têm sido o debate sobre 

a inteligência do art. 47 da constituiçãO; tem-se encontrado muitas 
dificuldades para se combinar a inteligência deste artigo com a 
do art. 28. . . . . 

Eu porém, combinando estes dois artigos, com outros,da consti-. 
tuição, e com alguns do código do processo, código que passou pelos 
diversos ramos do poder legislativo, e que não podia deixar de ser fei-
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to senão no verdadeiro e genuíno sentido da constituição, assento 
que quando o art. 28 diz:-Sea/gumsenadoroudeputado for pronun
ciado, o juiz, suspendendo todo o u/teriorprecediiiiêi1tó~- étc: ·.: ... ;se 
~ntende se for pronunciado pelos juízes competentes, mas quais são 
eles? Quanto a mim são aqueles· que a mesma constituiçãO tem desi
gnado; aqueles enfjm que o código do processo pressupõe no art. 455. 
Todos os outros para os quais a contituição não designou um juiz pri
vativo, entendo que estão sujeitos à regra geral; porque estes artigos 
em que vêm marcados juízes privativos são exceções dessa regra, 
exceções que confirmam a regra em contrário .. Se pois, só para tais e 
tais funcionários públicos, se acham designados juízes privativos, to
dos os outros que não estão compreendidos nessa exceção estão sujei
tos às justiças territoriais. E nesse sentido, Sr. presidente, que entendo 
o art. 325 do código do processo quando diz que ninguém está isento 
da jurisdição do:juiz:ae paz ·c ao:quais:sücedéraiTrós'.suodêlegados de 
polícia, e por conseqüência a respeito destes em vigor a mesma dispo
sição) à exceção dos privilegiados :pela constitu"ição, ·:istb é~: àqueles 
para os quais a constituição os estabeleceu juízes privativos.:.,_ · . 

. ·A constituição e o código marcam juízes privativos para os di
plomatas, para os desembargadores;" para ·os· membros: :do: supremo 
tribunal. de justiça~ para os presidentes·de província, para-osjufzes de 
direito, para os militares nos crimes puramente militares,. para os 
eclesiásticos nos crimes meramente espirituais; todos os outros, pois 
que não estão . compreendidos nestas· exceções estão na, regra geral, 
quero dizer, estão sujeitos aos juízes territoriais. A estes ju ízes.é que 
cabe a pronúncia, porque o art. 144 do código diz- que pela inqui~ 
rição das testemunhas, interrogatório do indiciado deliqüente, ou in- , 
formações a que tiver precedido, ojuiz se convencer da exiStência do I 
delito, e de quem seja o delinqüente,declarará porseu·despacho nos 1 

autos que julga procedente a queixa ou denúncia, e obrigado o delin
qüente à prisão nos casos em· que esta tem lugar; .:...... Ainda mais; o 
-mesmo artigo 235, de que há pouco falei, ordenando que·os juízesde 
paz remetam para os juízes privativos o processo dos privilegiados ser
ve-se desta expressão: - remeterá o processo desde a sua origem até 
a pronúncia. - Logo a pronúcia compete ao jÚii ·1:erritorial. · 

Mas argumenta-se dizendo que o artigo.47 da constituição de
clara que é da exclusiva competência do senàdo~conhecer·dos delitos 
individuais dos senadores, etc. Sim, senhor, é da exclusiva competen
cia do senado; mas entendido este artigo da mâneira por que o artigo 
28 já explicou, declarando se há de ou não continuar o processo; de
clarando se há de ter ou não efeitos essa pronúncia, e depois julgando 
definitvamente, absolvendo ou condenando ( apoiados) , eis como 
entendo estes artigos. 
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Mas eu não posso, Sr. presidente, combinar coma opinião da
queles senhores que querem que a pronúncia de .juiz. de. paz •(ago
ra ur:n subdelegado) ipso facto, seja.•bastantepara submeter um sena-
dor a uma acusação regular. -, .. , , ,. . . . . . 

·O Sr. C. Leão :- Ninguém disse ,isso.:-·· · -,. - ·· '· ... : :. -
· -O Sr. Para(so:- Não é desse. lado,. é de outro. que esta _opinião 

tem aparecido~ · · ··· - . . . · · _ . . . . .. 
Não. posso, digo, combinar com esta opinião. Estou que ao juiz 

compete a pronúnciaí mas esta pronúncia fica dependente da decisão 
do senado. ( apoiados) em confor.midade:do·: artigo 28,·· e;:por .isso 
mesmo .que ela fica dependente da decisão ·do·, ser.~ado é.que entendo 
que não pode bastar imediatamente para uma•acusação,regular..(apoi~: 
ados). Ora, é deste mesmo artigo que eu ·déduzo:;e5ta:doutriria, pois 
que ele.diz que o senado decidirá;··mas para .deCidir• é preciso-tomar 
conhecimento do negócio, entrar na.sua. análise,dnteirar"se.• da:justiça,. 
para ver se deve continuar {apoiados).;. Demais,. não era poss(vel que 
pudesse sujeitar a uma acusação regular. a :um.• senador revestido ·de 
tantos privilégios a · pronúncia proferida por· um subdelegado: de 
quem o código não confiou tanto (apoiados) .que pudesse, só.por si e 
antes de sustentada pelo juiz municipal, sujeitar quàlquer cidadão à 
acusação. . - . : . . . . . .. 

J: por isso, Sr. presidente, que entendo que•devemos examinar 
qual é a justiça do processo para vermos. se. deve .. continuar; para se 
for justo, dizer-se - continue .;_, se parecer-injustas, dizer-se não deve 
continuar- . Eis a minha opinião, e'por est~uazãb hei de votar pela 
emenda ultimamente apresentada pelo Sr. senador.Aives Branco; mas 
só na última parte, na que diz que o processo .não pode continuar 
porque não há prova para a pronúncia~ Por estem0tivo é que eu:re~ 
queria a separação das duas partes da· emenda;.: . .. · ..... 

Eu não censuro a comissão, a comissão disse•bem;·.que•o.pro~ 
cesso não devia ser atendido; mas eu-nãoiqLiiséra:que:eládissesse isso 
porque faltava a pronúncia; entendo quea.comissão:podia dizer neste 
caso, em .que considero não haver prova, ,que:o':"processa; não· pode 
continuar. porque nos falta a que. eramecessárià;:·aJiás :quem· sabe. se 
haveria alguém que se lembrasse de dizer.que o:senado:qúis sair.• por 
uma tangente? Tanto mas que eu .me lembro:·agora·que o §.3° do:art.-
25 da lei de 3 de dezembro de 1841 diz. que quandq ojuiz encontrar. 
irregularidades no processo, poderá mandar; proceder a todas as dili
gências necessárias, ou para senar quaisquer nulidades, ou para mais 
amplo conhecimento da verdade e circunstância que • possam ·influir 
no julgamento. Não podia o senado, sendo-lhe apresentado um pro
cesso irregular, mandar voltar esse processo para ser ·regularizado, e 
depois conhecer dele? Obrando assim conforme ao que tinha disposto 
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aquele artigo, e anteriormente o aviso de 2 de junho de 1834? Cer
tamente, podia-o fazer. Mas no presente caso mandar voltar. o proces
so para ser regu)arizado não teria outro efeito senão:·fazer:perdurar a 
idéia do crime imputado ao nobre senador, idéia que:é bastante inju
riosa a ele e desastrosa ao senado.: Por :isso, neste caso, a. comissão fez 
bem em desatender o processo,; masdevia-o.fazer, usando das palavras 
da constituição: - não pode continuar por lhe faltar a prova __:; E em 
conformidade deste princípio que· pretendo votar por esta emenda. 

Não posso porém concordar· na outra. par.i:e.da emenda, en
quanto que se suprimam os mais artigos;· Não senhores; .os--outros 
artigos apenas estabelecem uma' regra regulamentar para os casos de 
remessas de processos ao senado~ . . . . •. · ... , , -.:. .·: -, ,_ 

.Alguns senhores .têm· emitido- a, idéia..de :·q-ue se deve ~mandar 
reponsabilizar este· juiz, porque era 'parente: do· denunciante;· e por 
que , sendo .obrigado a pronunciar, não pronunciou; Senhores;· eu sei 
que o art. 61 do código do processo diz .que ojuiz.dando~se-tais e.tais 
hipóteses; deve~se declarar suspeito, e· é minha.opinião.quéapesarde 
que se não possa dar por suspeito o juiz que forma a-.culpa :_todavia o 
juiz que- for suspeito nas hipóteses do art;: 64 do:.código~•deve-se de
clarar tal, não obstante não poder serdadq de suspeito. Mas esta opi
nião que sigo não é tão geral que não encontre a opinião de.muitos 
respeitáveis jurisconsu/tos. Se pois o negócio é duvidoso; combse há 
de mandar responsabilizar ao juiz porque seguiu uma opinião que não 
é de todos? Demais, eu sei que o art. 457 do código.diz.que.todas as 
vezes que o supremo tribunal de justiça ou as -relações .encontrarem 
crimes de reponsabilidade no processo ou nos papéis que lhe forem 
presentes, mandarão proceder contra quem se der a responsabili
dade, mas é precido que o crime conste dos autos, dos papéis.que:são 
presentes, e eu estou certo quedo processode que setrata nãocons-
ta o parentesco que há entre o juiz e o.denunciante. ·· · 

O Sr. Ferreira de MeiJe : -.Não consta. · ...... . 
O Sr. Paraíso:- Ora, se.não consta isso, como há. de ter lugar a 

responsabilidade? Demais, ajuízo não pronunciou~ e segundo a, mi
nha opinião, fez muito mal, não devia mandar o processo sem.a pro
núncia, até mesmo pelo que dispõe o art. 28. Mas eú tenho ouvido 
sustentar. aqui no senado por muitos hábeis e dignos; oradores que ao 
senado pertence formar a culpa; e sendo assim, para-que.hão.de.man
dar processar o juiz porque não pronunciou? Isso era:~expor o . .senado 
a um desar, era expor .:1 que o juiz que fosse encarregado de formar a 
culpa a este. delegado dissesse:- Ele não é criminosq;'•porque,:? mes
mo senado estabeleceu que o delegado não podia fori!l_ar a culpa:- E 
seria airoso, depois do senado mandar processar, dizer o juiz da 
culpa - não tem crime? 
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Eu entendo pois que a comissão diz a este respeito tudo quan
to devia dizer: estabelece a regra pela qual devem ser remetidos os 
processos para o senado; e- nesta parte conformo-me com a opinião 
da nobre comissão. 

Requeiro portanto a V.Ex. que quando se proceder à votação 
ponha a emenda por partes, porque eu hei de vqtar por aquela que 
diz que o processo não pode continuar por não haver proVa, mas hei 
de rejeitar a outra. 

O Sr. Visconde de Olinda dá uma breve explicação que não 
ouvimos. 

Dando a hora fica a discussão adiada. 
O Sr. presidente marca para a ordem do. dia a mesma, e levan

ta a sessão às 2 horas da tarde. 

·::,. ·; 
. •, : .. 



SESSÃO EM 12 DE FEVEREIRO DE 1843. 

Presidência do Sr. barão de Mont'Aiegre. 

Sumário:~ Expediente. - Ordem do dia: Continuação da primeira 
discussão do parecer sobre o processo organizado em Pouso Alegre 
contra o Sr. Ferreira de Mello; discursos do Srs. Clemente Pereira, H. 
Cavalcanti, Mello Mattos, Paraiso e Vergueiro; emenda do Sr. Ver
gueiro; discurso do Sr. Lopes Gama. 

Às 10 horas e meia da manhã, reunido número suficiente de 
Srs. senadores, abre-se a1 sessão e aprova-se a ata da anterior. 

O Sr. 1Q Secretário dá conta do seguinte: 

EXPEDIENTE 

Dois ofícios do ministro da guerra, dando as informações que 
.lhe foram pedidas a respeito da pretensão de João Luiz Ferreira 
Drummond, e da mercê pecuniária de 11 O rs. diários concedida ao 
soldado reformado Joaquim José Velloso. - São remetidos a quem 
fez a requisição. 
. t aprovada a redação da resposta à fala do trono; e o Sr. pre

sidente declara que se irá pedir ao governo dia, lugar elfiora para ore
cebimento da deputação que tem de a apresentar ante o trono. 

São nomeados para a deputação ( além dos Srs. Alves Branco; 
visconde de S. Leopoldo e visconde de Olinda, membros da comissão 
da dita resposta ) os Srs. Oliveira, Cunha Vasconcellos, Paraizo e vis
conde de Congonhas do Campo. 
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ORDEM DO DIA 

Continua a primeira discussão, adiada pela hora na última ses
são, do parecer das comissões de constituição e de~ legislação~ sobre. o 
processo remetido ex•ofieio do juiz municipal e delegado·da ·polícia 
da vila de Pouso Alegre com as emendas dos Srs. Paula Souza e Alves 
Branco.' 

O Sr. Cleínente.Pereira:...,.. Sr. presidente~ estava determinado a 
votar pelo parecer das ii ustres comissões sem tomar' parte. na discus
são por -entender.·que>a matéria,. apesar·.de>muito .. · importante, .. se. 
achava .suficientemente elucidada. Mas julguei .conveniente pedira pa
lavra para satisfazer:"por algUma forma.aos escrúpulos de:'extremado 
zelo pelo crectito•do seriado~ manifestados porum<nobre:seriador que 
falou quase· erri ·último lugar .na- sessão pa5sada, sustentando que o 
senado deve.tomar·conhecimento.domerecimento•do.processo,•ape• 
sár de haver mostrado. que este se 'não acha. regularmente organizado . . . , 
para que a malignidade não possa argü ir de haver proferido• Uma delibe" 
ração menos fundada.: em justiça~ deixando de-tomar'conhecimento 
do negócio, talvez por consideração indevida• para com um membro 
da casa.· ··.. ··,· .... 

Bem que me não pareça concludente a conseqüência do nobre 
senador, porque, se o.processo é irregular, como ele· sustentou, dele se 
não• pode tomar conhecimento; e se dele se não pode conhecer, seria 
estranha contradição entrar no apreciamento da sua matéria; todavia 
não deixo de achar alguma conveniência em que se evitem os .perigos 
de se imputar ao senado que deixou de tomar conhecimento do pro
cesso por algum outro motivo que não seja o que se manifesta no pa
recer. Mas, como pelos meus princípios-não posso•concordar em que 
se entre no exame de:um processo que julgo- irregular, e não quero 
com o meu voto dar causa a que o senado pareça contraditório, reco-

. nhecendo que o processo não é regular e-tomando ao:mesmo tempo 
conhecimento do seu merecimento, vou oferecerao nobre senador e 
aos mais senhores que são da sua opinião, um meio de conciliar este 
embaraço, fazendo a leitura das principais .peças do procesSo e. dos 
depoimentos das testemunhas: por esta forma o público,facilmente 
poderá ajuizar se o senado procedeu com inteira justiÇa, e semconsi~ 
deração nem favor; e farei esta leitura no espaço para·que os taquí~ 
grafos possam apresentar no jornal da casa uma cópia fiel doprocesso. 

Antonio José da Silveira denunciou o editor do· Universal, peri
ódico, creio de Pouso Alegre por haver eublicado um artigo que ele 
julgou ofensivo da sua honra; e citado o editor, foi este·julgado respon
sável. Mas passado algum tempo, compareceu em ju(zo apresentando 
um autógrafo assinado por Agostinho Velloso da Silva, e a !assinatura 
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deste estava reconhecida pelo nobre senador a quem este processo 
afeta e pelo Sr. João Dias de Quadros Aranha, que creio era então 
deputado (apoiado) . . Aconteceu porém que antes ou depois de se 
apresentar este autógrafo (o processo não faz menção desta espécie). 
Faleceu o verdadeiro responsável: e então o queixoso foi a ju(zo, ale
gando que a firma do responsável era falsa, e querendo que se proce
desse a exame de falsidade na mesma firma. Procedeu-se com efeito a 
este exame, e os peritos fizeram a seguinte declaração: 

"Declararam o dito escrivão do subdelegado e os dois peritos 
mencionados, que à vista do exame feito e do conhecimento que ti~ ··: 
nham da letra de Agostinho Velloso da Silva, que as assinaturas do 
mesmo nos ditos autos nenhüma semelhança tinham com.a,assina~ 
tura e letra do mesmo, e por isso que a dita assinatura era .falsa. E pelo 
segundo tabelião e escrivão dos orfãos, e por mim primeiro tabelião~ 
que as assinaturas de que se trata não tem semelhança alguma com as 
outras assinaturas de Agostinho Velloso da Silva, que foram .exami~ 
nadas. E declararam mais todos unanimemente que as duas firmas do 
senador José Bento Leite Ferreira de Mello e do cônego João Dias de 
Quadros Aranha, que se acham nos mesmos autos. a f.28, reconhe
cendo a firma examinada de Agostinho Velloso da Silva, eram verda~ 
deiras." . . 

A vista deste exame, que todavia creio que foi feito sem audi
ência das partes interessadas, porquanto não. consta da sua intimação 
ou citação, o ·queixoso apresentou a sua P.etição de denúncia ou quei
xa contra as pessoas que haviam reconhecido a assinatura falsa e sen
do esta tomada, sobre ele se ouviram 5 testemunhas, cujos depoimen
tos vou ler. 

Primeira testemunha, disse: "Que a assinatura que se achava no 
autógrafo, o qual lhe foi apresentado para o examinar, não é de Agos~ 
tinho Velloso da Silva o que ele testemunha asseverava pelo conheci
mento que tem da letra do dito Velloso, de quem teve cartas e com 
quem teve negócios: que a letra do dito Velloso é muito pior que a 
assinatura; que a letra da mesma assinatura tem alguma semelhança 
com a do Sr. José Bento, mas que ele testemunha não pode afirmar 
ser: e ·da mesma sorte que as assinaturas do senador Jose Bento e do 
cônego João Dias de Quadros Aranha. Nada mais disse nem lhe foi 
perguntado. Ao costume, disse ser parente em .grau rem.oto do reve
rendo João Dias, com quem teve amizade, e não tem inimizade nem 
com o Sr. Jose Bento Leite Ferreira de Mello". 

Segunda testemunha, disse ao costume: "Que era parente em 
grau remoto, em 4q grau, do acusado João Dias de Quadros Aranha, 
de quem foi amigo e com quem vive hoje indiferente, e que tem ini
mizade como o senador José Bento, assim como tem amizade como o 
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queixoso. E sendo-lhe lida a petição do queixoso, e perguntado pelo 
conteúdo dela, e sobre as assinaturas que lhe foram apresentadas, disse 
que a assinatura que se acha no autógrafo não é de Agostinho Velloso 
da Silva, o que sabe pelo conhecimento que tem da letra do mesmo 
Velloso; e que a mesma· assinatura tem visos da letra,do senador José 
Bento. Finalmente,_que as .. assinaturas que reÇPnheceram a dita assi-
natura de Velloso são verdadeiras.'~ · ·.· ·· 

Terceira testemunha. "Ao costume disse ser inirnigo político 
dos acu5ados. E sendo perguntado pelo conteúdo da petiÇão de quei
xa, e o que sabia a respeito dela, disse que se referia ao que declarou 
no exame das firmas que lhe foram apresentadasrque não.achava se.: 
melhança entre a firma reconhecida do senador José Bento, e que a 
reconhecia; · . ·. -

OSr. Paula Souza:- Seria bom .ler também as contraditas: .. 
o.·sr: Clemente;Pereira: .:_ Não· o julgavanecessário; mas !erei: 
"E séndodada a palavra ao acusadO ouaóseuadvqgadc) para 

contraditar ·ó depoimento da testemunha, por ele lhe fÓi 'perguntado 
se julgava o acusado capaz de concorrer para a falsidade da firma por · 
qualquer maneira; ao que respondeu que não, pela posição que ocu
pava na sociedade, não tendo para fundamentar o seu depoimento fa
tos parti cu lares donde possa deduzir a afirmativa do que se lhe per-
guntou." ' · · 

Quarta testemunha. "Ao costume disse nada. Sendo-lhe lida a 
petição do queixoso; e perguntado pelo conteúdo dela, disse que pelo 
pouco conhecimento que tem da letra de Agostinho Velloso da Silva, 
lhe lhe representanãoser dele a assinatura que lhe foi mostrada e que 
não acha semelhança entre a assinatura de que se trata e a letra do Sr. 
José Bento; e que as assinaturas quereconheceram a dita firma lhe 
pareceramverdadeiras. ·. . . . · . 

"E sendo dada à. palavra ao .acusado ou ao seu advogado para 
contraditar o depoimentO da testemunha; foi por éle perguritâdo se 
julgava 'no fundo de sua consciência se o acusado seria' capaz de con
correr para a falsidade da firma por qualquer maneira, ao que di5se 
que não, não sabendo de fato algum assim como a· respeito do Sr. 
José Bento." · · · · 

Quinta testemunha. "Ao costume disse ser primo do Sr. JoSé 
Bento. · . . 

"Perguntado sobre o conteúdo da petição de queixa e assinatu
ra que lhe foram apresentadas, disse, que, tendo sido perito no exame 
que reoonheceu as ditas firmar, se referià .. a.-eJe, no qual declarou não 
ser de Agostinho Velloso a asssiriatura que sei acha autografado, bem 
como são verdadeirás as que a reconhecem; o que nada dizia sobre a 
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semelhança ou dissemelhança daquela assinatura com a letra do Sr. 
José Bento, por ser a mesma uma asssinatura falsificada. 

"E sendo dada a palavra ao acusado ou ao seu advogado. para 
contraditar o depoimento da testemunha, foi por ele perguntado se 
julgava no fundo de sua consciência o acusado capaz de concorrer pa
ra a falsidade da firma, por qualquer maneira:.disse que, uma vez que 
estava reconhecida falsa a assinatura do autógrafo,julga-o capaz disso. 
Foi mais perguntado se sabe ou se viu, além deste fato, concorrer o 
acusado para outros de igual natureza: respondeu que não sabe nem 
viu." 

Não há mais testemunhas, nem mais documento algum produ
zido pelo acusador. 

Ora, já ·se vê que nenhuma das testemunhas depõe afirmando 
que com efeito os denunciados praticassem o ato da falsificação dessa 
firma de que foram denunciados; e bem examinado o processo, ape
nas a primeira testemunha é a que se pode julgar sein defeito, e essa 
mesma não oferece uma prova suficiente para uma pronúncia funda
da em direito. 

O Sr. F. De Mello dá um aparte que não ouvimos. 
O Sr. C. Pereira:- Não está declarado no processo que o juiz é 

primo irmão, e não é permitido a quem avalia o merecimento de um 
processo dar valor a fatos que não estão declarados nem provados no 
mesmo processo. O que quero sustentar é unicamente que o processo 
não estava no caso de poder-se fazer obra por ele; quando, se fosse 
regular, dele se pudesse tomar conhecimento; e publicada a parte do 
mesmo processo de que acabo de fazer a leitura, ficará bem reconhe
cido que o senado, qualquer que seja a sua deliberação, procedeu 
segundo os princípios de justiça. Sirva isto também para justificar a 
boa fé das ilustres comissões, e dos senhores que querem sustentar ou 
antes fundar o princípio de que não deve o senado tomar conheci
mento de quaisquer acusações, papéis ou processos, denúncias de cri:: 
mes de senadores ou deputados que possam vir ao senado, se não vie-
rem acompanhados de pronúncia. · · 

O Sr. P. Souza:- Não estou de acordo . 
. O Sr. C. Pereira: - Eu não quero obrigar o acordo dos nobres 

senadores; quero só sustentar que é bem fundado o princípio estabe
lecido pelas ilustres comissões, que, uma vez que não exista pronún
cia, não deve o senado tomar conhecimento. E pois que tenho a pala
vra, direi alguma cousa em abono do mesmo princípio. 

Toda a divergência que tem havido de opiniões sobre esta ques
tão nasce, quanto a mim, da dificuldade de conciliar o art. 47 com o 
art .. 28 da constituição, pretendendo alguns nobres senadores que o 
art.47 tenha uma força exclusiva sobre as disposições do art. 28, e 
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querendo as ilustres comissões e os mais senhores que pensam como 
e~a que o art. 47 seja entendido pelo art. 28. Este é que é o estado da 
questão. · ·· . · 

O Sr. H. Cavalcanti:,.... Não é esse. _ ... ... ... . . 
.·' O. Sr; C. Pereira: - :~ entre o art. 47 e o.art.; 28 que tem versa-

do toda-a queStão principal. ... . . . . . · ·· · · 
OSr. H~ Cavalcanti:,~ Peço a palavra.. . ·· · ··. . . , .. 
O Sr. c~ Pereira:·- Ora·vejamos o que diz o art. 47, e as conse

qüências· naturais e necessárias que dele nascem, e vejamos também o 
que diz o.art. 28 e .. quais.as sua conseqüências. . .... 

. ··.Diz o artigo .47.:que é.da,atribuição:exclusiva do senado;conhe
cer dos delitOs individuais corrietidos~pelos:senadores, e: .. dos·delitos 
dos deputados durante o período da· legislatura. Não>falo:dos delitos 
dos .outros privilegiados; porque se :não!se.,trata deles: logo:nenhuma 
outra .autoridade que;-n.ão seja o senado: pode conhecer-.dosdelitos in~ 
dividuais dos senadores>e deputados durante o período da legislatu
. ra.· Esta con·seqüência é .necessária ;aliás não haverá atribuição exclusi-
va .. 

Mas o. art. 28 diz::-. Se.algum senador ou deputado for. pro
nunciado, o .juiz, suspendendo. todo o .ulterior. procedimento. dará 
conta· à sua. respectiva câmara, a qual decidirá se.o processo deve; con
tinuar e o ·membro ser ou não suspenso do exercício das sua funções 
-. Logo alguém,maisalgumaoutra autoridade.que.nãoseja o senado 
pode :conhecer dos delitos dos senadores.e deputados; e. se, não há di
reito exclusivo no senado, porque a. atr.ibuição exclusiva não. admite 
jurisdição cumulativa; e esta. conclusão é tão:necessária como a pri
meira. Temos portanto uma verdadeira antinomia entre os. dois arti-
gos: mas convém examinar se é praticável; sua conciliação; porque, se
gundo os princípios de. her:meneúticajur::ídi.ca, nãoé~permitido con
sentir .. emantinomias ,quando, a conciliaçãp .não-,é absolutame,nte im
possível: e .no pr:esente.caso não ,só ,é.possí"el, mas,até:natural, óbvia 
e perfeitamente· voluntária; mas, como.? Dando.-se:ao ver:bo-: e<>,nh_ecer 
·- do art.47a. ·inteligência que lhe tem dado as .ilustres c.orni.ssões, não 
querendo . entender .o .verbo conhecer no sentido. lato Q,lJe: cc;>mpreen
de todo o processo, mas no .sentido particular que se limita aó julga
mento dos delitos,. sentido que a .lei lhe dá em muitos casas e a pró-

. ·~ . ' - . . . ' . 
priaconstituição no mesmo art. 47. 

Fizeram-se por um ilustre senador referências e citações das 
ordenações velhas e do código do processo para mostrar que conhecer . 
em um sentido geral abrange não só o processo depois da denúncia 
como também antes: mas quem duvida disso? Quem negou que co
nhecer, em um sentido lato e absoluto abrange ambas as espécies? O 
que temos tratado de provar, e que creio temos provado até à evidên-
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cia, é que é absolutamente impossível dar-se ao verbo conhecer do 
§ 1q do artigo 47 da constituição um sentido-lato que torne exclusi
va do senado a atribuição de conhecer dos delitos individuais dos 
senadores ou deputados, sem admitir uma. perfeita .. antinomia com o 
art. 28; e este sentido, esta inteligência se -sUstenta não só pelas leis 
ou ordenações antigas, mas também pela.··constituição: aquelas em 
muitos lugares usam indistintamente do termo :conhecer, 'tomar co
nhecimento quando querem designar Jurisdição em 1 é! .ou 2é!. instân
cia, como o nobre senador não. pode duvidar, e a constituição lhe dá 
esse sentido e inteligência quando trata de, um. caso em que o senado 
não pode ter uma jurisdição privativa. e exclusiva ~para conhecer da 
formação da culpa até a pronúncia~ ~·o § .2'ldo art.47,nos cr:imes de 
reponsabilidade dos ministros de" estado. · · 

Mas não só ·nós podemos alegar pela nossa.parte. a. necessida
de de recorrer a esse meio·de inteligência, afim de evitar~se a antino
mia que a_liás existiria entre os artigos 28 e47; mastemos·a nosso fa
vor precedentes muito respeitáveis. Se nesta .casa.não·.háprecedentes 
que possam alegar se, porque felizmente não tem vindo a ela proces
sos por delitos individuais dos seus membros fora desta ocasião (creio 
que não tem havido outros), na câmara dos deputadostem aparecido 
muitos casos em que a maneira por que ela conheceu deles tem esta-

. belecido um precedente, e precedente muito grave. Digo muito grave 
porque estou convencido de que não .podemos deixar de respeitar 
muito os precedentes da câmara dos deputados, principalmente em 
matéria de semelhante natureza; eu ·não quero conceder ao. senado 
que seja mais zeloso no princípio do dever~ na obrigação de guardar 
a constituição do estado e as prerrogativas dos seus membros, do que a 

· câmara dos deputados; sou obrigado a conhecer nela zelo igual; cons
titucionalidade igual. Mas o que tem feito àquela' câmara em quatro 
ou cinco ou mais processos por crimes individuais de seus membros 
que lhe foram presentes? (Creio que se me dispensará· de citar estes 
casos que todos conhecem.) Foram aquela câmara diversos processos 
de semelhante natureza, todos iam pronunciados-e todos· tiveram a 
iniciativa nas justiças ordinárias; nenhum deles foi organizado. no· se
nado; e por ventura houve já algum parecer ou decisão da câmara 
dos deputados nos exames destes processos que declarasse qUe eles 
eram nulos por haverem sido formados por autoridades incompeten
tes? ... 

O Sr. P. Souza:- Há um precedente. 
O Sr. C. Pereira: ... que declarasse que esses processos eram 

muitos por falta de competência dos juízes que os instalaram e pro
nunciaram. Deram-se pareceres de que essses tais processos não de
viam ter andamento mas desde que tais pareceres se deram, reconhe-
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isto conhecer dos delitos individuais dos deputados? Decerto, logo 
existe outra autoridade que pode conhecer dos delitos individuais dos 
membros das câmaras legislativas, até a pronúncia; e se existe, não é 
atribuição exclusiva do senado a formação de tais processos, mas sim 
e unicamente o conhecimento dos mesmos processos para o seu julga
mento. 

Apareceu ainda outra distinção: para salvar a força deste ar
gumento, disse-se: - em tais casos a câmara dos deputados não exer
cita um ato judiciário, mas meramente um ato político ou adminis
trativo; foram as palavras que se disseram. Ora, senhores, o que signi
fica isto? Como quem toma a câmara dos deputados, em tais casos, 
conhecimentos das pronúncias do senado? Seguramente como poder 
judiciário: e há de. nesta qualidade exercer atos· administrativos ou 
políticos, que só pode praticar quando obra como câmara política, e 
não quando se institui em tribunal de justiça? Bem se vé que é esta 
uma distinção achada para sair dos embaraços, em que o art. 28 coloca 
os nobres senadores; mas não pode prevalecer, porque como já disse, 
basta uma excecão para acabar com o exclusivo do senado. 

Ê pelos princípios dos próprios nobres senadores, vou mostrar 
que tal exclusivo não existe: foram os próprios nobres senadores que 
acabaram com esse exclusivo que pretenderam dar o senado, admi
tindo pouco a propósito uma hipótese que podiam ter deixado de 
produzir na atual ocasião! 

Um nobre senador estabeleceu que podia ser I ícito, e nós re
conhecemos que seja lícito a qualquer justiça ordinária pronunciar 
um senador ou deputado quando, tratando da averigüação de um 
crime cujos autores são desconhecidos, o nome de algum senador ou 
deputado for comprometido no processo. Muito bem! Mas se neste 
caso a pronúncia é válida, se o juiz é competente, poderá dizer-se 
que este juiz não conheceu ·do crime individual desse senador ou 
deputado? Conheceu sem dúvida, porque a pronúncia é um ato de 
verdadeiro conhecimento. Se pois os nobres senadores têm querido 
insistir em que nenhuma outra autoridade que não seja o senado po
de-formar o processo de culpa nos crimes individuais de senadores e 
deputados, porque a. pronúncia é um ato de verdadeiro conhecimento, 
para serem coerentes com o seu princípio, deviam sustentar que neste 
caso não podiam as justiças ordinárias pronunciar os senadores ou de
putados, mas remeter os processos sem pronúncia para as câmaras 
respectivas. 

Um Sr. Senador:- Eu creio que isso não se àdmitiu. 
O Sr. Clemente Pereira: - Parece-me que foi mesmo o nobre 

senador quem estabeleceu esta hipótese: o Jornal do Comércio creio 
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que o traz assim, eu ao menos tomei disso nota, e não é admissível a 
·retratação de um dia para o outro. . 

o juiz como dizia, pode pronunciar neste caso, segundo· os 
. princípios dos nobres senadores; e se pode pronunciar, pode cónhe
cer; porque, enquanto dirigia o processo inquirindo testemunhas, 
não era senão uma pessoa qualificada que a lei admitia para,autorizar 
a inquirição das testemunhas como eram os inquisidores: formaram o 
processo sem dele tomar conhecimento; mas· uma vez que pronun
ciou, conheceu do delito. E eis-aquitemos mais um segundo .caso 
contra esse conhecimento· exclusivo que os nobres,senadores querem 
dar ao senado um segundo caso que mostra que outras autoridades 
que não sejam o senado podem tomar conhecimento para a pronúncia 
dos crimes individuais dos senadores e deputados. 

· Se tenho pois apresentado dois. casos, um reconhecido pela 
constituição, e outro admitido pelos nobres senadores, .é conse
qüência necessária, ou que o art. 47 está em perfeita antinomia com 
o art. 28 ou que não é possível admitir que a jurisdição do senado 
seja exclusiva· para a· formação dos processos dos seus membros até 
a pronúncia. 

Mas como todos estes respeitos, que já foram em parte apre
sentados por outros termos talvez, havia de encontrar necessariamen
te réplica, porque não há matéria alguma que não seja susceptível de 
réplicas, tréplicas, etc.; aí veio logo outra .diStinção: disse-se que 
a justiça ordinária em tais. casos não pronuncia, exerce {creio cjue se 
disse) uma jurisdição administrativa, faz uma declaração que não é 
verdadeira pronúncia! E uma pronúncia que nSo é pronúncia (nãó 
sei o que isto seja), porque não produz efeito! Não lhe chamem pro
núncia se lhe querem dar outra denominação; mas eu pronúncia lhe 
hei de chamar, pronúncia lhe chama o direito, e pronúncia é verda
deiramente o fato de declarar o juiz por uma sentença.que .fulano ou 
ou fulano na sua consciência, à vista das provas dos autos, eStá indi
cado como autor do crime de que se trata. E não é isto perfeitan1ente 
o que faz o juiz em tais casos pronuncia? Certamente; obriga~, o 
juiz, as testemunhas a prisão e livramento ao senadór ou ao deputado 
fulano na forma dos autos, e isto não é pronúncia? 

Diz-se porém que não produz os seus efeitos! Se'nhótes, a pro
núncia, como já se disse, é uma sentença interlocutoriá pela qual o 
juiz declara que alguém está indiciado de ser autor de algum critne. 
Mas opõe-se: a pronúncia tem efeitos jurídicos, e se deixar de os pro
duzir, deixa de ser pronúncia: este princl'pio não é exato; cumpre fa
zer distinção entre a pronúncia e os seus efeitos: pronúnci"l é o ato 
pelo qual o juiz que formou o processo declara que fulano eSt:á..indicia
do de algum crime; ora, se este ato se praticou, como não existe pro-
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núncia? Existe sem dúvida, embora não existam os seus efeitos. Argu
mentando por analogia, pergunto: a pronúncia do subdelegado não 
será pronúncia enquanto não for sustentada pelo juiz municipal? 

Um. Sr. Senador:- Não. 
O s·r. C. Pereira:- Essa é boa: ... E pronúncia, toda"ia não pro

duz os seus efeitos, porque a lei diz que os não possa produzir sem a 
confirmação do juiz municipal (apoiado). Pois se neste caso há pro
núncia, porque a não há de haver nos outros? Em ambos os casos o 
réu não pode ser preso, nem se pode proceder nos mais termos sem 
a respectiva confirmação; todavia há uma verdadeira pronúncia, por
que existe a declaraçãó legal de que falou o tal indivíduo está indicia
do em um crime, e nisto é que consiste a pronúncia: o mais são efei
tos dela. 

E uma sentença de que se apela em ambos os efeitos será ou 
não sentença, enquanto não for confirmada ou revogada pelo tribu
nal superior? A sentença de que se interpõe revista .será ou não será 
sentença enquanto o tribunal supremo não concede ou denega a revis
ta? De certo que o são. Porque então só a pron6ncia em uns casos há 
de ser pronúncia? · 

Ainda mais: a pronúncia, senhores, nos erros em que declara o 
réu obrigado à prisão e livramento produzirá todos os seus efeitos, se 
os réus se apresentar afiançado antes de ser preso hos crimes afian
çáveis? Não; mas aqui teremos a pronúncia, que não será pronúncia, 
porque não produz todos os seus efeitos, segundo a opinião do nobre 
senador. E a pronuncia do réu ausente que não pode ser preso, e a 
do réu que morreu antes de o ser ... também não serão pronúncias 
porque não produziram os seus efeitos! 

O Sr. Alves Branco:- Isto é outra coisa. 
O Sr. C. Pereira:- Os casos são idênticos, porque em todas as 

pronúncias não produziram os seus efeitos! E qual é a diferença? No 
primeiro caso, o art. 28 da constituição pro1be que a pronúncia pro
duza os seus efeitos, e nos outros uma lei mais forte, a da natureza, 
não· permitiu que ela produzisse. Mas a sentença existe embora não 
exista os seus efeitos; o réu existe indiciado do delito, embora o pro
cesso não possa continuar: logo não pode dizer-se que não há uma 
verdadeira pronúncia. · ·· · . 

Argumentou-se também que o art. 28 figura uma hipótese!... 
e não estabelece um direito! Senhores, disse um nobre senador: que 
modo é este de argumentar de uma hipótese para estabelecer uma re
gra, um preceito que limita a disposição ,lata do art. 47? Senhores, 
nós nunca dissemos que o art. 28 estabelecia um direito; sustentamos 
sempre que o art. 28 reconhece esse direito como existente, o que é 
mais alguma coisa. 
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Um Sr. Senador: - E ainda existe? 
O Sr. Clemente Pereira: - Existe no fato da constituição su

por que um senador ou deputado pode ser pronunciado por outra au
toridade que não seja o senado: tanto existe, que o nobre senador 
mesm9 já reconheceu que havia dois casos em que qualquer juiz po
dia pronunciar um senador ou deputado: portanto o art. 28 não creio 
direito novo, reconheceu a sua existência, e creio que isto é.mais al
guma coisa; porque, quando o legislador reconhece .a existência de 
um direito, quer dizer que esse direito já existia, ou pelo menos o 
estabelece. 

Dos argumentos de direito diretos ou indiretos paraconcluir 
a priori, passou-se depois. à argumentação àposteriori,. e então mui
tos argumentos para por em dúvida a nossa opinião sobre a conve
niência de admitir-se a inteligência que damos aos arts ... 28 e .47 .. 

Mas eu entendo, senhores,. que. são boas as considerações de 
conveniência ou não conveniência quando se trata de estabelecer um 
direito· novo; porém quando se trata de julgar pelo direito estabeleci
do, a argumentação não deve ser de. conveniência; deve fundar-se na 
verdadeira inteligência das leis existentes. Se passarmos porém por 
esse campo, no qual não quero entrar agora, mesmo porque já foi 
um pouco desagradável haver-se entrado nele, e eu desejo evitar todas 
as recriminações ou expressões por alguma forma desagradáveis, digo 
que mesmo nesse campo o nobre senador que se. esforçou mais em 
fazer sobressair a força desta argumentação, nos forneceu argumentos 
pró e contra: porque, se por uma parte nos apresentou argumentos 
para mostrar quanto os senadores e deputados ficavam expostos se 
acaso a sua sorte ficasse sujeita a pronú'ncia das justiças ordinárias, 
também nos .fez ver quantos abusos se podiam praticar, se as mesmas 
justiças pudessem deixar de pronunciar. A esta segunda parte queria 
chamar a atenção do senado. . ..... . . 

Senhores, se acaso o senado se tornar autoridade exclusiva para 
conhecer das denúncias nos crimes indivíduais de todos os seus mem
bros, exercerá um ato, não direi de tirania, mas ao menos que. colo
cará a maior parte dos Brasileiros na impossibilidade de procurarem 
reparação pelos crimes indivíduais que possam ser cometidos pelos 
senadores ou deputados. 

O Sr. H. Cavalvanti: - Não apoiado. E ter em mau conceito 
o senado. . 

O Sr. Clemente Pereira:- Não tenho o senado.em mau concei
to ... Se os Srs. senadores quando enunciiún as suas proposições não 
querem que se tirem conseqüências mal ígnas de suas proposições sem 
acabarem de as enur1ciar, para que tira já o nobre senador semelhantt.~ 
conseqüência das minhas? 
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Eu digo que a maior parte dos Brasileiros ficaria exposta a não 
poder alcançar reparação pelas ofensas que tivessem recebido dos 
membros do corpo legislativo. Pois como é possível que de Matto 

·Grosso, do Maranhão, e ainda mesmo de prov(nciás mais próximas 
possa vir uma parte apresentar-se perante ó senado trazendo as suas 
provas, as suas testemunhas, etc? 

O Sr. Paula Souza:- E não vão perante as relações nos crimes 
de responsab ii idade.? ... 

O Sr. Clemente Pereira: - Isso é outra coisa; eu vou explicar a 
diferença. Como é possível que as partes venham de províncias remo
tas, e mesmo das mais próximas, com as suas testemunhas, à presença 
do corpo. legislativo, que se reune 4 meses em cada ano, correndo os 
riscos e as despesas de uma longa viagem, que se lhe pode tornar ine
ficaz? É absolutamente impossível. Mas argumentou-se com os crimes 
de responsabilidade e com o que a lei estabeleceu relativamente à 
responsabilidade dos privilegiados do conselho supremo. Ora, senho
res, pois não haverá muita diferença entre um crime de responsabili
dade e um crime individual? Um crime de responsabilidade prova-se 
ordinariamente por documentos; por conseqüência, pode ter lugar a 
formação do processo com muita facilidade; nem que seja necessário 
vir a .Parte dar a sua denúncia perante o senado; mas, longe de ser 
esse argumento contra os meus princípios, é a meu favor. Pois se nos 
crimes de responsabilidade, onde a prova é mais fácil e pode o ·pro
cesso intentar-se nas províncias, se a lei julgou conveniente proceder
se às averigüações necessárias no lugar· do delito, porque nos crimes 
individuais há de o senado ser o juiz privativo para que nem essas ave
rigüações possam fazer-se fora dele? Por mais forte razão, por mais 
força de princípios, se naqueles se julgar necessária esta providência 
a favor do povo, deve reconhecer-se nestes a necessidade de igual pro
vidência. Bem sei que se há de dizer que a lei só mandou formar o 
processo até a pronúncia, e que a pronúncia pertence ao senado; mas 
já se disse que esta idé_ia é inadmissível à vista do art. 28 da consti
tuição . 

O Sr. Alves Branco dá um aparte que não ouvimos. 
O Sr. Clemente Pereira:- Diz o nobre senador que, se ao se

nado se não conceder o direito de pronunciar os seus membros e os 
membros da câmara dos deputados, grande inconveniente devia re
sultar a respeito dos membros da famma imperial, porque ficariam 
·expostos às acusações que se procedessem intentar perante um sub
delegado ou outro qualquer juiz. Mas a questão por ora não é a res
peito dos membros da família imperial nem dos ministros de estado; 
a respeito desses, não se dá o mesmo caso; para eles reputaríamos o 
artigo 47 sem limitação alguma, porque os não compreende o art. 28, 
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e quando se tratar desses crimes não terei dúvida nenhuma em sus
tentar que estão perfeitamente incluídos no art. 47; mas não se tra
tando agora desses crimes, não há necessidade de invocar para a· pre
sente questão. 

·Mas é necessário, disse outro nobre senador, ver o que fica 
sendo o senado, inas nessas instituições políticas; se ficará sendo uma 
excrescência política. Pois, senhores, o senado tão forte, tão rico em 
nobres e altas atribuições ... 

O Sr. A. Branco: - Onde estão elas? 
O Sr. Clemente Pereira:- Na constituição; não sei que se possa 

desejar mais (Apoiados) . 

... ficará reduzido a uma excrescência política só porque sedu-
. vida reconhecer nele atribuições de autoridades muito subalternas? 

Pois o poder julgar definitivamente dos crimes dos primeiros fun
cionários do estado não será atribuição muito elevada? Deverá enten
der-se que fica rebaixado à excrescência política só porque não pode 
tomar conhecimento de uma denúncia? Querem que nem ao menos 
possa haver fora daqui o recurso de pronunciar senadores e deputa
dos? Ciue venha aqui uma parte de uma província remota apresentar. a 
sua petição; que se mande conhecer dela nesta casa; que se exija que 
ela apresente aqui as provas do crime? Como será isso possível? 

O Sr. Paula Souza: -Mas é possível nos casos de responsabili
dade dos presidentes, etc.? 

O Sr. Clemente Pereira: - Isto não está no mesmo caso, não é 
o mesmo o supremo tribunal ou o senado. Eu não vejo mais perigo 
em se estabelecer o princípio que estabelecem os nobres senadores 
do que o princípio contrário. 

Não. me demorarei nesta matéria: respeitemos .Çis opiniões dos 
outros para que respeitem· as nossas; se formos a considerar os futu
ros que podem haver essa consideração, esse exame oferecerá tanta 
hipótese que nada se poderá fazer com o receio do futuro. O que 
digo, porém, é que não há tanta falta de garantias e se adotar a pro
núncia deve ter princípio nas justiças ou dinastias, como se pretende 
fazer crer: os acusados podem dar, perante elas, muito melhor à sua 
defesa do que no senado; cada um nas suas terras têm mais meios de 
defesa do que fora delas. Se, um senador for pronunciado no Rio. de 
Janeiro por crimes cometidos em Mato,,Grosso, com que dificuldade 
não há de esse senador trazer as suas teSter;nunhas pa·ra se defender? 

O Sr. Paula Souza dá um aparte que não ouvimos. 
O s·r. Clemente Pereira: - Estas hipóteses não vêm para o ca

so; o negócio deve decidir-se todo pela comparação do art. 28 com o 
47. 
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A vista do exposto, as comissões, coerentes com estes princí
pios, foram, no meu entender muito justas em propor que se não 
tome conhecimento do negócio sem que daqui se siga algum pesar 
para o senado, como pareceu receiar o nobre senador. As peças que 
li mostram que não havia lugar para se decidir de outra maneira. 

Voto portanto pelo parecer das comissões. 
O Sr. H. Cavalcanti: - Sr. presidente, esta questão é das mais 

importantes que se podem submeter à deliberação do senado; eu até 
considero como a questão de vida ou de morte para o senado pela 
maneira por que a encarou a comissão e conclusões do seu parecer. 
Ora, este parecer tem duas discussões; votado em primeira e segunda 
discussão, está ,vencido tudo quanto nele se acha. Considere-se pois 
a forma por que é encarada uma questão desta ordem; veja o risco em 
que nos achamos; se o senado se persuade que a questão é de vida ou 
de morte, veja como está sendo tratada! 

Trata-se, Sr. presidente, da mais importante prerrogativa do 
senado brasileiro, se é que as outras são inferiores a estas, porque 
qualquer das prerrogativas do senado é uma questão vital, é uma ques
tão de existência ou não existência. Observe-se o efeito que deva pro
duzir o discurso do nobre orador que me precedeu, Sr. presidente, 
leu parte do processo; e, ou eu entendi mal, ou pela leitura que fez O 
nobre orador pode concluir-se que está provado que um membro 
desta casa falsificou uma firma. 

O Sr. Clemente Pereira:- Essa é boa! Como? 
O Sr. H. Cavalcanti: - O nobre senador leu parte do processo, 

e dele se reconhece que uma firma falsa estava reconhecida como 
verdadeira por um senador e por um deputado; mas essa firma, à 
vista de exame de peritos (presumo que ouvi ler isso), não era do pró
prio que se dizia firmado. ·Ora, isto se há de publicar; e como o nobre 
senador também disse, ao tempo que leu o processo( único aponta
mento que tomei), que tal processo fora feit.o sem audiência das par
tes interessadas, o público, à vista do que ler, dirá: - isto está prova-

. do, embora o senado mande que o processo não continue; se for de
satendido será por outras razões! - Entretanto, .. a parte interessada 
que, como disse o nobre senador, devia ser ouvida lá, não o foi nem 
lá, nem cá! .• ~,·, . 

O nobre senador seguiu a mesma doutrina: (que não julgo boa) 
da comissão, que é tomar conhecimento do processo, ao mesmo tem
po que se diz que não se deve tomar conhecimento dele! Vejam os 
males que se seguem, não só para o nobre senador que assim preten
deu inculcar como forjador de firmas falsas, mas também para o se
nado, que não quer tomar conhecimento disto! 
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Sr. presidente, confesso e reconheço que não posso falar nesta 
questão, empregando os termos próprios; mas eu não posso dispen
sar-me de desempenhar um dever quando estou convencido do risco 
que o senado corre, tratando desta matéria pela maneira por que a 
está tratando; do perigo que resulta de uma decisão precipitada; 

Quando· falei a última vez sobre o meu requerimento~ disse até 
que o queria retir:ar; mas, tendo .tido um incômodo que me não per
mitiu assistir à última sessão, julguei que, se fosse reprovado o re
querimento, não haveria grande perigo .. Reconheço uma tal ou qual 
disposição que há (em muito boa fé} contra as minhas opiniões; mas 
eu não tenho vontade de vencer; de .. que tenho vontade é que o sena
do marche segundo for justo. Pensemos, .meditemos .sobre a ques
tão ... Se o parecer da comissão extremasse das mais conclusÕes a pri
meira, se a questão fosse só ser ou não o processo' atendido; eu não 
veria nenhum mal; mas não posso dizer o mesmo das mais conclusões. 
Na segunda a comissão quer que à pronú~CÍá compha:excluslvàrnente 
às justiças ordinárias, jamais ao senado.! E esta questão acho eu que 
não deve ser tratada tão de leve. 

O Sr. M. Mattos:- Apoiado .. 
O Sr. H. Cavalcanti:.- Quando recebo um apoiado de um 

membro que não costuma votar.comigo, fico em extremocontente, 
e isto me anima a pedir-lhe o seu auxílio~ 

Eu vou mostrar as conseqüências que podem resultar de apro
var-se todo o parecer da comissão. Se se dissesse somente -.o pro
cesso é desatendido - está bem: fica sempre salva à nossa prerro
gativa; mas quando, além disso, se qiler dizer - nunca o senado to~ 
mará conhecimento de qualquer processo sem que .haja pronúncia- a 
questão é muito diversa. . .. 

Reflita-se nesta segunda conclusão do parecer e nos corolários 
que se tem tirado daqui! Eu até vou mais adiante. 'Um nobre senador 
que tem falado nesta matéria (se eu nãoestouemganado}, inteiramen
te segundo os meus princípios, mandou à mesa Uina emenda que jul
go perigosa, e mesmo contra os seus próprios princípios. Ouvi. falar 
ao nobre senador pela Bahia, apoiei-o constantememte; acho que nos 
entendemos completamente; mas não posso concordar na sua emen
da. O nobre senador diz que não continue o processo, visto não haver 
prova alguma. Senhores, antes de decidirmos se o processo deve ou 
não continuar (nos crimes individuais}, devemos reconhecer· se a 
denúncia procede. Reflita o nobre 'Senador, e estaremos de acordo. 
A primeira coisa que cumpre decidir, é 'se a denúncia procede. O 
nobre senador dá a entender que o processo podia continuar neste ou 
naquele fôro. Então antes votarei pelo parecer da comissão no pri 
meiro !')eríodo. 
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O Sr. A. Branco:- Não se pode entender isso da minha emen-
da. 

O Sr. H. Cavalcanti: - Um de nós então está enganado. O pa
recer diz que a acusação seja desatendida; até aqui é tolerável, mas a 
emenda do nobre senador ... 

O Sr. A. Branco:- Esta emenda é o resumo da outra. 
O S. H. Cavalcanti: - Seja o que for, medite sobre ela e veja 

se não está contraditória. 
O Sr. Mello Mattos: - E qual é a denúncia apresentada ao se-

nado? · 
O Sr. H. Cavalcanti:- Existe denúncia; apresenta-se um fato, 

diz-se que uma firma, que pelo exame de ·peritos, foi reconhecida 
falsa, está reconhecida verdadeira por um· membro da casa. Isto não 
é uma denúncia? A parte podia dar a denúncia ou o"fôro c·omum ou 
ao senado; mas o juiz, quando a denúncia lhe foi apresentada, uma 
vez que viu que era contra o senador fulano,devia logo dizer:- não 
me compete; contra um senador não tomo denúncia -'-; mas se fosse 
contra fulano de tal, e o juiz não soubesse que era senador, devia to
má-la, porque não conhecia que era esse fulano. Não só houve denún
cia, como se tem tomado conhecimento dela;tem-se lido o processo, e o , 
público ficará persuadido que o senador cometeu o delito, porque 
de mais a mais o mesmo nobre senador que fez essa leitura declarou 
que as partes interessadas não foram ouvidas. 

O Sr. Clemente Pereira:- Isso foi culpa do juiz. 
O Sr. H. Cavalcanti:- Se então o vício está da parte do juiz, 

cumpre ao senado fazer-se respeitar, fazer punir esse juiz por um erro 
de ofício que fez recair sobre esse senador uma suspeita tão injuriosa. 
O senado deve ser muito zeloso da honra de cada um dos seus mem
bros. 

Se dízeis porém que a falta do juiz é não ter pronunciado, en
tão não devíeistomar conhecimento do processo, e sim dizer seja re
metido ao juiz para proceder na forma de direito. Mas vós tomais co

.nhecimento do processo! 
Eu, senhores, repito, não usarei dos termos próprios; mas 

tenho convicção de razão; sinto não saber dizer tudo àquilo que pen
so; mas direi a verdade é uma só, não precisa 11(1Uito tempo para se 
dizer; mas para se extremar do erro precisa de bastante tempo. Re
flita o senador que facilmente pode cair no erro e fazer grande 
prejuízo a si próprio e à causa pública. 

O Sr. Mel lo Mattos:- Apoiado. 
O Sr. H. Cavalcanti: - Aqui até se disse que, se admitir-mos 

denúncias, todos os dias virão aqui denunciar senadores! E sendo 
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essas denúncias no foro comum, não podem todos os dias S!'!r dadas 
da mesma maneira, maculando-se assim ao senado? 

Quando vai uma denúncia à câmara dos deputados contra um 
ministro de estado,. o que faz aquela câmara? A prirneira coisa é co
nhecer se a denúncia procede, e antes de declarar se a denúncia' pro
cede (leia-se a respectiva lei) a comissão a que o negócio é cometido 
pode exigir do denunciante ainda mais provas. · 

O Sr. Alves Branco:- O processo desses crimes está rio código. 
O Sr. H. Cavalcanti:- Pode ser que esteja; confesso que nesse 

arcano não penetro eu; mas cuido que há uma lei chamada de respon
sabilidade. Rogo a V. Ex. queira mandar-me a coleção das leis. (i: sa
tisfeito). Peço a atenção da câmara; veja se se é ilusão. minha (lê). 

Aqui temos portanto que a câmara decida • primeiràrriente se 
a denúncia é ou não atendível, e só depois desta decisão é que manda 
responder o acusado, podendo a comissão, a quem o negócio é come
tido, exigir mais provas, pedir todós os esclarecimentos quejÚigar ne
cessários; isto feito, resolve-se se a pronúncia deve ou não proceder. !:: 
a mesma marcha que tínhamos a seguir: primeiro' devíamos ver· se 
procedia ou não a denúncia, para depois decidir se devia continuar o 
processo. 

O Sr. M. Mattos:- Nisso. é que me parece que está enganado. 
O Sr. H. Cavalcanti: ..:.... Se o estou, tenho desculpa. Mas con

corda com as minhas primeiras reflexões? ... d.uer que antes de se 
entrar no conhecimento da denúncia se Ouça o denunciado? ... 
Veja-se o que disse o nobre senador que fez a leitura do processo; 
note-se a falta de audiência das partes. , 

Eu julgo que nenhum senador deve responder perante tribu
nal algum sem licença do senado. Eu já há tempos disse o que en
tendo sobre esta matéria; que o senado podia, ate suspérider o pro
cesso de pronúncia de um senador, ministro de estado~. não permitin
do que o denunciado respondesse perante a câmara dos deputados; 
e que quando a câmara dos députados mandar um ministro que for 
senador responder sobre acusações. qúe se lhes façam, o primeiro 
dever do senador é pedir licença ao senàdo para ir respOnder sobre 
essas acusações. No foro comum, se qualquer senador for :citado no 
caso de pronúncia, porque admitiu que, no caso de. denúncia antes 
da pronúncia, se deve ouvir a parte, quando as circunstâncias permi
tam (assim determinam as leis), o s'El.oador não deve lá ir, não tem 
outra resposta que dar senão -no meu foro é que me compete res
ponder. 

Se, como ministro de estado, eu fosse chamado à-câmara dos 
deputados para responder sobre qualquer acusação, não iria lá sem 
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primeiro pedir licença ao senado, e o senado estava no seu direito, 
dizendo - não quero que vá responder. 

Senhores, permitam que observe. que não tenho visto nesta 
questão apontarem-se exemplos de nações estrangeiras, e entendo que 
ela não pode ser decidida senão por. esses exemplos .. Talvez o nobre 
senador, ex-ministro da fazenda, tenha notícia do processo de Iord 
Melville em 1806. Quando este Iord foi citado perante a câmara 
dos comuns, deu primeiro parte à câmara dos lords, pediu-lhe licen
ça para comparecer na outra câmara, e a câmara dos lords deu-lhe 
esta licença. Foi responder à câmara dos comuns por acusação que 
lhe fora.m feitas, mas com permissão da sua câmara .. 

Trago isto para dizer que a disposição da nossa constituição é 
fundada na prática de semelhante processos. Nós não podemos for
mular o processo criminal na câmara dos senadores pelo código do 
processo, nem pelas nossas leis anteriores,, pois é um processo espe
cial, particular. Eu peço mesmo aos nobres senadores que leiam 
Graverend não me recordo se é este o nome, mas tenho idéia de o 
ter visto (não vinha preparado para citações); suponho que é- Gra
verend, sobre as lacunas da constituição francesa. O nobre ex-minis
tro da guerra talvez tenha·notícia desse Graverend. Veja que ele diz 
àcerca dos privilégios da câmara dos pares ém França, e presumo que 
ali se citam muitos arestas. 

Um nobre senador pela Bahia, que, comojé'í observei, concorda 
comigo nessa questão, disse que, sempre que um poder não tinha 
meios da tornar efetivas as suas prerrogativas, estes não existiam, e 
disse mUlto bem; mas daí não se segue que sempre se careça de lei 
para tornar essas prerrogativas! Com isto não quero dizer que se re
corra a vias de fato, porque eu quero que vamos com prudência, 
que conciliemos todos os interesses. Se é necessário uma lei para tor
nar efetiva qualquer prerrogativa, faça-se essa lei. 

Eu ia falar em uma coisa ... em que talvez não devesse falar ... 
ia falar na prisão do senador ... mas ... permitam que não toque nisto 
(apoiados). Eu digo que o senado não pode ser atacado pelos jornais 
na sua maioria nem na sua minoria em certos casos e de certa forma. 
Suponha que é este mesmo autor que eu citei que diz nestas questões 
a maioria confunde-se, não diz com a minoria; mas com o partido 
oposto, com a fração oposta. Suponhamos po·is ·um insulto da im
prensa ao senado, quais serão os meios de o punir? Eu digo que o 
senado devia chamar à barra o delinqüente e mandá-lo processar; mas 
porventu.ra quero em que procedamos a vias do fato? Não. Façamos 
uma lei, se é necessária, para sustentar as garantias do senado; mas 
enquanto não houver lei que torne efetivas essas prerrogativas, tere
mos sempre embaraços no gozo delas. Eu estou persuadido do que o 
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nosso dever, se não estivesse tão exclusivamente ocupados com o 
sal tu para entrar eu, com estas misérias que envegonham ao .país 
(apoiados), seria tratar de por em prática o bom andamento da má
qL:Jina política, e não teríamos assim de ver a posição esquerda em 
que se acha o senado, e oxalá que não vamos dar muito. breve Lima 
prova do embaraço em que nos achamos, ou do nosso noviciado, 
quando queremos desgradar-nos em relação a tudo quanto há de 
governo representativo no mundo, e quanta câmara vital(cia,a quan
ta câmara de pares e de lords há. 

· Eu lembro-me agora mesmo no úJtimo processo que houve 
na Inglaterra, creio que ainda não há três anos, o processo de Iord 
Cordlgam, suponho que por uma desavença privada; recordo~me 
do que as folhas públicas disseram por essa ocasião, e por isso não 
posso deixar de lamentar a sem cerimônia com que tratamos de ques~ 
tões tão importantes!· Há membros da casa que rião ·. se importam 
com isto, o público parece indife-rente!; .. Lembro-me que neste pro'" 
cesso de Iord Cordlgam, só para ornato da sala ondê'se fez o proces~ 
so(no qual o mesmo Iord ficou absolvido) gastaram-se creio que nove 
mil libras esterlinas! Quando há um caso destes em ·Inglaterra, é no 
edifício mais aparatoso, na sàla onde o rei é coroado, que se faz -o 
julgamento! Posso citar a este respeito Charles Dupln, sobre o proces
so de Iord Melville em 1806: E nós queremos desvairar, senhores, 
queremos rebaixar-nos daquela posição em- que a constituição nos 
colocou, dizemos que não podemos tomar conhecimento dos crimes 
indivíduais dos nossos membros, que esse conhecimento pertence às 
justiças ordinárias, perante as quais qualquer caluniador pode infla
mar um senador! 

Ora, vejamos agora a nossa constituição . . vamos ao art. 47; 
diz ele:- ~ da atribuição exclusiva do senado: 19conhecerdos deli
tos lndlvlduals cometidos pelos membros da família imperial, minis
tros de estado, conselheiros de estadó e senadores; e dós delitos dos 
deputados durante o período da legislatura; 29etc.- Pergunto, esta 
palavra lndlvlduals que vem neste artigo, será· ociosa? Para que. vem 
ainda a palavra conhecer, se se refere somente aos processos depois 
da pronúncia? Por que razão havia dizer aqui (se a palavra conhecer 
se refere só ao processo depois da pronú"ncia) que o foro do senado 
é em todos os crimes, quer individuais, quer de responsabilidade? E 
se o art. 28 é relativo a todos os crirnês,. para quê vem a palavra lndl
vlduals no art. 47? Então é ociosa semelhante palavra.' Mas eu supo
nho que esta palavra não vem aqui para ornato; é palavra muito sig
nificativa: o art. 47 prescreve que os crimes individuais cometidos 
pelos membros da família imperial, pelos ministros de estado, pelos 
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conselheiros de estado e pelos senadores, hão de ser julgados exclusi
vamente pelo· senado. 

O Sr. M. Mattos:- E dos deputados? 
O Sr. H. Cavalcanti: ) Dos deputados não diz individuais, diz 

delitos em geral. · 
O Sr. M. Mattos:- Mas há uma outra circunstância:- durante 

o período da legislatura -. 
O Sr. H. Cãvalcanti:- Senhores, eles não são vitalícios. 
Mas quer-se que nos crimes de responsabilidade sejam também 

os senadores militares, juízes, etc. julgados no senado; esses crimes, já 
disse, não são da competência do senado; a constituição não podia tal 
querer. Deu garantias aos senadores de não ·poderem seus processos 
continuar nesses crimes sem irem ao senado, de não poderem ser pre
sos sem ordem do senado; não sei que garantias maiores pudessem 
dar. Mas querer, como eu disse, que no exército, onde a disciplina re
clama um pronto castigo, por um crime tal como 6 de espião ou de 
traidor, ou outro delito à frente do inimigo, em que é preciso absolu
tamente fuzilar o deliqüente, querer que o senador possa ser militar, 
mas que, obrigado pelo seu privilégio, não possa ser processado pelo 
foro militar. Isso não está no espírito da constituição. Veja-se o que a 
este respeito se pratica na Inglaterra; o rei demite o Iord da sua paten
te se ele quer nos crimes militares gozar do privilégio de Iord. No 
Brasil não podem haver essas demissões, mas a nossa constituição 
prescreveu que os delitos daqueles que tivessem e tais empregos se
riam punidos ou julgados nos seus respectivos foros, sem que com isso 
deixasse de dar a garantia necessária para que não pudesse o governo 
abusar contra as prerrogativas do privilégio. Eu ainda digo. mais, que 
não era preciso o art. 28 para que um senador fosse pronunciado no 
foro ordinário sem ser por delito de responsabilidade; mesmo em cri
mes individuais o podia ser. 

O Sr. M. Mattos:- Então reconhece isso? 
O Sr. H. Cavalcanti: - Pois eu estou dizendo alguma coisa que 

não tenha dito antecedentemente? · 
Digo que que não era preciso este artigo para que um senador 

fosse pronunciado no juízo ordinário por um crime individual; 
mas então não era pronunciado como senador: só podia ser pronun
ciado em um crime que se dissesse cometido por::fulano, quando o 
juiz não conhecesse os privilégios; desse fulano. Mas quando o man
dasse citar e ele lhe dissesse: - eu não vos possó -responder, hei de 
responder na minha câmara - : ou quando o i: mesmo juiz além 
via tivesse notícia que o acusado era senador, devia dizer logo:- não 
me compete a pronúncia -
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Reflita o nobre senador no que havia no processo antigo do 
foro eclesiástico; para esse não era preciso o artigo ... 

O Sr. Mello Mattos: .....; E como se procedia? . 
O Sr .. H. Cavalcanti:- Ojuiz recebia depoimentos .. 
O Sr. Mello Mattos: - E não conhecia que o réu era eclesi~s

tico? 
O Sr. H. Cavalcanti:- Quando vinha fulano de tal,quando não 

sabia que era padre~ pronunciava-o; mas quando sabia que era o pa-
dre fulano ou fulano, não o pronunciava. · · · 

Mas tornemos ·ap parecer das· comissões. O que diz o parecer? 
Diz que esta denúncia está tão fora de propósito, tão revestida de 
nulidade (ou não sei qual é otermo), que não proce,de:porque'dizer 
que seja desatendido o processo~ é 'dizér (assim o entendo) :·qué·a 
denúncia não procede. Mas querer dizer, como o nobre ·senador· diz 
na sua emenda, que o 'processo não ·continue por ·falta de. prova, 
então, há de me perdoar, o nobre senador' entendo que podia con-
tinuar! · · · · · 

Se porém se quer entrar no conheCimento das outras ~onclu
sões do parecer da comissão, vejam o que vão fazer, r~ão queiram de
cidir por duas discussões, que vão desta forma sobre prerrogativas do 
senado; não queiram por uma forma indiretadizér que_·o senado não 
pode tomar conhecimento de denúncias de del_itosindividuais de seus 
membros, encoroçoando assim os caluniadores a irem fazer' quantas 
denúncias quizerem no fôro comum,_ infamando senadores em 
qualquer parte do império. - ·· ·· · 

Sr. presidente, ainda agora esqueci-me da hipótese própria para 
mostrar que o senado precisa dispor alguma coisa para .levar a efeito 
os meios de tornar efetivas as prerrogativas de que a constituição re
vestiu os seus membros. A constituição diz que nenhum senador po
de ser preso sem ordem da respectiva câmara; mas como manda o 
senado essa ordem? ... Qual é o meio prático de se levar isto a exe
cução? Demais, o senado não está sempre ·reunido, pode haver oca_. 
sião em que o presidente do senado deva dar essa ordem; mas como? 
Por que meio? Mas não; não nos importemos com isto! E não é ne
cessário ver os tetos por que se fia de tornar efetiva esta atribuição? 
Mas quando se toma conhecimento de um processo, querer .tratar 
destas questões, confundir um incideryte com questões de alta m'onta, 
com questões vitais, não entendo. Eis· ·porque eu pediria que se extre
masse a discussão, que se tratasse só da primeira conclusão do pare
cer, reservando as outras para outra ocasião, ou remetendo-as de no
vo à comissão para sobre elas fixar princfpios, e depois discutir-se 
melhor a matéria. 
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Conheço que sou mau advogado para sustentar aquilo de que 
estou convencido: porque se fosse bom advogado, estou certo que o 
senado unanimemente partilharia os meus sentimentos nesta questão. 

O Sr. C. Leão (rindo-se): - Pois isso é tática de advogado; é 
um artifício oratório. 

O Sr. Cavalcanti:- Será; também dei meu Quintiliano. 
Mas, senhpres, eu aqui não advogo a causa de nenhum indiví

duo, e sim do senado. Senhores, não nos rebaixemos da categoria em 
que a constituição nos colocou; separem-se as questões, separe-se o 
incidente da questão principal; porque as .dificuldades em que ·nos 
achamos são devidas à marcha da discusSão, e por mais que eu folheie 
a constituição, que a combine em seus artigos, que dé atÉmçãó aos ar
gumentos dos nobres senadores, cada vez mais estou confirmado em 
minhas opiniões. · · · · · · · 

O nobre orador faz ainda algumas considerações e conclui: 
· Considere-se bem o que digo. A primeira· coisa a fazer é decla

rar .se a denúncia procede ou não, e jamais mandar ouvir antes disso 
os acusados. Coloque-se cada um na posição de denunciado por uma 
calúnia, a quem se manda responder antes de se decidir se a denúncia 
procede ou não, e veja-se o risco de uma resposta desagradável: temo 
muito que um tribunal como este, antes de dizer que a denúncia é 
uma calúnia o.u não, mande ouvir o denunciado. ~; .· · 

O Sr. Mello Mattos diz algumas palavras que não podemos 
ouvir. 

O Sr. H. Cavalcanti: - Não é de hoje que tenho esta opinião, e 
se o nobre senador atendesse ao que digo, observaria sempre que falo 
como desenvolvo os meus princípios, e os sustento; pode ser que·não 
sou infalível; mas devem ter sido muito leves, porque não argumento 
segundo circunstâncias .. 
o precedente que estabelecermos nesta questão, senhores, vai decidir 
de nossa· segurança; a discussão o tem provado. E que matéria tão 
vasta! Todos os oradores que têm falado tem tocado em ponto'S os 
mais importantes; ora, não servirá isto ao menos de despertar o sena
do, a fim de procurar os meios de entrar no uso de suas atribuições? 

• Não conviria que uma comissão se ocupasse deste negócio? ... 
Concluo: voto pela primeira conclusão da comissão; quanto 

às outras porém, peço que tenham a bondade de adiar; não digo que 
se rejeite, mas somente peço que se adiem para depois'.de decidida a 
primeira: eis a minha opinião. 

Não sei se ofendi alguém com as minhas palavras, impugnando 
o parecer; mas essa não foi a minha intenção, e como tenho notado 
alguma susceptibilidade, cumpre-me declarar que não tenho em vista 
nos meus discursos ofender alguém. Na sessão antecedente um mem-
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bro da com1ssao exacerbou-se injustamente com as minhas frases 
contra o parecer da comissão, entretanto que eu nesta ques:tão tenho 
respeitado muito os ilustres membros da comissão; tenho dito mesmo 
que os queria para meus juízes, se estivesse.acusado; enfim, falta-me 
s6 chamá-los bonitos, mas.se querem sê~lo, direi que o são. .. . · 

O Sr .. ·Me fio Mattos: -.Sr. presidente, não é, possíveL que· âs 
nossas discussões, principalmente as desta ordem, possam ter a iuz.ne
cessária e deixem de ser envolvidas em perfeita obscuridade e confu
são, quando são constantemente fundadas em argumentos deduzidos, 
não de princípios fixos,certos e regular:es, mas:na.teima e'.deddído 
propósito com que ordinariamente queremos sustentar ·.as nosSás 
opiniões, e fazer com que triunfem a todo-custo.. . · .. · ·· ·· . · 

O Sr. H. Cavalcanti: -Aqui. não há teima, não: há propósito: ... · 
O Sr .. Mello Mattos:- .Eu aplico isto~que.digo a todos nós, bem 

que algumas diferenças. . · .. , .· . · 
O nobre senador que acabou de falarque princípios.ácàbou de 

estabelecer, que argumentos deduziu,para .. combater.l1os5as opiniões? 
Disse que o senado rebaixava-se muito desÜadig'nidac:le~ quando não 
queria tomar. a si o conhecimento. exclusivo' dos.criínês de seus-pdvi~ 
legiados, na forma do art. 47 da' collstituiÇão.·comeféitci, está propo:. 
sição assim enunciada é um pouco afoita, e na 'verdáê:te um emprésti~ 
mo bem gratuito de uma opinião, não sei se errada só, que onobre 
senador faz a todos que têm falado sustentando o parecer.da ·com is~ 
são. e os verdadeiros princípios constitucionais.em qlle:ele se funda. 
Alguém já disse aqui, senhores, que o senado não era o _competente 
para .conhecer dos crimes de .seus privilegiados; oU que não queria de 
propósito conhecer deles? ··· · ·· · · · · 

OSr. H. Cavalcanti:- Exclusivamente .. 
. ·O Sr. Mello Mattos: - Quem O disse, onde, e.em que ocasião? 

Não seria . melhor e mais apropriado . que. o· .. nobre senador Jizesse 
reverter a sua própria ar:güição sobre si,. que. em outra:ocasião,Jevado 
sem dúvida do calor. da discusSão, abalançou~sea dizer que o se.nador 
militar,· nos crimes militares deveria .ser ,privado do~privilégio de ser 
julgado no senado? Não é isto o que se_.chama em lfngua vulgar de 
violação da constituição, e ir bem claramente de encontr() ao que. ela 
determina? Onde, e sobre que princípios bebeu o nobr:e senador essa 
doutrina? Porque há de ser tão rigorista-com.o senador militar e tão 
indulgente em todos os mais casqs? Não fui .eu e mais um nobre 
senador que saímos ao encontro a tão:escandalosa proposição? Note 
que os nossos argumentos versam somente enquanto a organização 
do processo até a pronúncia e nunca tratamos da acusação e conde
nação, porque respeitamos a lei e a constituição; e o nobre senador 
lança-se sobre tudo, não quer que o senador militar seja acusado e jul-
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gano no senado. À vista disto e de tais contradições, como podere
mos nós jpgar com armas iguais, em questões onde falta o essencial 
dos argumentos. Isto é, a igualdade e a concordância. de privilégios? 
Como podem os nobres senadores argumentar em. forma concordan-
do nos mesmo princípios gerais que a todos regulam? · 

O Sr. Ferreira de Mello: ·- Esse princípio é que nós recla-
mamos. . 

O Sr. M. Mattos: - Perdoe-me, não diga que o reclama; poster
ga-o completamente. Eu desejara que o nobre senador atendesse bem 
aos nossos argumentos;· porqlle se os atendera, teria eu sem dúvida a 
fortu(la de o ver concordar conosco, e de o ver abrir os braços à ver
dade. Senhores, qual tem sido a nossa discu'ssão toda?Sobre que tem 
versado os nossos argumentos? Tem consistido em • saber-se se deve
mos também entrar no conhecimento·. do procesSo· ·preparàtório da 
culpa dos privilegiados do art. 47: Se os nobres senadores se 'cingis
sem a este ponto, certamente teriam concordado conosco; porque 
bastantes argumentos temos· apresentado ·que destroem completa
mente o que se tem dito em contrário à nossa opinião, mas os nobres 
senadores desprezam tudo; ·dizem que o senado· não quer conhecer 
dos crimes individuais de' seus privilegiados, e emprestam-nos assim 
um princípio, uma opinião que não .. professamos nem. é possível 
professor. · · 

Disse o nobre senador: - por que razão não há de o senado 
ser o próprio que conheça da denúncia? O fato existe no processo; há 
uma denúncia, o senado deve conhecer dela. - Como é que o nobre 
senador pode caracterizar este processo como denúncia? Entenderá 
porVentura que, por sermos nós u'ma fração do corpo legislativo, po- . 
demos por meio das nossas discussões somente fazer uma lei? Enten
derá que mesmo quando· o senado· todo dissesse que este processo 
não era processo; mas era uma denúncia feita ao senado, ficava por 
isso só sendo denúncia e não sendo processo? Se, dizendo-o todo o 
senado, não pode produzir-se a transformação,• como poderá ter 
ela lugar pelo mero dito do nobre senador e dos de sua opinião, que 
entendam que, mal organizado assim como está este processo, é ele 
uma perfeita denúncia. 

O Sr. H. Cavalcanti:- Perfeita, não. 
O Sr. M. Mattos:- Perfeita ou não perfeita,,neste caso pouco 

vale . . . · 
O Sr. H. Cavalcanti:- Não é assim. 
O Sr. M. Mattos: - Pois não seja perfeita; mas entendeu que é 

uma denúncia, disse que ela não deve proceder; e disse que o compe
tente para julgar da sua procedência e improcedência era o senado. 
Ora, o nobre senador não sabe o que as leis caracterizam e chamam 
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denúncia? Nãc sabe quais são as fórmulas que devem preceder a essa 
denúncia! Então como quer autorizar o senado para receber essa de
nuncia e entrar no· seu conhecimento- contra .o que: está. estabelecido 
e marcado por lei? Eu ainda não neguei que quando o senado tenha 
de organizar uma lei ·sobre o processo: de seus membros, possa apresEm
tar nessa lei os meios preparatórios'do processo. até final .conclusão 
(bem entendido conforme com .o que está disposto na con.stituição): 
então não haverá contestação alguma; porque nesse caso o objeto es
tá regulado em lei. Nós, senhores, ainda que parte do.,corpo legislati
vo, temos tanta· obrigação de nos. sujeitarr:nos às. leis. escritas,,quanto 
um indivíduo particular qualquer; logo .como· quer ,o,.nobre. senador 
que o senado pratique a irregularidade de caracterizar como denún-
cia o que não é denúncia pelas nossasleis? · ·· · · , 

·O Sr; H.Cavalcanti:- ~esse malditocódigodoprocesso! · · 
O Sr. M. Mattos:- Não acabou o nobre·senador de;dizer que o 

senado deve conhecer deste processo, porque a di:múncia não estava 
regular? · . 

O Sr. H. Cavalcanti :- Eu eStou falando de orelha; se a denún-
cia não está curial, deve ser desprezada: · · · ·' · 
. O Sr. M. Mattos: - Eis como o nobre senador discute! Apre-

senta seus argumentos, e quando se trata de responder a eles, ou quan
do vê que vão ser destruidos, safa~se assim dizendo: - não está 
curial! -O nobre senador disse:- o senado rebaixa-se de·sua Catego
ria quando não despreza esse processo de denúncia que não está re-
gular . . . · · · · · 

O Sr. H. Cavalcanti:- Isso não disse eu .. 
O Sr. M. Mattos:- Não disse isso?! Eis aí a excelente resposta! 

Pois eu até tomei apontamento disso que disse. As5im é a· maior. par;te 
dos argumentos dos nobres senadores que impugnamo pareéer;~ corrio 
este; e quando os combatemos, eles ladeiam: dizem qu~ 11ã6,dJsseram 
tal, e tornam a discussão eterna .e interminável. Enfim, diga o nobre 
senador muito embora que não disse is5o; o senado' p',cniviu;·e como 
tem ele o direito exclusivo de.conhecer do processo dos:pr:ivilegiados 
com exclusão de todas as outras autoridades c#, pronúncia. em 
diante . . . . . .: 

O Sr. H. Cavalcanti: - Com e?<~lusão, não; o art. 28 da consti-' 
tuição principia por-:-- se. ·": '· .. : : · . 

O Sr. M. Mattos:- Eu já mostrei que a respeito deste'- se
a questão era inteiramente de palavra, não nos devia. ocupar; pode o 
nobre senador dizer o que quiser, porque nos delitos individuais, as 
autoridades judiciárias são as competentes para aceitarem as queixas 
ou denúncias para as processar e pronunciar ... 
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O Sr. H. Cavalcanti:- Não conhecendo que é contra senador. 
O Sr. M. Mattos: - E conhecendo que é contra um senador, 

entende o honrado· membro que deve parar no processo? 
O Sr. H. Cavalcanti: - Não troque o argumento; quando há 

uma queixa e o juiz conhece que é contra um senador, recebe-a e 
manda-a à sua câmara, ao senado. · 

O Sr. M. Mattos: - Eis aqui já o nobre senador dizendo o con
trário; já diz que quando o -juiz corihece que -é contra um senador re-
cebe-a e manda-a para a sua câmara. . 

Senhores, quando se entra na indagação da culpa, ou o delito é 
certo e o delinqüente incerto, ou vice-versa; ou delito e o delinquente 
são certos. Se o delinqüente é certo, marcha a .justiça regularmente 
para o conhecimento do delito: se o delinqüente é incerto, procura 
conhecer também o delinqüente, e é então que diz. o nobre senador 
que, logo que o juiz conheça que é, se for privilegiado, deve fazer pa
rar todo o procedimento, e mandá-lo ao senado. E como deve ou po
de o juiz fazer isso, senão por meio da pronúncia? Sendo assim, vai 
conforme com o art. 28 da constituição. 

Trouxe o nobre senador o exemplo do fôro eclesiástico. Eu 
conheço que o nobre senador não tem bastante razão para estar parti
cularmente ao fato dessas matérias, e por isso dir-lhe~ei que o processo 
no foro eclesiástico se organizava e organiza mesmo corihecendo~se 
que o delinqüente é eclesiástico, e, conforme a qualidade do delito e 
a natureza das causas, ele prossegue ou não no for6 eclesiástico, ou 
vai remetido ao cível; no outro tempo, quando se tratava, por exem
plo, no crime de resistência e outros dessa ordem, eram as justiças cí
veis que o julgavam; porém o processo era feito pelas justiças originá
rias, e quando se conhecia que o crime não era excetuado, a justiça o 
remetia ao fôro competente. 

O Sr. H. Cavalcanti:- O tribunal eclesiástico também inquiria 
e pronunciava. 

O Sr. M. Mattos:- Quando lhe pertencia, e o mesmo deve acon
tecer entre nós quando· estiver decretado que pertence ao senado. 
Não diga pois que queremos prescindir da qualidade inapreciável que 
temos de çonhecer dos delitos de nossos privilegiados. 
Um nobre senador que também falou na sessão passada, raciocinou 
magnificamente; mas tirou uma conseqüência, quanto a mim, con
trária ao princípio que ele estabeleceu. O nobre senador reconhe
ceu que a pronúncia de um senador ou deputado, ou de qualquer dos 
outros privilegiados, nos crimes individuais, podia ser bem feita pelas 
autoridades locais; mas concluo assim: - Portanto, eu sou de voto 
que, entrando nós no conhecimento deste processo, declaremos que 
ele é nulo por ter sido feito por autoridade incompetente. 
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Ora, se o nobre senador é de opinião que a pronúncia pertence às au
toridades territoriais, como é que pode dizer com razão que o proces
so de que tratamos é nulo, porque, entrando no conhecimento deleí 
se vê que está irregular? Se o nobre senador disser queé nulo, e que 
não pode produzir efeito, faz uma perfeita despronúocia, e. q~:.~em 
despronuncia tem o direito de pronunciar; daqui o que 'se'5eglie é que 
aqueles que são de opinião que o senado pode proni.uÍC:iar estâo coe
rentes, porque a declaração de que o processo não pode cont-inuar é 
uma verdadeira sustentação de pronúnciá que não obriga,' pois que o 
efeito da pronúncia é obrigar ou não obrigar. E171quanto a mim, .6 que 
eu pretendo demonstrar é que. o senado deve somemte dizer 'que' 6 
processo seja desatendido, e nada mais; porque a_ razão dessadesaúm
ção está declarada no retatóri_o, i:fas oomissões. ,Nós nUnca qUeremos 
dizer que o senado não seja competente para conhecer da absolvição oú 
da condenação de seus privilegiados; o que negamos é-a faculdade de 
pronunciar. . .. · _. _ _ . . . .. _ _ _ . . 

Eu, Sr. presidente, finalizo o meu discurso dizendo .que conti
nuo ainda a votar somente pelo parecer da_ comissão na primeira par
te, em que se diz que o processo seja desatendido, porque está con
forme com a minha opinião, que é que o senado não pode entrar no 
conhecimento dele sem a pronúncia; e se se disser, como entendeu o 
nobre senador, que o processo não estando preparado em forma é 
nulo... · - . · · · . 

O Sr. Paraíso:- Não disse que era nulo. . 
O Sr. M. Mattos:- ... neste caso o senado figura, como des

pronunciador, porque no processo de que se trata não há pronúncia, 
todo o juízo que o senado fizer acerca deste processo sem pronúncia 
quer dizer que vai pronunciar sobre ele, e está nesse caso fora da mi
nha opinião, que é não poder ele pronunciar. ··Eu, Sénhores, tinha 
uma emenda organizada neste sentido somente pa~a tornar o negócio 
mais claro, porque ela contém o mesmo que o parecer (lê); eiitret~n
to, eu recomendo aos nobres senadores que vejam que este processo 
não tem pronúncia, e todo o ju ízCÍ qÚe nós enunciariTlôs.sobre asua 
procedência ou não procedência, importa uma pronúncia, fazemos 
as vezes de juízes preparadores neste negócio. Portanto o melhor 
acordo é o do parecer da comissão, adotar a palavra ....;. desatendido -::-· 

O Sr. Paraíso: - Sr. Presid~nte, pedi a palavra.para explicar
me, visto que o nobre senador que'~hoje falou em primeiro lugar en
controu uma contradição no discurso 'que fiz na sessão antecedente, 
e o nobre senador que acaba de sentar-se empregou a mesma contra
dição, segundo se enunciou, pois que, tendo dito, e cuido que demons
trei que as pronúncias deviam ser feitas, ou pelos juízes especiais 
designados pela constituição, ou pelos juízes territoriais, ao mesmo 
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tempo queria que o senado conhecesse de meritls a respeito do pro
cesso de que agora nos ocupamos, quando nele se não encontra pro
núncia. 

Sr; presidente, eu sei que a pronúncia é que termina o proces
so da formaÇão da cu Jpa; mas não me parece este ato de tal natureza e 
importância que, no caso presente, estando o processo submetido ao 
conhecimento do senado, não pudesse o senado dar a sua decisão a 
respeito do seu merecimento; tanto mais quando sabido estava, pela 
exposição que fez o nobre relator da comissão, e com a qual concor
dou outro membro da mesma comissão de que' no processo não ha
via prova alguma contra o acusàdo, e quando o decorei do senado pe
dia que se dilucidasse e se decidisse a questão'. Será indiferente a qual~ 
quer de nós, será indiferente ao seriado que 'seja criminoso um sena
dor? Não; 5enhores~ cada um de nós apreciá muito O bom nome e a 
boa· reputação de cada membro desta· casa; Não há no processo prova 
contra o acusado, e assim o devemos declarar. Eu, Sr. presidente, ava
lio em mais o conhecimento da verdade do que o preenchimento de 
uma formalidade que não ·seja essencial· para o conhecimento da 
mesma verdade. ·. · · · 

O parecer da comissão dizendo que não se atendesse ao proces
so houvesse por falta de pronúncia, bem estava, se no processo hou
vesse prova para a acusação; porque qual era o fim? Ir o processo 
buscar a pronúncia e voltar com ela, e então entraríamos no seu co
nhecimento; mas, não havendo prova para a acusação, é perfeitamen
te ocioso ter de ir o processo· buscar pronúncia, e voltar ao ·senado. 
Eis aqui pois porque eu disse que no presente caso, quandO o processo 
já está submetido ao conhecimento do senado, quando está sabidó 
que não há· prova para a pronúncia, se se dissesse que se desatendia o 
processo, tendo o parecerda comissão designado· a falta de pronúncia 
como causa para esta desatenção, ainda ficava indeCisa a criminalida
de imputada ao nobre senador, e isto é o que não me pareciacomie
niente ao acusado e à dignidade do senado~ Eis aqui porque eu disse 
que,. reconhecendo a irregularidade do processo, contudo entendia 
que se devia declarar que não há prova contra o acusado. 

Mas hoje o nobre senador que em primeiro lugar, falou fez-a 
leitura de todas as peças do processo, dos·'ditos das testemunhas, 
etc; e eu creio que o senado todo ficou convenCido qe que não havia 
prova para acusação. Se pois isto assim aconteceu, e é assim manifes
ta a falta de prova, já não insistirei em que se declare no parecer da 
comissão a razão por q1Je se desatende o processo; porém sempre 
quisera que se usasse das palavras da constituição, que se dissesse- O 
processo não pode continuar. - Eis a razão por que pedi a palavra; 
foi para dar esta explicação: por ora ainda.estou. decidido a votar pela 
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primeira parte da emenda do nobre senador pela Bahia, o Sr. Alves 
Branco, porque ela usa do termo da constituição. 

Esquecia-me, Sr. presidente, .de .responder a um argumento do 
. nobre senador ·o Sr. 1Q secretário. Disse ele:- Note .que o pro.ce~ 

não tem pronúncia, e que neste caso sois ~ós o prenunciador, e .não o 
sustentador da pronúncia. ---: ~enhores, quando :O juiz ;remeteu este 
processo ao senado, foi. porque estava persuadido ,de. que havia crimi
nalidade nele, e se não pronunciou, foi porque estava na opinião(para 
mim errônea). de que a p~onúncia não lhe pertencia .... , . . 

O Sr ... Paula Souza:'"'":" Tanto que pronunciou,o .. ~utro i!Tlpli~~o 
no mesmo p,rocesso. . . ... . . · · . . .. . 

O Sr. ~araizo:- !: verdade;.e se remeú~u a. parte relativa ao no
bre _senador, foi porque recont)eceu. que ·!'lo.:processo,estava'j)rovâda 
a criminalidade; .portanto,. nós- não pronunciamos, ele é que.pronun
ciou; se não escreve_ a pronúnCia,. niaríifestoú~a quanto .. bastaii~e êra; 
nós sustentamos a pronúncia, .porque eabé.ao5enaêtc) _é::o~hecér da 
pronúncia para submeter o acusado a uma 'acusação:ejulgaínento'. . 
· Portanto, estou. de aoordo com a primêira parte dá emenda do 

Sr. Alves Branco; que se deve dizer- Oprocess6 não ·pode continuar 
-:esta é a frase da constituição. · . . · · . · · .· . 

. · O Sr. Vergueiro: - Eu, Sr. presidente, devia talveideixar. de 
falar nesta maneira, depois que se disse que os que'.impi.Jgnavam o 
parecer das comissões querêm ·protelar a discussão e adiá-la. ·.Eu de
claro ao senado · que causou-me tanto espanto a maneira por que 
principiou a minha perseguição, que me resignei .a tudo quanto .Se quis 
e se quer; portanto, nem hei de apressa'r, nem retardar; néin procurar 
meio algum para que os processos continuem desta ou daquela ma
neira. 

Eu vou falar nesta matéria de modo que nerihurna relação,te
nha com indivfduos, porque, esta~do o senado concorde ~om a, pr.i
meira. parte do. parecer das comissões, e_stá apartada toda a iJ1dividu
alidade. A questão é pois somente conhecer qual seja a jurisdição-do 
senado a .este respeito, e quaLseja ,a das outrasjustiças. ... . .. 

Para formular melhor a opinião que,ter:th.o-~-cerca_deste objeto, 
quero mandar à mesa uma emenda concebida nestes termos (lê). Como 
se tem combatido esta doutrina devo dizer algur.naa respeito. Eu en
tendo que o melhor modo. de dar andamento aos noSSC)S f11aQÓCios é, 
primeiro que tudo, dar à constituição uma in.teligência·. franca e leal; 
esta deve ser a base de todo o procedimento legislativo. 

Ora, o que 'nos diz a constituição no § 1Q do art. 47, que ao 
senado compete exclusivamente conhecer dos delitf)s)ndividuais dos 
membros da famma imperial,etc.(Jê), podem-nos dizer, à vista deste 
trecho da constituição, que não temos jurisprudência para conhecer 
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dos del.itos individuais destes privilegiados, ou que esta jurisdição está 
limitada em alguma parte, ou que é cumulativa com outras juStiças? 
Parece que não; e reflita-se que este §trata só de crimes individuais, e 
não dos de responsabilidade dos membros da famma imperial, dos 
senadores, dos ministros e dos conselheiros de estado; e a respeito 
dos deputados, diz: - e dos delitos dos deputados durante o per(odo 
da legislatura -; mas a constituição quis que, além do senado co
nhecer dos crimes individuais dos ministros e conselheiros de estado, 
conhecesse também dos crimes de responsabilidade destes privilegia
dos; e acrescentou um parágrafo para isto, que é o § 2~ deste mesmo 
art. 47. Logo parece que fica claro que o senado conhece dos crimes 
individuais dos senadores, que é o objeto de que se trata. · · 

Conforme· com esta disposição da constituição, o código do 
processo, no art. 77, marcando as autoridadesquetemjurisdiÇão pa
ra receber queixas ou denúncias expressamente,· diz que o. senado re
ceba as queixas e as denúncias dos seus privilegiados. Ora, guardou o 
ju(zo municipal de Pouso Alegre a constituição e o código? De certo 
que não; violou a c.onstituiÇão arrogando~se unia jurisdição que não 
tem, e violou o código do mesmo ·modo ; porque o código, dando es
ta jurisdição ao senado, o Juiz municipal a tomou para si; e pode-se 
reconhecer a competência deste juiz quando recebe· uma queixa ou 
denúncia? A causa era de queixa, e o código diz que ·o senado a rece
ba, e nem tão pouco podia receber denúncia, que estcfno mesmo ca
so; logo o juiz municipal violou clara e diretamente ·os arts. 47 da 
constituição e 77 do código;parece-me que isto é incontestável, e que 
nada seu tem dito que possa aliviar o juiz municipal. A respeito da 
constituição, dizem alguns senhores que este conhecimento de que 
fala o art. 47 não compreende a formação da culpa (eu quero expri
mir-me agora em caso de pronúncia, · com a frase - formação da 
culpa -) ... 

O Sr. M. Mattos :-A formação da culpa é diversa da pronún-
cia. · 

O Sr. Vergueiro:- t: diversa? eu julgava que a pronúncia era 
sentença que formava culpa ... 

O Sr. M. Mattos:- Não, senhor. ·2· 
O Sr. Vergueiro: - Creio que a pronúncia~~X;uma sentença da 

autoridade competente; ã vista das provas, sujeità~~~réu à acusação ... 
O Sr. M. Mattos:- Isto é outra cousa. <~';,!,'; 
O Sr. Vergueiro:- Mas admite o nobre sénádor que o senado 

tem esta jurisdição de formar a culpa? Não; logo "_d)'minui a jurisdição 
que exclusivamente pertence ao senado pela cO:bstituição; pois a 
constituição não distinguindo nada, dizendo que o"senado conhece ex
clusivamente dos delitos individuais de seus membros, há de o nobre 
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senador repartir esta jurisdição arbitrariamente, reconhecendo~a na 
última parte do processo e negando-a na primeira, não menos essenci
al? ·será esta a inteligência da constituição franca e leal? A constitUi
ção exprime-se em tese geral, e nós havemos entendê-la em parte sim, 
em parte não? Onde está a limitação? Recorrem ao art. 38, e nem to
dos estão· sóbre de acordo, nem dizem que o art. 28 da constituição 

·estabelece uma regra positiva que autoriza as justiças ordinárias a pro-
nunciar; 

Outro- nobre senador, cedendo à evidência e reconhecendo a 
força da palavra - se -:--'afirma que com efeito neste artigonão está 
estabelecida a autorização para as justiças ordinádas pronu'nciarem; 
mas eStáreconhecida esta juriSdiÇão, o que éainda'mais. · __ ·.· ·. · ·. ·•· 
. Ora, se o artigo reconhece êsta 'jLidSdiÇão, há 'de',ela estar esta-

belecida em alguma parte, e devesermi't:óilstituição e não .fora dela, 
porque a constituição dá o. c'onhecimento exclUsivo ao senado; se há 
alguma limitação, deve estar dentro da 6oó5tituição:·no ar't. 28. não 
está; logo deve estàr em outra parte~ e eu qúisêra qüe,mé rrlostras5êm; 

- .... '• ' .• ' . ". •. ' l 

e enquanto nao me mostrarem, e.u.hei de sustentar; a letra da consti-
tuição, a regra estabelecida por ela- em toda a suâj)lenitlJdé: Está p~s
ta a limitação do § 2C? a_ respeito dos crimes de rêspo·n-sâbilidade dós 
ministros e conselheiros de estado; mas a respeito 'dos' delitos indivi-

' _ .• ,1. , , .. ~ 1 , - , , 

· duais dos membros da fam ílià imperial, dos senadores, dos ministros 
e dos conselheiros de estado, não há limita'ção alguma, e eu faltária o 

. respeito à constituição se não adotasse esta regra geral; contudo eu 
faço diferença 'entre os processos que . começam por. queixas: ou de-
núncias e os que começam ex-ofício. · · · · 

. A queixa ou denúncia eu não vejo, nemna constituiçã() ne.m 
no código, que possa deixar de pertencer ao. senado; não vejo,.que h~ja 
autoridade alguma judiciári_a C:()lll_jurisdiÇão.para receber queixa ou . 
denúncia contra senado.r, porque acor:~stituição.dá a juriSdição crim.i
nal exclusivamente ao .. senado,. e Q;CÓdig(),, falando,dali quebáiS·OU_,de
núncias, diz que o senado é, o competente para as reéeber:;Jogo, como 
hei de eu admitir que as justit;as ordinárias podem conhe.cêr das que.i
xas ou denúncias? Quando . porém se trata de pr,ocurar o autor de 
um delito, não se sabe ainda quem ele é; esta .indagação pertence ao 
foro comum; mas, se, pelas informações, conhecerem as justic;as:ordi
nárias que O deliqüente é um privjlegiado seja :Senador ou. que for, O 
que devem fazer neste caso? Tem elas a jurisdição de formar_ a culpa? 
Entendo que não; mas nem por. isso devem deixar de cumprir o -seu 
ofício, que é indagar quem seja o autor daquele crime, sem lhe im
portar se é ou não privilegiado. Se porém for privilegiado, não tendo 
as justiças ordinárias jurisdição sobre ele, para formarem a culpa, de-
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vem .remeter ao fôro especial; neste caso pode um processo vir ao 
senado com pronúncia, pronúncia que eu já disse incompleta, porque 
!].ão tem os efeitos de pronúncia, não podendo obrigar o privilegiado 
à prisão e a livramento, mas que as justiças ordinárias podem e devem 
fazer por remeterem o processo ao tribunal privilegiado . 

. Este conhecimento das justiças ordinárias é uma conseqüência 
necessária do conhecimento oficial; porque elas_tem jurisdição _sobre 
os delitos, ainda que a não tenham sobre os privilegiados que .os co
meteram. Pelo contrário, no processo de. que se trata, como princi
piou por queixa, é' manisfesta. a sua nulidade; é_ manisfesta a usurpa-

. ção que fez o jÜiz: municipal da atribuição exclusiva do_ senado:· Eu 
não digo outro tanto a respeito dos outros processos que estão na 
casa, onde as justiças ordinárias procederam de outra_maneira/ proce
deram· oficialmente a indagar quais eram· os autores de um' delito, 
formaram o seu juízo, e segundo eles viram que alguns senadores es
tavam comprendidos no delito, remeteram ao se'nado, e·remeteram 
bem. Não entendo que a· culpa e5teja formada; é ao 'senado que cum-
pre formar a culpa. . . . . . .. -.. . ..•. · . . . 

_ Um nobre senador que reconheceu não haver eSta regra positi-
va no art._ 28, que conferisse a jurisdição de fórma'r a culpa, ou de 
pronunciar as justiças ordinárias, quis induziresta jurisdiÇão de supo
sições; mas eú não sei como se possa caminhar neste caso por suposi
ções; pois pode-se admitir uma suposição contra urriategra claraede
finida na constituição? Pode' haver uma supos-ição iegftirna, que possa 
autorizar a revogação de uni artigo da constituição? O nobre.senador 
trouxe um caso que podia ci senado formar culpa à um deputado, e 
remeter esta formação de culpa à câmara dos deputados, e disse que 
isto era sujeitar o senado aquela câmara, submeterum juízo superior 
ao inferior.· ·· ·- · ' 

O argumento não tem força neste caso; quem há que-não co
nheça que iSto é uma garantia· da· independência de cada uma das câ
maras nenhum· processo poder continuar sem o séu consentimento? 
Pois porque os deputados têm um regalia igual a dos senadores, pode 
daqui inferir-se, nem por sombras, que o uso dela seja um recurso de 
superior para inferior? Nem o senado é superior ã_ câmàra dos depu
tados; são dois ramos independentes e iguais ;'do: poder legislativo, 
posto que tenham algumas atribuições distintas;:àinda quando acon
tecesse que a culpa fosse mal formada no senadoXnunca a câmara dos 
deputados diria - foi mal julgado- ; devia limitar-se simplesmente a 
dizer - não pode continuar o processo - na for;ma da constituição. 

Atenda-se que neste artigo não há mais:.do que esta regalia, 
nem se faz necessário rigoroso exame judiciário, porque a câma
ra pode fazer parar o processo, ainda convencida das provas do deli-
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to. Tais podem ser as circunstâncias, tal_ influência política pode ter 
esse processo, que a câmara use_de sua regalia parao mandar parar; 
não há necessidade de declarar que não foi bem processado, ou não 
foi bem julgado; pode dizer simplesmente;- não continue;;_ I Esta é 
a. grande regalia que a constituiÇão deu às·câmaras; nãô se pode dedu
zir delas que a jurisdição do senado sejacumulativa com as autorida~ 
des judiciárias: cremos que a desta exclui aquela. · ·. ·· ·· 

Disse o mesmo nobre senadorqÚe até acháva mal que o sena
dor não pudesse defender"Se fora do senado. Eu admirei-me! de ouvir 
esta. proposição, pois Ondt{ se há. dé defender .. o <senador· fora do 
senado? Quem é o seu juiz? Há de irápresentar-se perante. um subde
legado a 'defender-se quando ele 'lhe quiser·formàr culpa?Nãó será 
isto uma indignidade? E quererá o senado qué() ·seriado'r: pci'!:is'e· por 
este abatimento? Aindà que passasse esta doutrina, ainda que o sena
do admitisse que o senador sé'podia defendêrforajdosenado~·pe'rah'te 
as justiças ordinarias, eu nunca me abateria a tànto:Os que supõem que 
existe esta jurisdição da pronúncia nas autoridadeSjucficiárias,· princf-. 
pio este cuja existência não sei /em que lug~r da co'rí'Stit.Jição''est'eja 
consignada, principalmente aqueles que respeitam a' letri:l' do art~ 28, 
que conhecem que a sua disposição é hipotética, estes têm obriga'Ção 
de mostrar que ela existe; e os que dizem que existe positivamente 
no art~ 28,estes então devem refletir rio estado em que ficam outros 
privilegiados do senado; porque não são só ossenàdores; são também 
os membros da família imperial, os ministros·de estado e os conse-
lheiros de estado... · · · 

O Sr. Vasconcellos:- A respeito dos ministros' e conselheiros 
de estado, !'!stá providenciado no art. 38 sobre os delitos. , · ... ··· · · 

O Sr. Vergueiro:·- Vejamos o que dlz esse artigo 38~-~ da·pri
vativa atribuição da mesma câmara decretar que tem lugar. a acusação 
dos ministros de estado e conselheiros de· estado;:o. que.,se entende 
nos delitos de responsabilidade;. rrías seja embora.tambem'·nos indivi
duais. Não quero fazer agora questão sobre isto; limito-me eritãoiaos 
membros da família imperial; . .vejam ao que eles-ficam. reduzidos; 
porque para os senadores e deputadoshá ainda~um;recurso,:que é não 
poder progredir a pronúncia sem autorização da sua respectiva câma
ra; mas que remédio .se deu a. respeitotda pronúncia contra os mem
bros. da famma imperial? Estes ficaram· abandonados completa
mente .... 

O Sr. Vasconcellos:- As camisões só foram incumbidas de dar 
o seu parecer a respeito do processo de senadores~ · · · . · 

· O Sr. VergL·~iro: - Mas pela inteligência que as comissões dão 
à constituição ficam os membros da família imperial sujeitos aos de-
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legado.s e subdelegados; isto está decidido se o corpo legislativo se 
conforma com a opinião da comissão .... 

O Sr. Vasconcellos:- Não está. 
O Sr. Vergueiro:- Pois diga~me o nobre senador, a jurisdição 

que dizem concedida às justiças ordinárias para a formação da culpa 
dos senadores e deputados não é a mesma jurisdição que rege os deli-
tos da família imperial? · · 

O Sr. Vasconcellos:- Pode não ser. 
O Sr. Vergueiro: - Pode não ser! .essa é boa; quero que me di

ga se é ou se não é. O artigo 28 dá um remédio a respeito dossenado
res e deputados e não dá algum para os membros da família imperial, 
e então· neste caso, pela inteligência das comissões, ficam os mem
bros da família imperial sujeitos às justiças ordinárias ... 

O Sr. Vasconcellos: - A respeito de uns a constituição foi ex
pressa no art: 28, recomendando às justiças ordinárias a pronúncia, e 
o código ocupou-se dos outros. o • • • 

O Sr. Vergueiro:- A jurisdição exclusiva quedá o artig-o 47 ao 
senado é a respeito de todos osprivilegiados; mas a passar a doutrina 
do nobre senador, o processo dos senadores e deputados não pode 
progredir sem ordem das suas respectivas ,câmaras, e.a respeito dos 
membros da o família imperial pode progredir! Ora, eu encontro um 
inconveniente muito grande. em considerar os membros da família 
imperial sujeitos à jurisdição das justiças ordinárias; parece-me que 
isto ofenderia o decoro da dinastia, entretanto· não posso deixar de 
tirar esta conseqüência da doutrina expendida pelo nobre senador .. 

Argumenta-se com a dificuldade que há do senado formar. um 
processo a um senador ou deputado • na província de Mato Grosso, 
trouxe-se logo esta distância grande, para mais dificultar o negócio: 
respondeu-se a isto perguntando se não acontece o· mesmo, sê não 
a mesma dificuldade a respeito dos. desembargadores, juízes de direi
to e presidentes.de pronvíncia; por exemplo, o presidente da provín
cia de Mato Grosso não há de vir responder ao supremo tribunal de 
. . ? 
JUStiÇa •••• 

O Sr. Mello Mattos:- Isto é outra cousa. 
O Sr. Vergueiro: - !: outra cousa? Eu creio que é o mesmo; 

que tanto é privativa a jurisdição do senado a respeito de seus privile
giados, como é privativa a atribuição do supremóf~ibunal de justiça a 
respeito de seus privilegiados; mas lá não há inconveniente. O supre
mo tribunal de justiça manda procurar as provás de delito no lugar 
onde ele foi cometido, e para com o senado encontra-se uma dificul-
dade extraordinária em fazer-se isto! . , ~- o 

Eu não sei como argumenta-se de semelhante modo; não sei 
como se quer assim coarctar tanto as atribuições do senado respeitan-
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do-se as do supremo tribunal de justiça! Os incovenientes que se 
apresentam são os mesmos, porque esses presidentes das prov fncias 
mais remotas também podem ser acusados, e as queixas ou. denúncias 
que houver contra eles hão de ir ao sUpremo tribunal de justiça, e eu 
creio que isto convém muito à ordem públiea; pois haverá algum 
resultado útil em que os presidentes das províncias estão sujeitosàs 
justiças ordinárias? Certamente que isto não pode convir; assim tam
bém não convém deixar os membros da família imperial sujeitos às 
justiças ordinárias. Mas enfim, convenha ou não convenha,.a consti" 
tuição determina que é da exclusiva atribuição do:senado conhecer. 
dos delitos destes privilegiados, e não devemos alterar esta .disposi
ção da constituição por meio de suposições e. de conveniências. 

Tenho pois explicado o sentido da minha emenda; ela r contém 
o que está na constituição e no código; Conta o que·está rícY.i::ódigo; 
nada se tem dito, e ele está violado pelo· procedimento do juiz muni
cipal de Pouso Alegre: e contra o que está na:constituição também 
nada se tem dito de positivo; há apenas argumentos de suposição: As. 
regras da constituição só podem ser limitadas pelas exceções estabele
cidas na mesma constituição: é necessário que· se apresentem essas 
exceções; e nem admito precedentes quando a cousa é clara. 

O nobre senador apresentou precedentes que havia na câmara 
dos deputados: eu não sei quais são esses precedentes; lembro-me de 
um, que foi ter-se pronunciado um impresso por abuso de liberdade 
de imprensa; e conhecendo-se um deputado o responsável, foi remeti
do ~ câmara dos deputados esse processo. Eu não impugno isto; 
quando uma indagação oficial se vem no conhecimento de que um 
privilegiado é o autor de tal ou tal delito, remete-se o processo à câ
mara respectiva: deste precedente me lembro eu; mas ele nada con
clui; e ainda que concluisse, tendo nós a disposição da constituição 
muito clara e que não admite dúvida alguma, parece que ela deve 
prevalecer sobre todos os precedentes e sobre todas opiniões que pos
sam aparecer. Vou portanto mandar à mesa a minha emenda> · · 

Lê-se, é apoiada e entra em discussão a seguinte>emenda~con-
juntamente com a matéria: · ·· ·· 

. "Substitua-se no p. 2<? do parecer o seguinte: - Ao senado 
compete pelo art. 47 da constituição conhecer exclusivamente dos 
delitos dos senadores; e nessa ~p,nformidade, _o art. 77 do código do 
processo declarou pertencer ao 'senado o recebimento de queixa ou 
denúncia contra senadores. Em· conseqüência do que, é nulo o pre
sente processo, começado por queixa recebida por um juiz municipal 
sem jurisdição para recebê-la. - Vergueiro." · 

O Sr. Lopes Gama:- Debalde trabalhou o ilustre senador para 
persuadir nos que a emenda por ele ultimamente oferecida tem por 
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si prir:'Jctptos estabelecidos na constituição e no código do processo; 
Tomando isoladamente um ou outro artigo de uma lei, dando-se-lhe 
uma inteligência acomodada a essa separação, de maneira que ne
nhum caso se faça de quaisquer outras disposições em conflito com 
essa inteligência, possível é chegar às conclusões que ele tirou de seus 
princípios. · · 

o nobre .senador devia consultar primeiramente o art. 76 do 
código do processo, onde, depois de se terem designado os casos em 
que as autoridades judiciárias podem aceitar queixas ou denúncias, se 
determina que não as aceitem pelos discursos proferidos .em qualquer 
'das câmaras legislativas; o que bem mostra a competência do .magis
trado para receber queixas e denúncias contra o senador ou deputado 
nos casos de criminalidade ali especificados.. . . 

O Sr. Vergueiro:- Nos discursos não pode haver crime. 
O Sr; Lopes Gama: - Nem eu disse que havia; o que fiz foi 

mostrar que é. por essa. razão que .o juiz não deve. aceitar a .queixa ou 
denúncia: portanto de qualquer outro ·ato criminoso deve aceitá-la, 
e proceder na conformidade do código do processo até. a pronúncia. 
Em apoio desta opinião (por isso é bom, é. indispensável conciliar as 
disposições de quaisquer leis, e explicá-las umas pelas outras>: em sus
tentação destes princípios recorro ao artigo 133 ~do mesmo código 
que, reconhecendo o. direito estabelecido no.artigo 179 § .30. da 
constituição, concluf entendo-o como o entenderam as .comissões, 
isto é, para. que, sendo as queixas ou denúncias apresentadas· a qual
quer das duas câmaras, possam elas fazê-las processar no· foro comum 
afim de se verificar ou não a pronúncia no sentido da art. 28 da cons
tituição. 

O Sr. Paula Souza:- O artigo 153 é relativo aos crimes deres-
ponsabilidade. . 

Sr. L. Gama: -Qual é a diferença nas meios de formar a culpa 
nos delitos individuais do senador .ou deputado? O nobre senador au
tor da emenda citou o art. 77 do código de processo em favor,da sua 
opinião: a r se diz que cada uma das câmaras é competente para rece
ber queixas. ou denúncias dos crimes cujo conhecimento lhes compe
te· infere o nobre senador que a câmara dos deputados, por isso que , ' .. 
é autorizada pela constituição para receber ·essas qu~ixas, tem pores
se artigo do código o direito de formar a culpa ao.çt.enunciado, e de 
pronunciá-lo? Não lhe parece que tanto uma c~m? .p!Jtra câmara deve 
proceder em conformidade do art. 28 da constatutçaq? 

·O Sr. Vergueiro: - O conhecimento dos indivJduais é da exclu-
siva competência do senado. . · . ':::' 

O Sr. L. Gama:- Mas o art. 77 do código dos crimes indivi-
duais. 
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O Sr. Vergueiro:- Não especifica individuais. 
O Sr. L Gama: - Então é impossfvel compreender o nobre se

nador. Ainda ·há pouco não queria queprevalecesse.a doutrina.doar
tigo 153, por _ser relativa a crimes. de responsabilidade, agora não quer 
que se argumente .com o art~ 77: que)tem aplicação aos crimes indi
viduais .. Isto prova que a combinação dos artigos.do·código do pro~ 
cesso não é propfcia aos adversários do parecer em:.discussão. ,Mas 
ser-lhes-á mais prof(cua ou favorável a confrontação .dos artigos da 
constituição, a que as.comissões reunidas subordinaram esse parecer.? 
~do que vou agora ·ocupar-me. · ...... ·· . ·.· . . .... . ..·. < .... . 

O nobre senador, funda rido-se. no art.47 .da constituição, quer 
que somente ao senado· compita o direito de formar,a:·culpa .e pro
nunciar ao senador ou ao deputado~ que .lhe for denunciado por deli
to individual.. ~.da palavra conhecer exclusiyamente que ele. pretende 
tirar semelhante. ilação. Mas o art. 27 lhe ,é· contrário,~ porque re,co
nhece nas justiÇas ordinárias o poder de pronunciar esses privilegia
dos, resultandO, por coiiseqüêriCia', dác()mbinàÇão désses dois artigos 
que o conhêcimento do senado terii ·por fim o julgamento do senador 
ou deputado por meio da acUsação, que, segundo o art'. '48, deve ser 
forr:nado.pelo procurador da coroa. Bastaria a combinaÇão destes dois 

. artigos da constituição para justificar, como em oütro. discurso já 
mostrei, o parecer' das comissões; mas eu chamarei ainda outros em 
sustentação de seu voto. · 

, ·o iz o art. 27 que o senador ou deputado pode ser preso em fla
grante delito de pena capital. Suponha-se uma prisão neSte caso, o 
que aconteceria, ainda quando pelO processo de. instrução se pudesse 
conheC:erter sido outro o delinqüente (porque muitas vezes isso tem 
acontecido), o que seguir-se-ia desse procedim·ento?Segundo os prin
cípios· do ilustre· senador, ficaria o representante da· nação preso até 
que o senado se ocupasse de formar-lhe a culpa; O que no càsode 
uma dissolução da câmara dos deputados podia estender essa'prisão 
a muito mais de um ano, contra o que a constituição tern estabeleci
do como garantia individual'para qualquer ;cidadão no'art. 179'§ 89 
São tantos os absurdos, tantas as contradições, tantos os embaraços 
e injustos procedimentos que· resultam dos princ(pios .següidos pelo 
ilustre senador, que o senado não poderá deixá-los: prevalecer contra 
o voto das comissões; voto suborqjnado à constituição do império. e 
a um precedente por elejá estabelecido, quando mandou ~ormar cul
pa no foro comum a um senador contra quem se lhe dirigira uma 
queixa. 

Não concluirei este discurso sem apontar ainda um artigo da 
constituição pelo qual se pode mostrar que as autoridades judiciárias 
são competentes para formar culpa ao senador ou deputado nos cri-
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mes individuais. Refiro-me ao art. 179 no seu último parágrafo: nele 
se determina que as autoridades que tiverem decretado prisões no 
caso de suspensão de garantias sejam responsáveis pelo abuso que fi
zerem dessa atribuição excepcional. Qual será o meio por que essas 
autoridades justificaram a sua cónduta se achar envolvido em uma re
belião algum senador ou deputado, e se lhe-aplicarem a medida de 
salvação pública permitida por esse artigo da constituição? Qual será 
o meio legal de impedir que semelhantes delinqüentes prossigam em 
um crime em que quase todos os outros crimes podem ser compreen
didos como conseqüências naturais, e desgraçadamente inevitáveis? 
Eu não vejo outro senão o da formação da culpa· e o da pronúncia pa
ra habilitar o tribunal competente, segundo o art. 47 da constituição, 
a proceder no julgamento desse delito. 

A questão suscitada =pelo ilustre senador sobre os membros da 
famma imperial não foi nem devia ser tratada no parecer que discu
timos; mas já que tanto insiste em ventilá-la, não a deixarei sem res
)Osta. Nem o artigo 28 da constituição, nem qualquer outro aos seus 
artigos, autoriza as justiças ordinárias a formarem culpa aos membros 
da família imperial. O único artigo em que se trata deles é o 47: for
çoso é portanto reconhecer que só ao senado compete essa jursidi
ção. Não foi sem razão e sem pesar a diferença de uns a outros pri
vilegiados que a constituição deu ao senado somente a atribuição de 
lhes formar culpa. Muitas considerações políticas, muitas conveniêl1-
cias sociais reclamam essa diferença. Quando tratarmos da forma do 
processo para' semelhante caso serei mais explícito. Do que se trata 
agora é do delito individual de um senador contra quem não há culpa 
formada, nem motivo para se lhe formar, atentas_as peças do proces
so remetido a esta câmara. Portanto é inadmissível a opinião daqueles 
senhores que querem que se tome· este processo como uma queixa 
dirigida ao senado para mandar proceder por ela à formação da culpa 
por meio da pronúncia do respectivo juiz, como os praticou com 
outro senador por uma denúncia vinda do Maranhão. 

O Sr. Vallasques:- Deu comissão para isso. 
O Sr. Lopes Gama:- O senado não podia delegar uma atribui

ção que a constituição lhe houvesse conferido exclusivamente, nem 
magistrado algum pode ser representante do senado e exercer fun
Ções que a este competem; porque a admitir-se esSà substituição·de 
jurisdição para o caso da pronúncia, porque não se à-amitiria para o do 
julgamento? Entende o nobre senador que esta câmara pode, quando 
quiser, formar culpa a um senador ou mandar ao magistrado que a 
forme? Em que funda esse arbítrio? 

O Sr. Vallasques:- Na constituição. 
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O Sr. Lopes Gama: - Na constituição! Por certo não poderá 
fazer essa descoberta. O que há de encontrar na constituição é fa
culdade dada ao juiz para pronunciar o senador ou deputado nos de
litos individuais; é faculdade de os prender, quando suspensas as ga
rantias, por crime de rebelião, como já mostrei. 

O Sr. Paula Souza:- Nego esse poder. 
O Sr. Lopes Gama:- Pois não há poder sobre a terra que possa 

obstar por esse modo a que um· senador ou deputado tome parte em 
uma rebelião? 

O Sr. Paula Souza:- Entendo que não. 
O Sr. Lopes Gama:- Então ficam de fora? 
O Sr. Paula Souza:- Sim, senhor, devem ficar. 
O Sr. Lopes Gama: - Eu entendo que os privilégios dos sena

dores e deputados devem ser tais que protejam a .sua dignidade e in
dependência, tão. eficazmente quanto seja compatível com a seguran
ça dos seus constituintes e com a salvação do estado. Mas estaques
tão virá ainda a ocupar a atenção do senado em outros debates. 

Concluo portanto votando contra a emenda ultimamente ofe-
recida ao parecer das comissões. 

A discussão fica adiada pela hora. 
O Sr. Presidente dá para a ordem do dia a mesma de hoje. 
Levanta-se a sessão às duas horas e vinte minutos. 

; ... . . 



SESSÃO EM 14 DE 'FEVEREIRO DE 1843. 

Presidência do Sr. barão de Mont'Aiegre. 

Sumário:- Expediente.- Ordem do dia:- Continuação da primeira 
discussão do parecer sobre o processo organizado em Pouso 
Alegre contra o Sr. Ferreira de Mel/o; discursos dos Srs. Alves 
Branco, Visconde de Olinda, Vergueiro, Carneiro Leão, Costa 
Ferreira: aprovação do parecer e rejeição das emendas. - Pri
meira discussão do parecer sobre os processos· em que são pro
nunciados os Srs. Feijó, Vergueiro, Ferreira de Mel/o e Alen
car; Discurso do Sr. Paula Souza; requerimento do mesmo se
nhor; discursos dos Srs. P. Albuquerque, Mel/o Mattos, P. Sou
za, Lopes Gama e C. Leão: substituição do requerimento em 
discussão por outro; discursos dos Srs. C. Ferreira, M. Mattos, 
Carneiro Leão e P. Souza. 

Às dez horas e meia da manhã, reunido número suficiente de 
Srs. senadores, abre-se a sessão, P. aprova-se .a ata da anterior. 

O Sr. 1 ~ Secretário dá conta do seguinte: 
; 

EXPEDIENTE. 

Um ofício do ministro do império, particip~ndo que S. M., o 
1., se dignara de receber na quarta-feira, 15 do cc.rrente, pelas 5 horas 
da tarde, no paço de S. Christovão, a deputação de que trata o ofício 
do senado datado de ontem. - Fica o senado inteirado. 

Outro do ministro dos negócios estrangeiros, transmitindo a 
cópia da convenção concluída e assinada entre o império e Portugal, 
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em 22 de julho de 1842, para conclusão do ajuste de contas penden
tes entre as duas nações. -À comissão de constituição e diplomacia. 

ORDEM DO DIA. 

Continua a primeira discussão, adiada na última sessão, do pa
recer das comissões· de constituição e de legislação sobre o processo 
remetido ex-officio do juiz municipal e delegado de polícia da vila de 
Pouso Alegre, com as emendas dos Srs. Paula Souza, Alves Branco e 
Vergueiro. 

O Sr. Alves Branco:- Sr. presidente, eu tinha tenção de entrar 
em uma análise de todos os discursos anteriores, para mostrar que, 
quando eu falei ultimamente, referia-me a opiniões enunciadas na 
casa, o que, por conseguinte, tinha necessidade de enunciar-me como 
enunciei-me; mas eu assento que já tem ·havido um debate tão prolon
gado, que entendo dever limitar-me somente a duas breves observa
ções. 

A primeira é relativa ao que disse ontem o nobre senador o Sr. 
H. Cavalcanti. Ele entendeu que a minha emenda não era uma conse
qüência dos princípios que eu tinha enunciado; porque; sendo esses 
princípios conformes com os seus, lhe parecia que deles se não podia 
tirar as conclusões que eu consignei em minhas emendas oferecidas. 
Em verdade eu sou da opinião do nobre senador; mas divirjo em dois 
pontos: o primeiro é da distinção que ele faz de delitos de responsabi
lidade e de delitos individuais, e o segundo é da inteligência que ele 
dá ao art. 28 da constituição, isto é, que é só relativo àqueles delitos. 
O essencial da opinião do nobre senador é que ele, para conhecer do 
fundo do negócio em questão, firma-se no artigo 47 da constituição; 
nisto eu estou de acordo com o nobre senador; mas qual é a conse
qüência deste princípio? r= a minha emenda, que o senado entre no 
exame do intrínseco, do fundo deste sumário, e decida se há ou não 
provas para continuar. Esta é a conclusão; e se eu mesmo fosse ler o 
discurso primeiro que enunciou o nobre. senador, mostraria· que esta 
é a conseqüência dos seus princípios, e conseqüência expressamente 
enunciada. Na primeira emenda que eu apresentei é verdade que 
havia alguma diferença da segunda em'parte de simples forma, e em 
parte muito essencial, porque mudou inteiramente. Digo que havia 
diferença de forma na primeira parte da emenda,· porque eu observei 
que no parecer das comissões se devia acrescentar·mais uma premissa 
(e no jornal da casa publicou-se promessa em lugar de premissa), isto 
é, que não havia prova alguma contra o acusado. V': ·.l;:x., ·nessa <;>ca
sião refletiu que não eram admissíveis emendas ao relatório das comis
sões, e foi esta a razão por que na minha nova emenda reuni tudo em 
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um só parágrafo - premissa e conclusão -, o que constitui uma dife
rença de simples forma, e não essencial. Na segunda parte da emenda, 
porém, há diferença essencial da primeira emenda, porque nela queria 
que se fizesse uma advertência ao juiz ou delegado; e na nova prescin
do disso depois de um exame mais profundo do código do processo, 
de que conclui que o juiz podia ter obrado em muito boa fé, fato 
suspeitado mesmo pelo nobre senador na primeira vez que falou, e. de 
que eu hoje não tenho a menor dúvida depois que o nobre senador o 
Sr. Paraíso apresentou e leu o art. 325 do código. Devo observar aqui 
que, ainda que o nobre senador o Sr. Paraíso diga que o código cha
ma aí o juiz à pronúncia, contudo isto não se entende-rigorosamente 
no código. Pode haver ou não haver pronúncia, porque nesse artigo 
citado pelo nobre senador não está a palavra- inclusivamente. 

O Sr. Paraíso:- Nem tão pouco está o contrário. 
O Sr. A. Branco:- Mas isto é a mesma coisa; não faço questão 

a este respeito, digo somente que o artigo não obriga efetivamente o 
juiz a pronunciar, e que portanto ele não pode ser argüido pelo não 
fazer. Se acaso o artigo dissesse - até a pronúncia inclusivamente -, 
o juiz tinha errado, tinha fa·ltado ao seu dever; mas como não diz 
- inclusivamente, - o juiz podia obrar como obrou, em muito boa 
fé e sem culpa. 

Agora, Sr. presidente, direi alguma coisa em explicação de mi
nha opinião sobre os artigos 28 e 47 da constituição, que tem feito 
uma grande parte do debate. Eu não entrarei em novo desenvolvi
mento de argumentos que emiti combatendo os argumentos contrá
rios, mostraréi só como eu entendo a constituição em aqueles artigos. 
Eu vejo primeiramente o art. 28 dizer: -Se algum senador ou depu
tado for pronunciado, etc. (lê). - Muitos senhores entendem que este 
artigo é restritivo do art. 47; que ele limita a atribuição que se deu ao 
senado exclusivamente a respeito dos processos de seus membros. 
Outros entendem que ele é contraditório, se acaso se lhe quiser dar a 
inteligência que eu lhe dou, e eu não vejo neste artigo outra coisa se
não uma limitação do poder judiciário. Na constituição e nas leis es
tão estabelecidas as atribuições do poder judiciário; ele pode prender 
em flagrante em todos os casos crimes, pode prender fora de flagrante; e 
antes de culpa formada em alguns? E o que diz a constituição no art. 
28 e nos anteriores a ele? (lê) - Art. 26, os membros de cada uma 
das câmaras são invioláveis pelas opiniões que proferirem no exer
cício de suas funções. Art. 27, nenhum senador ou deputado durante 
sua deputação será preso por autoridade alguma, salvo por ordem de 
sua respectiva câmara, menos em flagrante delito de pena capital. Art. 
28, se algum senador ou deputado for pronunciado, o juiz, suspen
dendo todo o ulterior procedimento, dará conta à sua respectiva câ-
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mara, a qual decidirá se o processo deve continuar, etc., etc. - Ora, 
poder-se-á duvidar que todos estes artigos são limitações claras e evi
dentes do poder judiciário? Duvidar disto seria o mesmo que duvidar 
de que fica menor o todo depois de tirada uma parte. E· porque sus
pendem-se neste último ;artigo os efeitos regulares de uma pronúncia 
do poder judiciário? E porque o poder judiciário em .rigor não .tem 
jurisdição alguma sobre o senador; é porque o senador tem um juízo 
próprio :e .exclusivo que conhece de seus crimes, segundo o art. 47 da 
constituição e leis a respeito. A prisão em flagrante é ato que à todos 
compete, e não atribuição própria-de poder algum público. Logo, o 
art. 28 .confirma .a doutrina do art. 47, mas disseram que o restringe 
e limita, porque dá sempre a pronúncia aos juízes. Onde está isto? O 
que se tira ao poder)udiciário passa. de necessidade aoju iz que se deu 
ao senado, este juiz está no art. 47. Como ele perde e não ganha? Isto 
é confundir, obscurecer as idéias mais claras, mas comuns; ,é o ·sofis
ma em delírio. 

O art. 38 da constituição diz positivamente que é privativo da 
câmara dos deputados o decretar a acusação dos ministros de estado; 
este sim pode considerar-se limitativo do art. 47, mas o art. 28!! Só é 
limitativo do poder judiciário, confirmando ao contrário o privilégio 
concedido no art. 47 e explicando-o, se é possível ainda, mais clara
mente. Torno a repetir o que diz o art. 28 da constituição? Diz que a 
pronúncia do juiz fica com todos os seus efeitos suspensos, enquan
to o senado não faz sua declaração. Esta declaração é que constitui 
o senador realmente suspeito de culpa, sujeito à prisão e a uma acusa
ção regular, porq~e, como disse, os juízes comuns não o são do sena
dor, não têm jurisdição sobre eles; essa jurisdição só pertence ao se
nado, seu juiz privativo e exclusivo. Mas, o que é uma declaração tal 
em nossa jurisprudência criminal? E uma verdadeira pronúncia, se
gundo ainda ontem definiu esta palavra o Sr. Clemente Pereira. Com 
efeito, se pronúncia .é a. declaração acima, a declaração. acima é uma 
pronúncia. A é o mesmo que B, logo B é o mesmo que A. Logo nos 
delitos de seus membros é o senado quem verdadeiramente pronun
cia; creio que a conclusão é perfeitamente necessária. Mas diz-se: o 
sumário e a pronúncia é sempre do juiz. Pergunto eu, é exclusiva nes
te caso? Onde me mostrareis isto na constituição? De modo que, se 
eu, ofendido por um senador, chegar ao juiz com minha denúncia, ele 
procederá por ela ainda que não me possa dar uma pronúncia defini
tiva; mas se chegar ao juiz exclusivo que tem jurisdição privativa no 
caso, ele me repelirá e não tomará minha denúncia? Donde se deduz 
isto da constituição ou das leis? Eu não sei, senhores, os juízes no 
caso dos senadores e outros privilegiados da constituição não faz mais 
do que coligir e conservar as provas para as remeter com seu parecer, 
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e isso podia ser feito por qualquer juiz da vintena, que ninguém re-· 
putou nunca parte do grande corpo judiciário; o senado é quem é o 
principal e verdadeiro juiz. · 

O Sr. C. Leão:- Isto não faz nada ao caso.· 
O Sr. A. Branco:- Isto é fixar princípios, e é bom ganhar já 

terreno nesta parte. 
O Sr. Vasconcellos: - O que o nobre senador acabou de dizer 

serve muito para o que eu quero, e até aí eu estou de acordo. 
O Sr. A. Branco:- Estimo muito: que isto seja ato político, é 

no que eu não concordo, porque neste caso trata-se de exercer um 
verdadeiro ato judiciário; mas enfim chama-lhe embora' o nobre se
nador ato político, na acepção geral assim será, porque nesta acep
ção um ato judiciário é um ato político. Ora, ne::."tes empregos de pa
lavras, vai muita parte de nossas discussões; a maior parte das ques
tões laboram sabre a concórdia da significação das. palavras: é uma 
verdade o que diz Condilac:- Toda a ciência é uma I (ngua bem feita. 
- De modo que todas aquelas que como a política não tem uma lín
gua, ou terminologia bem feita, são um verdadeiro caos, e ninguém se 
entende nelas: eis aqui porque laboramos em tantas questões; porque 
não demos ainda um valor fixo e decisivo às palavras. 

Se pois este árt. 28, bem longe de ser restritivo é explicativo e 
confirmativo do privilégio do senado a respeito do processo de seus 
membros, digo eu que o ponto de direito a este respeito acha-se fixa
do pelo art. 47. 

O Sr. M. Mattos:- Ou o art. 47 é que se regula por ele? 
O Sr. A. Branco:- Regula-se pelo art. 47 que está somente ex

plicado neste ... 
O Sr. C. Leão:- Não concordo. 
O Sr. A. Branco:.- Há pouco concordava, e agora não! Eu não 

sei como se possa negar isto? Confessa-se que o art. 28 não.é senão 
restrição ao poder judiciário geral; que ele não põe limitação alguma 
ao poder que se deu ao senado no art. 47, mas nega-se que este art. 
47 seja o que fixa o ponto direto que compete ao senado. Qualquer 
processo com pronúncia de um juiz feito contra um senador não se 
pode dizer feito por autoridade com jurisdição igãal a que tem a res
peito dos mais cidadãos; e tanto assim é, que os efeitos de qualquer 
pronúncia _sua contra um senador culpado não tem os efeitos quere
gularmente lhe dá o direito; eles ficam todos suspensos até que o se
nado declare positivamente sua opinião, ou mandando que o proces
so não continue mais, ou mandando que continue, e que o réu seja 
suspenso, preso, sujeito à acusação criminal, etc., etc. E qual é a ra
zão disso? A razão me parece evidente no art. 47, e é que os delitos 
dos senadores são exclusivamente conhecidos pelo senado, princi-
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piando esse conhecimento pela pronúncia ou pelo ato que a confirma 
ou derroga; é a opinião que eu julgo sustentável. Não há. nada de con
traditório no seguinte; a saber: - Ide; examinai tal ou tal,crime, coli
gi todas as provas dele, e de quem não seja a pessoa do delinqüente; 
pronunciai mesmo, mas não procedais à prisão, à acusação e outros 
efeitos da pronúncia, enquanto Pedro não declarar que o processo 
continua, porque a Pedro pertence exclusivamente o conhecer deste 
negócio -. Bem longe de ver o poder de Pedro destru fdo, eu o verei 
antes criado e· sustentado .. Bem longe de ver desaparecer. o exclusi
vo do poder real, eu o acharei bem conservado em. favor de Pedro, 
e somente de Pedro, etc. . . 

. Não sei; não compreendo, portanto, que contradição.existeno 
que se há dito na casa por aqueles que sustentam minha opinião?Não 
sei como o art. 28 destrói. o que está no art. 47, e. principalmente na 
palavra -.exclusiva-. Dizia eu, porque não se há de mandar examinar 
o processo pendente? Respondia-se: - Não· há pronúncia -. Mas a 
pronúncia não é quem firma o direito do senado, e tanto. isto é assim 
na constituição, que já o senado firmou esta inteligência no código 
do processo, declarando que ele era o juiz competente para receber 
queixas e proceder por elas. Sendo isto assim, eu quisera que me mos
trassem qual a razão especial por quetodososoutrosjuízescontem
plados no mesmo artigo do código procedem por queixa e denúncia, 
e não o há de poder fazer assim também o senado? Por que ele se acha 
excetuado da obrigação dos mais juízes que são autorizadosa receber 
queixas e denúncias? E tal é a razão por que eu penso que se deve to
mar este negócio como se fosse uma denúncia competentemente pre-
parada até o ponto de ser pronunciada. · · 

Digo ainda mais que o juiz cumpriu o seu dever à vista da inte
ligência que se deve dar o art. 325 do código. Se o senado hoje não 
.examinar o fundo deste negócio, e não declarar se procede ou não 
procede a culpa, ele destrói o seu privilégio; ele não dá à constituição 
a inteligência que já lhe deu no código do processo, e mesmo em ou
tras leis que tratou de interpretar e fixar o sentido da palavra~- co
nhecer - da constituição; ele finalmente vai dar uma novadefiniÇão 
da mesma palavra - conhecer - da constituição, vai estabelécer um 
princípio retroativo absolutamente contrário à mesma constituição 
em manifesto e gratuito dano ·de um de seus membros. Sim, a pala
vra - conhecer - da constituição tem-se entendido de uma maneira,· 
e agora quer-se entender de outra m:meira as palavras - conhecer 
exclusivamente da mesma constituição. 

O Sr. C. Leão:- Ao contrário. 
O Sr. A. Branco:- Ora adeus! Cada um es:tá com sua opinião 

formada; para que pois estar mais a bater. em ferro frio sem resultado 
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algum? Eu já aqui discuti longamente a acepção da palavra- conhe
cer - fui até argüido por isso, e se disse que ninguém negava que ela 
tivesse muitas vezes um sentido compreensivo da. pronúncia, ainda 
quando bem se podia mostrar pelos discursos o quanto esta acepção 
era contestada. Eu fiz todos os esforços que pude para demonstrar 
pelo uso vulgar, e nossas leis, o que era a palavra·- conhecer...:.. em to
das suas acepções, disse que ela era empregada relativamente a um ou 
a outro ato, ou relativamente a todos; mas que em geral era emprega
da em relação ao todo do processo quando a palavra que se seguia era 
geral; e que ordinariamente se entendia relativamente a um ato quan
do a palavra que se seguia designava este ato. o código muitas vezes a 
emprega no sentido especial, e outras vezes no sentido geral; mas o 
código, no capítulo que mais positivamente se refere ao art. 47 da 
constituição, entendeu a palavra - conhecer -, compreendendo a 
formação de culpa, e pronúncia que não se quer admitir sem razão al
guma. Senhores, eu tenho dito o que entendo: o art. 28 bem, longe 
de limitar o poder do senado, limita o poder judiciário ... 

O Sr. C. Leão:- De sorte que o poder judiciário neste sentido 
importa dar mais poder ao senado. . 

O Sr. A. Branco:- E que dúvida!? Limitá-se por um lado às 
atribuições dos juízes a respeito dos senadores; declara-se por outro 
que o senado é o juiz privativo dos mesmos; será preciso mais para 
entender-se que o que é limitado em aqueles passou para este? Eu 
não o julgo assim, e nem me parecia que se pudesse duvidar disto, de
pois que se fez o código do processo. O art. 28 é pois antes explicati-
vo, dó que restritivo do art. 47 da constituição. . 

O Sr. C. Leão diz várias palavras que não podemos ouvir. 
O Sr. A. Branco: - O nobre senador foi quem disse que era 

restritivo do art. 47, da mesma maneira que o art. 48, o que não me 
parece exato, .como tenho demonstrado. O art~ 28 confirma o privi
légio do senado estabelecido pelo art. 47, porque é o senado que le
vanta a suspensão dos efeitos regulares de uma pronúncia da autori-
dade judiciária... . · · 

O Sr. C. Leão:- Tanto não é que, sendo o acusado deputado, 
vai o processo à sua câmara. , 

O Se Branco: - !: um privilégio particular :da câmara, mas se 
de lá passar o processo para o senado, não terá ele de exercer a seu 
respeito as mesmas funções que exercita para com qualquer outro? 
Logo isto mesmo não destrói minha asserção, não converte o artigo 
de explicativo, que é o restritivo, e só restritivo, como consideram 
meus adversários. 

Sr. presidente, nada mais direi a este respeito, nem sobre mui-
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tos objetos em que pretendia tocar, porque me acho fatigado, e não 
quero ser mais importuno. 

O Sr. Visconde de Olinda:- Sr. presidente, rogo.a V. Ex., 
queira mandar-me a emenda do nobre senador o Sr. Vergueiro. (F;; sa
tisfeito). 

Esta emenda diz (lê). Eu vejo que, se se admitir a doutrina des
ta emenda, temos uma impunidade completa dos senadores, o que de 
certo não é da intenção do nobre senador. Principia-o nobre senador 
por dar uma inteligência à constituição, dizendo na sua· emenda:...:.... 
ao senado compete, pelo art: 47 da constituição, conhecer exclusiva
mente dos delitos dos senadores .....:.; é o que está na constituição; mas 
agora a inteligência destas palavras é qüe tem trazido as dúvidas que 
têm aparecido ·na discussão. Continua a emenda:- ... e nessa confor
midade, o art; 77 do código do processo declarou pertencer ao sena~ 
do o recebimento de queixa ou denúncia contra os senadores.· ~ Eu 
já duvido.-da aplicação qUe o nobre senador dá ao art: 47. A primeira 
dúvida que tenho é esta: o art. 47 trata de estabelecer a'autoridade 
para conhecer do crime; por ora ainda ponho de parte a questão de 
conhecer como juiz julgador ou como juiz meramente pronunciante. 
Se também fosse privativo do senado receber queixas e denúncias, 
então inútil era o art. 77 do ·Código; que estabelece em geral que vá
rias autoridades podem receber queixas, até autoridades que não são 
judiciárias. · · · · 

O art. 77 declarou que são competentes para receberqueixas e 
denúncias:- 1 <?.os ju_ízes de paz; 2<?, o supremo tribunal dejustiÇa, as 
relações e cada uma das câmaras legislativas· nos crimes, cujo conhe
cimento lhes compete pela constituição. - Ora, pergunto eu: o rece
bimento da queixa está conexo com a formação da culp_a? Não está; e 
tanto não está que há· regras especiais para este recebimên.to.: sei~ia 
preciso que estivesse conexo para seguir-se o argumento ~o. nobre 
senador. O recebimento da queixa e denúncià pode ser feito ~té pelos 
presidentes das províncias, e os presidentes das províncias não podem 
pronunciar e formar culpa; logo, o direito do recebimer:~to'da queixa 
e denúncia não envolve a atribuição de pronunCiar. O senado recebe 
a queixa; mas o senado é quem pronuncia nesta questão? · 

Portanto, esta emenda do nobre senador deixa a questão em 
pé, porque o senado pode receber a queixa, mas não se segue· que te
nha a autoridade exclusiva de pronunciar; são atos separados o rece
ber a queixa e o obrar em virtude delas como juiz. 

Esta era a segunda observação. E aplicando estes princípios à 
terceira parte da emenda é que eu acho que vem-t.oda a impunidade 
aos senadores; porque diz a terceira e última parte da emenda:- em 
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conseqüência do que, é nulo o presente processo começado por quei
xa recebida por um juiz municipal sem jurisdição para recebê-la.-

Vamos ver o que aconteceu. Houve um processo sobre abuso 
de liberdade de imprensa: no exame das testemunhas apareceu o no
me do nobre senador; mas não se pode dizer que houve queixa espe-
cial contra ele... · 

. Alguns senhores:- Houve! houve. 
O Sr. V. de Olinda:- Pois o juiz havia de deixar de mandares

crever aquilo que as testemunhas depunham? Pode-se dizer que isto 
é queixa especial? Chegará. a tanto o privilégio de senador que o juiz 
em. um exame a que procede ex-officio, ou por queixa. de parte não 
receba depoimento de testemunhas, quando seja contra algum sena
dor? Eis aqui por que digo que a doutrinada emenda traz consigo a 
impunidade dos senadores, o que de. certo nem o nobre autor da 
emenda quer, e nem de certo pode querer. 

Ora, vamos à inteligência do art. 47 da constituição.· Disse o 
nobre senador, se nós decidíssemos a questão só pelo art. 28, bem ia 
o parecer das comissões; mas temos o art. 47, que diz.-: que é da 
atribuição exclusiva do senado: primo, conhecer dos delitos individu
ais cometidos pelos membros da família imperial, ministros de estado, 
conselheiros de estado e senadores; e dos delitos dos deputados du
rante o período da legislatura. - Já se mostrou que, no mesmo art. 
47, a palavra- conhecer- tem duas acepções; no§ 1~ (que foi o 
que acabei de ler) tem uma, e no § 2~ tem outra, que é- conhecer 
da responsabilidade dos secretários e conselheiros de estado. - Eu 
admito no § 1~, em alguns casos, o conhecimento pleno; mas não é 
possível tomar-se nesta acepção, quando se fala relativamente ao § 
2~: são regras gerais que a constituição estabelece. 

Tem-se dito que o § 2P deste artigo é uma exceção. Veja-se a 
constituição e achar-se-áque não há tal exceção. 

O Sr. A. Branco:- Logo há de convir que o crime de responsa
bilidade é diferente do crime individual. 

O Sr. V. de Olinda:- E como, do que acabo de dizer, tira o 
honrado membro essa ilação? Que há diferença sei eu, mas essa dife
rença não aproveita ao honrado membro para o caso em questão. 
Pois pode-se dizer que a apalvra - conhecer- do§ 1P tem a mesma 
inteligência que a do§ 2P?... ·· 

O Sr. A. Branco:- A mesma com limitação. 
O Sr. V. de Olinda:- Então, se é com limitação, como pode 

ser a mesma? Enfim tudo pode-se dizer por se teimar, e neste caso 
estou satisfeito. 

O nobre senador achando-se embaraçado com a noção que deu 
da palavra pronúncia, isto é, de iniciação de processo, ou de informa-
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ção, veio agora com uma nova explicação, dizendo que a regra que 
a constituição estabelece no art. 28 é.uma limitação·do poder.judiciá
rio. Ora~ se é assim, havemos de entender essa .limitação ·.pelas regras 

·que a prescrevem e não pela nossa inteligência particular:, vejamos o 
que diz o art .. 28 da constituição: até onde vaiessa .limitação, é.quan-. 
do começa e_la. ~Se algum senador ou deputado for pronunciado,.o 
juiz, suspendendo todo o ulterior ·procedimento,:etê.(/ê).:•Oual é a 
limitação? ~·que o juiz não vá adiante com sua pronúncia, a.pronún
cia não- pode. ter seus efeitos, não é o senador suspenso ,de;suas .fun
Ções,_ não se .l!ie suspende .metade de seusordenados,'etc.,c.sem.que o ' 
senado decida; mas a pronúncia,quejáhavia? A:constitiJJção-l'lãO;diz 
que o juiz. não pronuncie que. já ha"ia?:;f!\.constituição.n,ão.,diz;queo 
juiz não pronuncie; o que diz é,.que,-,se.pronunciar,:susp~nda.os efei~ 
tos ordinários daquele ato .. Logo, a)imitação.c()meça dt;!pois,de_feita 
a pronúncia; e por isso não .compreende,a,autor:idade:que.tem.o.juiz 
de proceder até esse ponto: é portantô pé la prõpria explicaçãO do no~ 
bre··senador que eu argumento; reconheço que'há. uma\limitaçãono 
art. 28; mas digo que até a pronúncia a constituição mantém a auto~ 
ridade'judiciária nos seus direitos... . · · · · · · · · · 

O Sr. A. Branco: - Mostre-me pelo .artigo que o·senadô não 
tem direito de formar culpa. · · 

O Sr. V. de Olinda:- Lá irei. . . · · ··. · · 
~ uma limitação que deixa salva afaculdadede .pronunciar, e 

por isso confirmar a regra geral; eu já mostrei que à limitação.começa 
depois da pronúncia; se o nobre senador não entende ·assim; quero 
que diga desde quando começa essa limitação.~. . . . '• 

O Sr. A. Branco diz algumas palavras que não ouvimos: 
O Sr. V. de Olinda:- O nobre senadorquerexplicar a consti

tuição pelo código, e eu entendo que 'deve ser o contrário,_ q_!Je devê
mos explicar o código pela constituição (apoiados). Conheço que 
muitas vezes se pode recorrer. ao código, para'se saber:qual.foi'a inteli
gência que os legisladores deram à•constituição... · <:. · · · ·~ ·•· "' . 

O Sr. A. Branco:..,-- ~ isso -o que eu quero que se·faça: · · -, 
·O Sr. V. de Olinda:- Masquando•~a constituição.é·clara emsi, 

não é: ao código que devemos recorrer; quando-porém-o código tiver 
uma disposição que seja oposta à constituição,·então a ela, e.a ela só, 
é que devemos recorrer. 

Ora, o código teria essa contradição se se admitisse a inteligên
cia que o nobre senador quer dar; porque a palavra - conhecer -
umas vezes toma-se em um sentido, e outras vezes. em outro .. Disse o 
nobre senador: - O código quando trata dos cr:imes dos.seQadores, 
fixou a inteligência da palavra - conhecer. -O qüe.eu vejo no códi
go é que a palavra- conhecer- tem as diversas acepções que tem na 
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constituição, quero dizer, a palavra - conhecer - da constituição 
tem duas acepções; diferentes acepções são as que têm no código; co
mo então argumentar do código para a constituição? Ao contrário eu 
acho no código uma confirmação desta doutrina, que o conhecimen
to do crime nem sempre envolve todos os atos do processo. Ora, o 
art. 77 do código diz: "São competentes para receberem queixas oU' 
denúncias: 19, os juízes de paz; 29, o supremo tribunal de justiça, as 
relações e cada uma das câmaras legislativas nos crimes cujo conhe
cimento lhes compete pela constituição". A primeira observação que· 
vou fazer é a que já fiz: rece_ber queixas e denúncias não importa ne
cessariamente formar a culpa e pronunciar, porque esta faculdade 
também se dá a· muitas outras autoridades que não são judiciárias, 
dá-se ao governo e aos presidentes das províncias: .. 

O Sr. A. Bra.nco: - Não se trata disto; não se trata dos crimes 
de responsabilidade; vamos ao cap. 49 · 

O Sr. V. de Olinda:- Lá iremos. A segunda observação é que 
este § 29 do art. 77 deve ser entendido por outros da legislação; isto 
é um sistema. Se o conhecimento for dado pela constituição· em to
dos os atos, deve ser recebido plenamente pelo senado, e se for em 
parte deve também ser recebido nessa parte; esta é a. inteligência do 
código. Eu peço ao nobre senador que reflita nesta inteligência da pa
lavra - conhecimento -, aqui deve-se entender nos termos de outros 
parágrafos do mesmo código. Se o conhecimento for pleno, eu en
tendo que a queixa deve ser recebida só pelo senado. Tudo portanto 
depende da palavra -conhecimento -do crime, estamos pois como 
no princípio, nada adiantou o nobre senador que ofereceu à emenda, 
e nem o honrado membro que a sustenta, porque tudó depende da 
inteligência da expressão, conhecimento do crime; e esta é que é a 
questão. . . · · . 

Ora, tomemos este parágrafo na sua letra, que é o que fazem 
os nobres senadores. Pela constituição .compete ao senado o conheci
mento dos delitos dos deputados, Jogo as queixas e denúncias, e a 
pronúncia dos deputados devem ser feitas aqui: e quererá o nobre se
nador esta conclusão? Ela é necessária; dir-me-á que é uma exceção. 
Se é exceção, ·eu tiro a conclusão contrária, e então, se pode haver 
uma exceção, por que não podem haver duas? Pois digo eu que há. 

Eis aqui portanto a que se reduz o argumento do nobre sena-
dor. 

O Sr. A. Branco:- Veja o art. 140. 
O Sr~ V. de Olinda:- O art. 140 diz:- Apresentada a queixa 

ou denúncia, com o auto do corpo de delito, ou sem ele, não sendo 
necessário, o juiz mandará autuar e procederá à inquirição até cinco 
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testemunhas que tiverem notícia da existência do delito, e de quem 
seja o criminoso.- . 

· · · :O Sr. A. Branco:- Trata-se do juiz senado, que recebe queixas 
e denúncias. · · -

O Sr. V. de Oli.nda: -.Pois, senhores, se a queixa for apresen
tada a um presidente de província;. é. ele uma ~utoridade .judiciária 
para pronunciar? Vejam-se .todos os parágrafos do código: Havia no 
código, no art. 12 § 49, tratando dos juízes de paz, esta.regra.géral.,-. 
proceder o auto de corpo de delito e formar a culpa aos delinqüen
tes -, hoje não existe esta faculdade, mas era a doutr.:ina do código. 
Mas daqui seguia-se .que os juízes de paz: pudessem formar:,. a culpa-a 
todos os delinqüentes?. Tal. é a lógica .dos honrados.membros.;Os no~ 
bres senadores tomam um artigo~'por si só, e querem:entendê~lo por 
semodo. O art. 140, se o -nobre' senador quiser,entender por :si só, 
segue-se um absurdo: assim como segu ia~se.o absurdo do .. § 49-do art. 
12. 

Portanto, Sr. presidente, todos ,os argumentos-do .nobre sena
dor, ou provam de mais e estamos sempre no- mesmo círculo, ou ten
dem a querer que se entenda a constituição pelo código: ora, eu po:
nho de parte o código, porque a>constituição é clara, e eu quero que 
o nobre senador me responda qual a diferença.que há entre a palavra 
-conhecer- do§ 19 e a mesma palavra do.§ 29 do_art .. 47. _ 

O Sr. A. Branco:- É uma redundância; _ 
O Sr. V. de Olinda: - Admitida. esta aplicação do honràdo 

membro, podemos estabelecer a doutrina que quisermos. . .. _ 
Agora, limitando-me a emenda do nobre senador. por Minas, 

concluo dizendo que, quanto a mim, ela não deve passar pelas razões 
que já expus ao senado. 

Nada mais direi. 
O Sr. Vergueiro:- Peço a palavra. . 
O Sr. Presidente:- O nobre senadorjá falou duas vezes. 
O Sr. Vergueiro:- Mas como autor da emenda creio que posso 

falar mais uma vez. · . . · · . ·_ 
O Sr. Presidente:- O regimento permite isso; mas é só aos au

tores de projetes. 
O Sr. Vergueiro: - Será assim; mas eu tenho visto alguns se

nhores terem falado meia dúzia de vezes. 
O Sr. Presidente: - Eu tenho concedido a palavra pelas infor

mações que me dão os Srs. secretários, e segundo seus apontamentos. 
O Sr. Vallasques (segundo secretário): A 6-rder:n dos aponta

mentos faz ver que o nobre senador o Sr. Vergueiro falou ontem pela 
segunda vez sobre o parecer, tendo falado a primeira vez antes da 
apresentação do requerimento do Sr. Hollanda Cavalcanti. 
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O Sr. Vergueiro:- Ontem eu falei para oferecer a minha emen
da; mas enfim não insistirei: noto somente que o nobre senador o Sr. 
Mello Mattos tem falado mais de duas vezes. 

O Sr. Presidente:- Tem sido para explicar. 
O Sr. Vergue iro:- Então também peço a palavra para explicar. 
O Sr. Presidente:- Tem a palavra. 
O Sr. Vergueiro: - Disse o nobre senador que acaba de sentar~ 

se que de adotar-se a minha emenda resulta não poderem as justiças 
ordinárias inquirir testemunhas sobre um delito cometido· por um 
senador; mas eu entend9 que o n'obre senador. se equivocou a este 
respeito. A minha emenda não exclui essa indagação oficial; e eu.me 
enunciei aqui muito claramente; a minha emenda não faz. mais do 
que repetir as disposições da constituição e do código: se estas valem, 
a minha emenda deve passar; se não valem, então rejeite•se a emenda. 

Eu mostrei a d.iferença que havia entre o conhecimento· por 
queixa ou denúncia e o conhecimento oficial, digo que as justiças or
dinárias não podem conhecer por queixa ou denúncia> e quando hou
vesse alguma dúvida a respeito da inteligência da constituição~ Sobre 
este ponto já o código declarou muito expressamente que a quem 
compete receber as queixas e denúncias dos senadores é ao senado. 
Isto não exclui o ouvir as testemunhas que deponham contra um pri
vilegiado perante as justiças ordinárias, devendo estas, quando for 
imputado o crime a um privilegiado, remeter o processo ao foro do 
privilégio: para isto até eu disse que podiam dar um despachei que se 
pode chamar pronúncia, isto é, enunciar um juízo que formavam so
bre a imputação do crime~ 

Eis aqui como ficam as justiças ordinárias habilitadas para co-. 
nhecer ex-officio. Porém, para o que as justiças ordinárias não estão 
habilitadas, não têm jurisdição, é para receber queixas ou denúncias 
contra os previlegiados. 

Neste processo há uma queixa dirigida contra um senador, o 
juiz violou o código art. 77 § recebendo esta queixa. Mas disse-se que 
tanto as justiças ordinárias podiam receber queixas, que até o gover
no, as câmaras legislativas e os presidentes de província podem rece
bê-las. I: verdade, mas as autoridades que não têm jurisdição para 
conhecerem do delito não podem formar culpa, devem remetê-la à 
autoridade judiciária competente, como está bem claro no art. 150 
do código; falando dos crimes de responsabilidade, diz: - todo o ci
dadão pode denunciar ou queixar-se perante a autoridade competen
te de qualquer empregado público pelos crimes de responsabilidade, 
no prazo de três anos, para que ex-officio se proceda ou se mande 
proceder contra os mesmos na forma da lei.- O que está ainda mais 
claro adiante no art. 153, que diz -qualquer das câmaras legislativas, 
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ou o governo ou presidentes de província, .a quem uma queixa ou de
núncia for apresentada, depois dos esclarecimentos que entender: 
necessários, se a julgar concludente a enviarão às .câmaras:legislativas 
ou ao goveno; e este e os presidentes das províncias à :autoridade judi
ciária a quem competir, para proceder na forma da I e L Ainda que não 
viessem estas explicações; não podia entrar emc.questão .. 'que~os presi
dentes de província .. e o governo não;podem conhecer: judicialmente. 
Se isto vai ao governo e aos presidentes, não. é para procederem; .é 
para mandar proceder, e~às câmaras legislativas·também~ é paranian~ 
dar proceder, nos casos que não for de: sua competência.,. ,;:n -~.. . . .• 

Ora, como se .argumenta com isto:que:é:de .. crimes-de.responsa~ 
bilidade que são·da.nàtureza diversa; .. e que:estão,excluídos, a r:espei: 
to dos senadores, e dos·membr:os da_famíliajmper:ial, pela'disppsição 
do art. 47, quando tratamos de~crimesjndiv.iduais?:.Portanto;;parece~ 
me que é fora de toda a dúvida. que. o,.juiz municipaLque:r:ecebeu 
queixa contra um senador~ usurpou. atribuições privativas, do-senado, 
que eni párte nenhuma lhe são conferidas. . ... . .... · , 

Por conseguinte, parece-me que tenho explicado a inteligência 
que dou à minha emenda, contra a qual nadá concluem: os argumen~ 
tos aprestados; . . .. . . .· 

$enhores, eu fico espantado quando vejo tão grandes esforços 
para cercear uma atribuição do-senado clara e distintamente estabe-
lecida na constituição. . 

Disse o mesmo nobre senador: - não se vê que o § 29 do art. 
47 da constituição tem uma exceção? Logo, podem haver duas.-:-. 
Não duvido, mas o caso é se as há; a exceção que eu vejo é do art. 
38 ... 

O Sr. Leão:- Há outra no art. 28. 
O Sr. Vergueiro: - Não sei que haja aí outra~ sàlvo se a· cons

tituição que eu leio não tem as mesmas palavras·dáquela em que lê. o 
nobre ministro. o art. 28 diz: -Se algum seriadcwou;,députadcdor 
pronunciado, o juiz, suspendendo todo o ulteri6rpràcedimi:m1:o,'dará 
conta à sua respectiva câmara. &c. {lê) . • , _ _;;E o que·ojulz deve fazer 
quando se der o caso de ser pronunciado um senador ou'·deputa~ 
do, mas não autoriza a pronúncia: aqui não se diz que· todas as·jus~ 
tiças ordinárias são autorizadas para pronunCiar ... · · · ·• · ·: ··· · · ··· · · 

O Sr. C. Leão: -Também não diz que não são àutorizados pa-
ra pronunciar. · 

O Sr. Vergueiro: - Mas era necessário dizer que sim, para esta-
belecer a limitação que se pretende dar ao art.'-4?. · · . ··· · 

Eu admito todos os casos de pronúncia contra um senador nos 
crimes de responsabilidade, admito mesmo estes processos em que as 
justiças ordinárias indagam oficialmente sobre o autor de um delito, 
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seja ele privilegiado ou não. Até aqui estão elas com jurisdição: ju
risdição para conhecer quem é o autor desse delito; mas se o autor é 
privilegiado, não tem jurisdição para proceder contra, mas ultrapas
sam a sua jurisdição se procedem contra o culpado se ele é privilegia
do. 

O Sr. Vasconcellos:- É muito equívoco .. · 
O Sr. Vergueiro: - Nada menos equívoco. As justiças ordiná

rias têm jurisdição por conhecerem dos crimes; mas não a têm so
bre os criminosos, per:tencendo estes a foro privilegiado e exclusivo. 

Podendo pois haver muitos casos em que o senador possa ser 
pronunciado, ou porque não goze do privilégio do foro, ou em con
seqüência de conhecimento oficial para a remessa ao seu foro sem os 
efeitos ordinários da pronúncia, deles se deve entender o art. 28, a 
eles se refere a partícula - se -; não se podendo deduzir daqui a su
posta regra de pronunciar, sem manifesto absurdo. 

Os Srs. Vasconcellos, C. Leão: - O contrário disto é que é ab
surdo. 

O Sr. Vergueiro: - Os nobres senadores dizem que o contrá
rio da sua inteligência é que é absurdo ... 

O Sr. C. Leão: - E tem-se mostrado. 

O Sr. Vergueiro:- Tem-se falado muito; mas não se tem mos
trado nada, e tantas razões frrvolas se têm alegado, que mostram não 
as haver boas; e é tal o empenho que há em fazer passar a nova juris
dição, que um nobre senador ontem chegou a afirmar que podia ser 
provada por quase todos os artigos da constituição; mas, por mais 
que torcesse alguns, de nenhum tirou apoio para a sua opinião; foi 
até buscar o parágrafo último do art. 179, que diz que, nos casos de 
rebelião e invasão, pode-se suspender algumas das formalidades ga
rantidoras, por ato especial do corpo legislativo, e que dá ao governo 
a mesma faculdade, na ausência da assembléia geral, devendo reme
ter, logo que a assembléia se reúna, uma relação motivada das prisões 
e de outras medidas de prevenções tomadas, e que quaisquer autori
dades que tiverem mandado proceder a elas, serão responsáveis pelos 
abusos que tiverem praticado a este respeito. Logo, disse o nobre se
nador, é necessário que as justiças ordinárias conheçam, para justifi
car as autoridades que cometeram tais e tais atos. 

Ora, argumentando-se assim, todos os artigos da constituição 
podem servir ao nobre senador, pois a autoridade subalterna, quando 
faz uso da suspensão de garantias, não tem já as provas que justifi
quem isto? É sobre as provas posteriores que a autoridade pretende 
fundar-se? Mal iriam os negócios assim, porque então essa autorida-
de que abusasse faria aparecer provas que na realidade não existiam r' 

'• 
I 
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para justificar seu procedimento, e quem sabe se isto tem aconte
cido? 

O outro artigo que citou o nobre senador foi o artigo 27, que 
diz que o senador e deputado só pode ser preso em flagrante delito 
de pena capital sem ordem de sua respectiva câmara. Eu cuidava que 
este· artigo já estava riscado da constituição; mas ainda ouço falar 
nele. O nobre senador argumentou dizendo: - este artigo permite a 
prisão do senador, e como há grande intervalo na reunião das câma
ras, viria o senador a ficar preso por todo esse tempo; Jogo, dedÜzi eu 
daqui, as justiças ordinárias podem· pronunciar. ~ Ora, eu não sei 
como se possa fazer esta dedução: de certo muito bem disse o nobre 
senador, que em todos os artigos da constituição se encontraJ!I provas 
em favor da sua opinião; mas não provas desta natureza~ Se o senador 
estivesse culpado havia de estar preso sem dúvida; mas senão estives
se não julgo as justiças ordinárias habilitadas para soltá-lo? Quando as 
justiças ordinárias vissem que tinha havido erro nesta prisão, que o se
nador não era o autor do delito, podiam soltá-lo ·sem dúvida algu
ma, e não tinha necessidade de esperar a reunião da câmara. 

Finalmente, como pedi a palavra para explicar, não quero abu
sar da permissão; mas julgo que era muito necessário que eu falasse 
pela inteligência diversa que se tenha dado à constituição e à minha 
emenda. 

Repito, admito que as justiças ordinárias na indagação oficial 
dos crimes possam receber deppimentos de testemunhas que depo
nham .contra um senador nessa inquirição: o que não posso porém 
admitir sem negar a·cof!s:tituição e o art. 77 da constituição, é que o 
JUIZ municipal de Pouso Alegre tenha o privilégio de receber uma 
queixa contra um senador, mostrando-se deste modo superior à cons
tituição e ao código, e que isto seja tolerado .. 

O Sr. C. Leão (ministro da justiça e de estrangeirÓs):- Sr. pre
sidente, é tão admirável para mim a confusão com que alguns dos no
bres senadores têm se. esforçado para limitar o art. 28 da constitui
ção,.quanto parece a eles admirável querermos nós limitar o art. 47; 
mas nós ao menos temos o art. 28 para limitar o art. 47, e os nobres 
senadores não têm ·artigo algum na constituição para limitar o art. 28. 
o nobre senador fez-nos a graça muito especial de reconhecer a juris
dição que têm os juízes do foro comum para indagar dos delitos dos 
senadores e deputados nos processos em que eles tenham de proceder·· 
ex-officio. Ora, como no art. 28 não está dédarado isto,··é certamente 
um favor muito grande que nos foi concedido pelo nobre senador; 
mas eu desejaria que me mostrasse onde é que foi buscar que é so
mente neste caso, e não no caso de queixa ou denúncia? Qual é o 
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artigo da constituição que diz - que no caso de queixa ou denúncia 
não procede o mesmo favor que o nobre senador nos fez? 

Sr. presidente, eu julgo ter demonstrado, em outra ocasião que 
aqui falei, que ó art. 47 da constituição, a respeito dos senadores e 
deputados, e dos ministros e conselheiros de estado, sofria limitação: 
concedi que, tratando-se de fazer uma lei regulamentar, se pudesse, 
a respeito dos membros da família imperiai, dar ao senado o conheci
mento do processo desde o começo; por isso que em nenhum artigo 
da constituição se dizia o contrário. Mas disse que, a respeito dos 
senadores e deputados, dos ministros e conselheiros de estado, não se 
podia, porque a constituição diz o contrário. A respeito dos ministros 
e conselheiros de estado, porque havia o art. 38 que declarava em 
geral a câmara dos deputados competente para decretar a acusação 
sem distinguir os casos de crimes de responsabilidade dos delitos indi
viduais. De maneira que passou na câmara dos deputados em um pro
jeto que, ainda mesmo nos delitos individuais, a acusação dos minis
tros pelo senado só podia ter lugar depois da decretação da acusação 
pela câmara dos deputados, isto é, que o senado só pode condenar ou 
absolver. A respeito dos senadores e deputados, também disse que 
havia outra limitação, e esta é a do art. 28 que diz:- Se algum sena
dor ou deputado for pronunciado, o juiz, suspendendo todo o ulte
rior procedimento, dará conta à sua respectiva câmara, a qual decidi
rá se o processo deve continuar, e o membro ser ou não suspenso no 
exercício de suas funções. 

Este artigo, digo eu, é limitativo; o nobre senador que me pre
cede não acha; quereria sem dúvida o nobre senador que o artigo se 
exprimisse de uma outra maneira; mas para que achasse a sua opinião 
neste artigo, era preciso que ele dissesse:- Se o juiz pronunciar um 
senador ou deputado, a pronúncia será nula. - O artigo porém tem 
todo o valor e compreende a niinha opinião, isto é, que em todos es
ses casos é o juiz do foro comum a quem compe'l;e a formação da cul
pa até a pronúncia inclusivamente: mas esta pronúncia não produz 
todos os seus efeitos; e digo que é tão evidente que se limita a juris
dição do senado de conhecer conforme o art. 47, que, no caso de de
lito, de um deputado, por exemplo, e um juiz pronunciar, é a câmara 
dos deputados e não o senado quem há de decidir se o processo deve 
ou não continuar. 

Ora, se é assim, não é o art. 28 limitativo do art. 47; não se vê 
que, no caso do deputado o senado não pode de.)naneira alguma 
decidir que o processo continue, se a câmara dos deputados disser 
que não continue, e v ice-versa? '';'· 

A respeito pois do senador ou deputado, também não é lícito 
ao senado tomar conhecimento do processo desde o começo até a 
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pronúncia, e isto sem distinção de delitos de responsabilidade ou in
dividuais, e sem distinção dos delitos em que há querela ou denún
cia, ou em que se procedeex-officio. A opinião do nobr:e senador con
tém absurdo: segundo ele, se em um caso há querela ou denúncia 
contra um senador ou deputado, quer que pertença ao senado, oco
nhecimento exclusivo deste processo. 

Mas, senhores, quando é que tem lugar o proced im~nto ex-offi
cio, caso em que o nobre senador julga que compete ao juiz do foro 
comum o pronunciar? !: em todos os casos de denúncia, de sorte que, 
no mesmo caso e no mesmo delito, compete ao senádo o conheci_
mento e não compete! Ora, isto é que é uin absurdo, iSto; é; os deli
tos em que há lugar a denúncia, são preCisamente do riúrnerô daque
les ern que há lugar também o,procedirnento ex-officio}se há'denún·~ 
cia, é privativo do senado;·mas, se não há; posto'quê seja:;o mêsmo 
crime, então já o juiz territorial é competente para tomar conheci~ 
mentol Ora, isto é um absurdo, não tem nenhurrduridam~nto. 

Ainda mais: também tem lugar nos crimes p~liciais o.procedi
mento ex-officio, de sorte que a lei, nos delitos maiores, daria ao juiz 
do foro comum o direito de pronunciar, e assim tambérn o dariá nos 
delitos de responsabilidade e nos delitos mais insignificantes, os que 
são chamados delitos policiais, porém não daria nos delitos em qÚe 
tem lugar a ~ueixa, que nem são tão insignificantes como os polici
ais, nem tão graves como aqueles em que tem lugar a denúncia. Pa
rece que é evidente o absurdo que se segue do argumento do nobre 
senador, e torna-se tanto mais saliente, quando se vê a palavra - ex-
clusivamente. - · · 

Os nobre senadores estão todos divergentes em opiniões: não 
concordam nos mesmos meios: para uns o art. 28 sé refere a delitos 
de responsabilidade, para outros somente para os ca5os de' procedi~ 
menta ex-officio; e enfim outros, como o nobre:seriador da Bahia, 
permitem em todos os casos; dão uma jurisdiÇão cumulativa ao sena
do com os juízes do foro comum,· de maneira que a falta de concór
dia do~ nobres senadores em uma mesma opinião demonstra-a futili
dade da argumentação de que se serviram. 

Parece, Sr. presidente, que mesmo o art. 325 do código tirava 
toda a questão; nesse art. se diz:- Ninguem é isento dajurisdição do 
juiz de paz, exceto os privilegiados pela constituição, aos quais será 
imposta a pena pelo juiz competente, a quem o juiz d~ paz ex-officio 
remeterá por cópia todo o precesso desde'a sua origem até a pronún
cia. - Ninguém era isento da jurisdição dos ju!'zes de paz até a pro
núncia: portanto, este artigo parece ter fixado inteiramente esta in
teligência, inteligência que tenho dado ao art. 47. 



' 'I 
i:. 

254 

Pode-se, na verdade (eu o concebo), dar uma jurisdição mais 
ampla ao sena.do a respeito dos delitos dos membros da família impe
rial, porque não há nenhum outro artigo limitativo desta parte: em 
uma lei podia-se fazer esta ampliação e mesmo convinha que se fizes
se; mas na lei feita não existe exceção alguma por que sujeita todos à 
jurisdição dos juízes de paz, e somente mandava remeter o processo 
por cópia, desde a sua origem até a· pronúncia ao juiz competente; e 
para que? Para a decisão final. 

A vista do que tenho dito, Sr. presidente, é evidente a necessi
dade de se tomar uma resolução tal, que mostre a incompetência de 
qualquer juiz, remeter a esta casa processos em que não haja pronún
cia. O senado não deve tomar conhecimimto. do processo de que se 
trata, não porque julgue que não houve delito ou delinqüente (não 
entro neste exame), mas porque não existe pronúncia, e não rios 
compete remeter o processo para essa pronúncia. 

Por tudo quanto levo dito, que não.·me parece de fácil refuta
ção, creio que a minha opinião.está bem clara. Fundada na constitui
ção ou nas leis, a refutação é simplesmente aquela que me podia dar 
o nobre senador que me precedeu - suposições gratuitas -; ele não 
quer que seja o art. 47 limitado por um artigo da constituição que é o 

. 28; entretanto quer limitar a seu arbítrio o art. 28, como eu já de
monstrei! 

Depois de breves observações do Sr. Costa Ferreira julga-se a 
matéria discutida e procede-se à votação. . . 

~ aprovado o parecer para passar à última discussão; não pas
sando a emenda do Sr. Alves Branco, e ficando prejudicadas as dos 
Srs. Paula Souza e Vergueiro. 

Entra em 1~ discussão o parecer das comissões de constitui
ção e de legislação sobre os processos em que se acham pronunciados 
os Srs. senadores Diogo Antonio Feijó, Nicolau Pereira de Campos 
Vergueiro, José Martiniano de Alencar e José Bento Leite Ferreira de 
Mello. (Vide Jornal do Comércio de 4 do corrente). 

O Sr. P. Souza: - Sr. presidente, antes de entrar em matéria 
permita V. Ex., que eu faça algumas questões de ordem. Por exem
plo, nos pareceres quantas vezes se fala? Ouvi dizer que duas. 

O Sr. Presidente:- Sim, senhor; duas vezes.~ 
O Sr. P. Souza:- Mas nessas duas vezes não,. se compreende a 

chamada explicação. 
O Sr. Presidente:- A explicação de um fato: 
O Sr. Paula Souza:- Ou de uma expressão·não entendida do 

orador a quem se combate. 
O Sr. Presidente:- O regimento não diz isso. 
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O Sr. P. Souza:- Mas pelo uso da casa tem se tolerado, uso 
fundado no regimento .. 

. O Sr. Presidente:- Não há dúvida, mas não é do regimento. 
· ·O Sr; P.· Souza: - Porém, suponhamos que há um parecer em 

discl!ssão, e que, depois desta ter progredido muito, aparecem emí:m
das com que se. não contava; tendo: eu falado duas vezes~ não posso 
tornar a falar depois que aparecem essas emendas? .. ~ Eu pergunto isto· 
porque o estilo da casa foi sempre diverso; embora 'se estabeleça 
agora outra regra, mas seja essa regra igual para todos. 

O Sr. Presidente:..,..-:- .Eu 'hão vejo disposição nenhuma ·no regi
mento que permita isso, e assim, tendo qualquer Sr. senador falado às 
duas vezes que lhe compete, não posso conceder-lhe outra vez a pala
vra só porque vem uma emenda. 

O Sr. P. Souza:- Então fica sendo lei nossa, enquantoV. Ex., 
presidir os trabalhos, que nunca se deve falar senão duas vezes. Mas 
quando eu quiser fazer uma emenda, tendo já falado as vezes que me 
competem, não posso justificar essa minha emenda? 

O Sr. Presidente:- Então concedo-lhe a palavra para isso. 
O Sr. P. Souza:- Bem; quero saber como me hei de guiar. Ago

ra nas questões de adiamento ou de urgência fala-se as mesmas duas 
vezes? . -·:· 

. O Sr. Presidente:- Sim, senhor. 
· b Sr. Paula Souza:- Fico pois certo que se pode falar. duas ve

zeS'sobre pareceres e adiamentos, e mais uma pela explicação, e que 
toda vez qL!e se tenha demandar emenda, tem-se a palavra para moti
var. Fico satisfeito; o que quero é que haja uma regra que sirva de 
norma a nós todos. 

Sr. presidente, quando se tratou deste parecer. que acaba de 
votar-se, todos quantos quiseram elucidar a questão, e que para isso 
procuraram certos meios, foram taxados de quererem adiar, de faze
rem uma delatória! Se eu me aterrasse com esta argumentação; não 
podia mais falar sobre esta questão, tanto mais que há questões in
dividuais nas quais me acanho de falar; mas eu entendo que, tratan
do-se deste parecer, o senado tem necessidade de discutir bem, por
que não tem ainda regras escritas. E a primeira vez que aqui apare
ce uma questão destas (pois que a outra que se alegou não é perfei
tamente idêntica), e assim parecia-me que o senado tinha necessidade 
de adotar certas regras; mas para adotar essas regras, é preciso discu
tir certos princípios; por conseqüência;.·aqueles que. querem discutir 
esses princfpios para se adotarem essas regras estão no seu direito, de
sempenham um estrito dever. J: preciso que os membros da casa que 
formam a maioria tenham a complacência de reconhecer que eles 
não são só os predestinados, que eles não são só os que podem acer-
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tar, e que os outros podem, sim, errar, mas que têm igual direito de 
enunciar suas opiniões, embora se julgue que eles só querem protelar. 

Antes pois de entrar na discussão do parecer tenho questões 
preliminares declinat6rias ou moratórias na frase de alguns Srs. sena
dores. 

O parecer tem quatro partes, e como não se discute o relatório, 
mas só as conclusões, passo a examiná-las. Primeira, que se dê aos 
acusados vista dos seus respectivos processos para alegarem dos seus 
direitos o que entenderem. 

Nesta parte está a regra do precedente que se disse ter havido 
aqui. Segundo, que, com as respostas ou razões oferecidas, se impri-
mam ô's processos que ainda não correm impressos. · 

Também não temos regras a este respeito, mas é isto fundado 
na razão, na justiça. Terceira, que na execução dessas medidas se ob
serve a deliberação tomada pelo senado em julho de 1829. 

Isto nasce do mesmo precedente havido, e é que o oficial 
maior sirva de escrivão nesses processos. Quarta finalmente, que no 
conhecimento destes e de quaisquer outros processos de·crimes in
dividuais, .de que conhece o senado, se siga a lei da responsabilidade 
dos ministros e conselheiros de estado naquilo que for aplicável. 

~ sobre essa regra, Sr. presidente, que farei algumas obser
vações para depois pedir o adiamento dela. 

Sr. presidente, as regras anteriores fundam-se, ou no preceden
te havido, ou em muito boas razões, razões tiradas das regras gerais 
estabelecidas para os processos; mas esta quarta regra entendo que 
não nasce nem de uma nem de outra coisa. Sr. presidente, que o sena
do entende dever ter regras fixas para o julgamento dos seus mem
bros, é um fato, tanto mais que já há uma deliberação da casa, que 
manda que não se possa continuar o processo do Sr. Costa Barros, 
enquanto não houvesse uma lei que marcasse o modo de o processar; 
isto foi aprovado, e em conseqüência não se deu na casa.continuação 
a esse processo; o senado então não deliberou em virtude do artigo 
28 da constituição, não disse que o processo não co.ntinuasse; ain
da não interpôs o seu juízo; disse, sim, que, como não havia lei, 
não podia tratar desse processo. Eis o precedente que há na casa. Ora, 
se ao menos houvesse· regras, se acaso o senado pudesse conhecer 
em virtude do seu regimento interno, bem; mas não temos nada a tal 
respeito. A comissão lembra que o senado adote, para o conhecimen
to deste processo, a lei que regula a responsabilidáde dos ministros e 
conselheiros de estado. Eu não quero entrar agora::na questão se isto 
é justo ou não, se é ou não retroativo; quero antes disso expor outro 
pensamento, e rogo aos honrados membros que me.'atendam para me 
combaterem, se acaso devo ser combatido. 
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Essa regra que o senado vai adotar, segundo o parecer, essa lei 
da responsabilidade dos ministros vem nessa hipótese servir de regi
mento interno· do senado, vem servir de norma do modo por que 
ele se há de regular quando tiver de conhecer dos crimes individuais 
dos seus membros. Mas se tem de servir de regimento, como havemos 
discutir regras regimentais por um parecer de comissão? Pois não é do 
regimento que, toda a vez que ele se quiser alterar, ou para lhe adicio
nar· algumas disposições, ou para reformar qualquer das ·que ele con
tém, o processo é o mesmo que o que se segue para fazer-se uma lei? 
Creio que isto está em um artigo do regimento, e se não sou acredi
tado, farei a leitura dele (lê). 

Ora, nós temos agora a fazer artigos regimentais (e se se trata 
de uma lei, com mais razão deve passar pelos trâmites que a consti
tuição e regimento marcou) e como nos havemos conduzir? Eu não 
trato agora da utilidade da matéria, não quero entrar na questão se 
há ou não retroação, não é disto que agora trato, posto que não seja 
coisa indiferente, e que todos sabem que o modo de processar influi 
muito na condenação ou na absolvição dos réus: mas não é por este 
lado que encaro agora a questão? Como não temos lei nem regimento 
para este caso, quer a comissão que nos sirvamos da lei da responsabi
lidade dos ministros de estado; se é isso justo e legal (o que agora não 
discuto), faça-se embora, mas siga-se .a marcha que o regimento pres
creve; discutam-se os artigos dessa lei com os artigos regimentais; siga
se o que se pratica quando se discute um projeto de lei:· Mas não é 
isso o que se quer fazer: por u'm parecer de comissão, em que se fala 
só duas vezes, vai-se adicionar ao regimento e para imposição de pe
nas uma lei de vinte e tantos artigos! Eu entendo, senhores, que o· se
nado ainda não está obrando como tribunal judiciário, mas sim como 
corpo pofítico, porque só depois que julga que o processo deve con
tinuar é que se reveste do caráter de tribunal judiciário; e por isso la
mento que as comissões misturassem essas duas funções do senado, 
que já o considerassem como tribunal, dando-lhe. regras como ele há 
de julgar. Mas supondo mesmo que já está trabalhando como tribunal 
judiciário, o que não é exato nem consentâneo com o que. está obran
do presentemente, entendo que mesmo por isso deve o senado ser o 
mais circunspecto, o mais imparcial e o mais justo possíveL Os mem
bros dos tribunais judiciários são propriamente os sacerdotespolíti
cos; devem obrar com suma madureza e circunspecção: se não são 
assim, não há verdadeiros tribunais''ji.ldiciários; só nas épocas desor
denadas é que os tribunais judiciários sabem dessa espera, ou nos paí
ses em que só a vontade de um ou de alguns é que decide. 

Se pois o senado trabalha como tribunal judiciário, o primeiro 
passo que tem a dar é pela sua reflexão ·e circunspecção mostrar-se 
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imparcial. Se o nosso regimento diz que se ·não podem fazer artigos 
regimentais sem que a respeito deles se observe o mesmo que com os 
projetos de lei, como há de o senado, só por um parecer de comis
são aprovar tantos novos artigos para o seu regimento interno? 

Tenho dado o motivo por que vou requerer que se destaque 
este artigo 49 do parecer das comissões. Poderão dizer outra vez que 
são declinatórios: mas apelo para os meus colegas, que conhecem a 
importância da matéria, que digam se um tribunal judiciário, tendo 
de julgar, há de aplicar leis retroativas; e se, ainda tendo de aplicar 
leis tais, há de fazê-lo do modo diverso daquele que ele se impôs para 
fazer"leis ou artigos regimenta is. Logo que reflitam nisto, hão de ficar 
convencidos ·que só quero justiça, que só quero que o senado obre 
como se deve esperar do senado. 

Por ora limito-me a esta delatória, se delatória é. Eu entendo 
que não é um esforço meu para sustentar a honra e a dignidade do 
senado, para zelar os direitos de meus colegas comprometidos, por
que quem sabe se alguns outros de meus colegas já estão ou virão a 
ser pronunciados; quem sabe as voltas que o mundo dá! Confrontem
se as épocas, e veja-se se pode dizer -desta água não beberei! -Por 
ora, pois, limito-me a requerer que se destaque este parágrafo para se 
discutir na forma do regimento, e depois que se decidir esta questão 
tratarei do parecer a outros respeitos. 

1: apoiado e entra em discussão o seguinte requerimento: 
"Requeiro que o § 49 do parecer seja destacado daqui, e reser

vada sua discussão para se tratar como a de artigos regimentais. Salva 
a redação.- Paula Souza". 

CONCLUSÃO DA SESSÃO DE 14 DE FEVEREIRO DE 1843. 

O Sr. Paula Albuquerque: - Sr. presidente, o nobre senador 
que acabou de falar considerou muito bem que por ora nem as comis
sões nem o senado estão revestidos de um caráter judiciário, visto que 
se limitam, por enquanto, a propor alguns me.ios com que possam de
sempenhar suas funções. Eu entendo que, Jogo que as comissões esti
verem habilitadas para dar uma opinião sobre os processos que lhe fo
ram submetidos, declarem se devem ou não continuar; nessa ocasião 
já as comissões estão realmente revestidas de alguma maneira de cará
ter judiciário. 

Quanto às observações que o nobre senador fez a respeito do § 
49 do parecer, também tenho de declarar que o que as comissões pro
põem é que o senado adote um meio; se o senado, por exemplo, 
aprovar este § 4P do parecer das comissões, terão elas então de pro
por essa lei com as modificações convenientes, isto é, naquilo que for 
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aplicável. Não ficará a seu arbítrio fixar a regra, e depois que for ado
tado esse meio é que ... 

O Sr. Paula Souza:- O parecer é definitivo.· 
O Sr. Paula Albuquerque: - O parecer· 'representa ao senado a 

falta que há de uma· lei pela qual se deva regular, no caso que julgue 
que os processos devem continuar; porque, se. se julgar que não de
vém continuar, então fica prejudicado este art. 49 !:. como entendo o 
parecer que assinei. Depois de vencido este § 49, e aprovados os ou
tros primeiros artigos, enquanto os nobres senadores. que são acusa~ 
dos têm vista dos processos para responderem, podem as comissões 
apresentar essa lei com aquelas modifcações que julgarem conveni
entes, . para que, no caso· que preva Ieça a opinião .. que os. proce~s 
continuem, estejamos já habilitados; !: por isso que votar.ia por essa 
separação que o. nobre senador propõe; mas. eu achava .outro. meio 
mas fácil para se conseguir o mesmo, que é discutir: cada um.dos pará
grafos separadamente. Desta maneira, resulta haver maior·número de 
discursos .a respeito do todo. Os artigos são quatro,,sobre cada um 
pode-se falar duas vezes, o que daria oito vezes que cada membro po
de falar; vem a ficar quase a discussão em comissão geral. ESte negó
cio . realmente importa grande interesse ao .senado, não deve recair 
qualquer juízo errôneo que possa haver só nas comissões; o senado 
deve compartilhar as suas próprias vistas. Por isso, ou voto por este 
meio que proponho, ou que o§ 49 se discuta em separado. 

O Sr. M. Mattos: - Eu desejava que o nobre senador tivesse a 
bondade de definir-me com toda a clareza qual foi o seu pensamento 
neste requerimento que mandou à mesa. 

O Sr. Paula Souza:- O que quero é que, tratando-se de aceitar 
uma . lei existente para nos servir de regra sobre .estes processos, isso 
se não decida já por um parecer de comissão, é que a discussão do§ 
49 (no qual a comissão propõe que o senado se regule' pela lei da res
ponsabilidade dos ministros de estado) seja separada da dos mais·arti-· 
gos. 

O Sr. Mello Mattos:- Se o nobre senador quer que se sobres
teja na discussão deste artigo, quer também que se sobresteja no pa~ 
recer da comissão, e por conseqüência no andamento dos processos. 

O Sr. P. Souza:- Não, porque não tem nada com isso. 
O Sr. M. Mattos:- Não tem nada? O que pretende o art. 49? 

Pretende que os presentes processos se julguem agora pela lei dares
ponsabilidade dos ministros de estado; naquilo que for aplicável; e o 
nobre senador diz que quer que se destaque este artigo, e que se trate 
dele, para no fim da discussão decidir-se se deve ou·não proceder. 
Sendo assim, quer que pare a discussão principal do parecer, e por 
conseguinte que parem os processos. Se não é assim, então parece 
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querer reprovar o meio que a comissão propõe como regra para ago
ra, visto querer que se discuta competentemente, ou como artigo re
gimental, ou como projeto de leL 1: o que me parece dever concluir, 
mas entretanto tornarei a ouvir o nobre senador. 

O Sr. P. Souza:- Sr. presidente, o destacamento que eu quero 
fazer do art. 4? do parecer da comissão não influi nada sobre os ou
tros artigos, não os adia. 

O 1? artigo, isto é, aquele que propõe que os nobres senadores 
respondam sobre o processo, não fica adiado: concordo que isso se 
faça. 

· O 2? também não fica adiado; antes, como a impressão dos 
processos há de levar tempo, nesse intervalo pode o senado ocupar-se 
em estabelecer as regras que nos faltam. 

O 3? do mesmo modo, e talvez que até o oficial maior já tenha 
servindo às comissões no caráter em que elas propõem que ele sirva nes
ses processos. 

Por conseqüência, o destacamento do § 4? não retarda em 
nada a decisão dos três primeiros parágrafos. O meu fim é que nós, só 
por um parecer de comissão, sem termos presentes 20 e tantos arti-

"'· gos de que se compõe essa lei de que se trata, não os vamos aprovar 
precipitada e irrefletidamente, isto é que não acho honroso para o 
senado. O senado não tem regras por uma lei geral, não as tem por 
uma lei sua interna; por conseqüênda, entre embora na questão se 
pode ou não adotar esta proposição da comissão, e se isto é ou não 
retroativo; mas discuta-se isso, na conformidade do que dispõe o regi
mento, e não de chofre, como seria agora. 

O Sr. L. Gama: -Sr. presidente, estou inteiramente de acordo 
com o requerimento do nobre senador que acaba de falar. As comis
sões quando fizeram ver ao senado a necessidade que há de adotar-se 
um regulamento que o dirija no julgamento desses processos, não pe
diram que se discutisse ao mesmo tempo o parecer na parte em que 
manda dar vista aos senadores acusados e na parte em que propõe 
essa lei para servir de norma ao senado no julgamento; tanto que, di
zendo as comissões que essa lei precisa de modificações, isso pressu
põe que se há de discutir a mesma lei para se ver quais são os artigos 
que não podem fazer parte dela para o caso presente: isto está claro. 
Entretanto que se discute essa lei como artigos aditivos do regimento, 
pode-se proceder em conformidade dos outros artigos do parecer das 
comissões, que quer que se dê vista dos procesSôs aos Srs. senadores 
acusados. Aqui não param os processos. Temos ljá um precedente na 
casa, um ato do senado que justifica este modo de proceder atual
mente; mas então paramos porque se deu a fa'lta de lei ou de regi
mento que as comissões fizeram ver ao senado; refiro-me ao processo 
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do Sr. Costa Barros. Adiou-se o negócio para mandar ouvir o acusa
do, nisto praticou-se um ato natural; porém quando voltou com as 
respostas, é que o senado reconheceu a necessidade de uma lei ou re-

. gimento pelo qual se dil"igisse. Se pois agora existimos na mesma di
ficuldade, ·por que não havemos aprovar o requerimento do nobre 
senador? Entendo que ele tem todo o lugar. 
· Devo ainda acrescentar que as comissões entenderam que à 
mesa é que compete apresentar o seu parecer sobre os artigos da lei 
que devem ser eliminados. 

O Sr. Mello Mattos: - Sr.· presidente, eu não entendo que isto 
seja artigo regimental para pertencer à mesa; porque, sendo uma lei 
que deve regular a ordem que há de seguir-se no processo, nãopode 
tomar-se como artigo regimental. As comissões querem que o senado 
admita uma forma de processo escrita em uma lei para subsidiaria
mente reger-se por ela no caso em questão, é como .entendo o artigo 
da .comissão; por isso nem suponho isto artigo regimental, áem ap-ro
vo o requerimento do nobre senador, quando quer que este artigo 
se destaque dos outros. Suponha o nobre senador· que a discussão 
facilmente cede a respeito dos 1 9 e 29 artigos, e que por conseqüência 
se dá vista dele aos senadores acusados e se imprime; destacando-se o 
artigo 49, para se discutir depois como o nobre senador quer, não 
fica o processo parado? De certo. Eu sou de parecer que não pode pa
rar o processo, uma vez que se dá audiência- aos nobres senadores, e 
que se imprime para o seu andamento. 

Eu só tenho de oferecer estas considerações para·o nobre sena
dor ver que, o que pretende no seu requerimento, não é inteiramente 
regimental. Não é que, como membro da mesa~ eu me queira eximir 
de dar um parecer, porque estou persuadido que o objeto não é regi
mental, e sim uma proposta que faz a comissão de um meio subsidiá
rio para se regular nesta questão. !: uma deliberação do senado, é ob
jeto que ele pode resolver por uma votação sua, porque ele pode ado
tar subsidiariamente qualquer lei para regular a forma do processo de 
seus membros. 

O Sr. Paula Souza diz algumas palavras que não ouvimos. 
O Sr. Mello Mattos: - t preciso, para que seja artigo. regimen

tal, que o nobre senador faça cor:npreend.er que é do regimento o 
meio que propõe. ·:·~ ~ ··• • · · 

Enfim, estarei muito alheio da opinião do nobre senador ... se 
o senado adotar uma lei estabelecida para conforme ela processar, po
de-se chamar isto fazer uma lei? ... Parece-me que não·; é adotar um 
meio subsidiário. Enfim, pode ser que a discussão me esclareça. 

O Sr. Paula Souza:- t fazer o senado só por si uma lei. 
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V. Ex., nem por a votos assim; se é lei, muito menos, não somos nós 
só que a h"avemos fazer. . · 

O Sr. Mello Mattos:- Já que nós estamos a imputar desejos de 
querermos protelar ou não protelar, declaro muito fràncamente que 
nem quero protelar nem desprotelar; o que-quero é discu1:Jr, quêro es
clarecer-me, quero fixar uma regra que dirige a minha consciê[lcia. 

Se rejei:tava o primeiro requerimento do nobre senador~ com 
muita maior razão rejeito o segundo, porque o segundo ainda expri
me para mim mais francamente qual o pensamento do nobre senador. 
(Lê o requerimento). . . 

. Quais são as conseqüências desta separação? As conseqüências 
não são mais do que pôr-se de parte o objeto principal que é a desig
nação do meio adotável de proceder na acusação, e quando chegar
mos a esse ponto, isto é, ao ponto de ocuparmo-nos do julgamento 
e a discussão do adiamento durar, como estou persuadido que há de 
durar, tem parado todo o andamento do processo, e conforme odes
fecho do adiamento poderemos ficar embaraçados no prosseguimen
to do feito, sem apresentar um resultado qualquer; e é exatamente 
disso que eu desejo fugir. 

Ora, pelo que leio o nobre senador mais me confirma no que 
t.enho dito, porqu~ nem o nobre senador nem a comissão disseram 
que não havia um meio de julgar. 

O Sr. Costa Ferreira:- Disse. 
O Sr. Mello Mattos:- Disseram que era. necessária UJTia lei re

gulamentar para nos regularmos neste julgamento, mas por isso não 
se segue que nós não estivéssemos habilitados para julgar. Eu penso 
no meu fraco entender que devemos necessariamente fazer uma lei 
regulamentar; mas daí não se segue que, não tendo· nós essa lei, nem 
por isso estejamos inabilitados para julgar; porque, quanto à form;rd6-
processo para o julgamento ou acuSação, temos o geraj..que nenhuma' 
repugnância oferece ao senado em servir-se dele na falta de ·um espe
cial que se haja de fazer. Entendo que se deve fazer, mas não acho ne-. 
cessidade de pôr-se a destacar-se o artigo, pois que a sua discussão. 
pode marchar muito de conformidade com os outros, sem que me pa-· 
reça mister a separação; mandando-se primeiro ouvir os acusados para 
depois se proceder nos mais termos do julgamento. Disse sim que era. 
necessário fazer uma lei; mas não disse que só se podia julgar depois 
que essa lei fosse feita. São ilações que da sua vontade tira o nobre 
senador. Nós podemos julgar por qualquer forma do processo estabe
lecido nas leis, esta é a minha convicção, posto que entenda que deve
mos fazer uma lei regulamentar que nos sirva para este e outros casos. 
Se estiver em erro, a maioria do senado decidirá o contrário do que 
eu penso. 
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O· Sr. C. Ferreira:- Já decidiu. 
O Sr. Mello Mattos: - Não está decidido, se o está no pensa

mento do nobre senador, não está ainda de fato. 
Não posso portanto conformar-me com o adiamento proposto 

pelo nobre senador, porque o que o nobre senador quer é o mesmo 
. que se há de decidir na discussão seguida de todos os corolários das 
comissões reunidas; o senado ou há de recusar ou aceitar como subsi
diári~ o meio que as comissões propõem para se fazer o julgamento 
final e a acusação; quer ac~ite esse meio que a comissão prescreve, 
quer resolva que se siga a marcha ordinária estabelecida no código até 
que se tome· uma deliberação conveniente para esse fim. 'Estou per
suadido que o senado o quererá fazer e o deve fazer, porque jáuma 
vez assim praticou, e realmente é preciso fazer uma lei, achará o sena
do que é conveniente deixar suspensa, adiada, uma decisão que afeta 
tão de perto sua posição? ~ preciso que a tome por decoro seu. 

Portanto, este adiamento do nobre senador está;· quanto a 
mim, ainda mais no caso de ser rejeitado do que o outro. Voto contra 
·ele. · 

O Sr. C, Leão: -Sr. presidente, anuindo ao adiamento, julguei 
que facilitaria a discussão desta matéria. Pareceu-me que os§§ 1~, 
2~ e 3~ da conclusão oferecida pelas comissões não eram suscetíveis 
de discussão, que podiam ser logo aprovados, e que nós adiantá.vamos 
assim o conhecimento deste negócio; e que, sendo·o § 4~ aquele que 
era suscedvel de maior debate, haveria conveniência em separá-lo 
dos outro·s, reservando a sua discussão para depois deles. 

Com efeito, o 1~ parágrafo manda dar vista dos respectivos 
processos aos senadores acusados; isto não só já se praticou aqui, 
como também é apoiado em muito boas razões; parece que não sofre 
dúvida. 

O 2~ manda que se imprimam os processos; nisto são interessa
dos, não só os nobres senadores acusados, como também nós, como 
juízes, para termos conhecimento pleno da matéria, e não nos vermos 
embaraçados. ' 

O 3~ parágrafo é para que um oficial da casa faça as vezes !=~e 
escrivão; isto já foi decidido em 1829, e parece-me que é de necessi-
dade adotar-se. · 

Pareceu-me portanto que estes três primeiros parágrafos da 
conclusão do parecer não podiam sofrer debate, e que, decididos eles, 
se adiantava muito o processo, porque concedia-se vista aos acusados, 
adiantava-se a impressão e estava decidido quem havia de escrever. 
Quanto à 4~ proposição, é sobre ela que se vê que há diferentes opi
niões, que é mais suscetrvel de debates, e assim podia-se discutir de
pois das outras. Parece-me que, discutindo-se tudo junto, não se pode 
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mandar. imprimir o processo enquanto não for tomada a decisão do 
§ 49; e como esta decisão terá de ser mais demorada pelas diferentes 
opiniões que vão aparecendo, julgo que, anuindo-se à separação pro
posta pelo nobre senador, se adianta o negócio. Eis por que declarei 
que votava pelo requerimento. 

O Sr. P. Souza:- Talvez eu não devesse falar mais depois do 
que expendeu o nobre senador que acaba de sentar-se, mas eu enten
do dever assim mesmo dizer mais alguma coisa em sustentação do 
requerimento. O que é que quer o requerimento? ~ separar a maté
ria do § 49 para não se decidir conjuntamente com o parecer, porque 
entendo que a matéria é muito séria e grave. Eu duvido muito que o 
senado possa fazer uma lei a tal respeito, pois seria retroativa; entre
tanto, verei se a discussão me ilustra. Ora, eu entendo que uma lei 
de processo é mais essencial para a lioerdade individual do que uma 
lei, penal; logo, se nós adotarmos, por um parecer de comissão, uma 
lei de processo, entendo que não só é falta de reflexão, como injus
tiça manifesta. Aplicar uma lei nova para fatos anteriores é retroação; 
e ser ela aplicada só por um parecer de comissão, ainda é muito mais 
agravante. Essa aplicação, quando fazer se pudesse, nunca podia ser por 
um simples parecer. O que deve querer o senado? Ou uma lei, ou um 
regimento. O Sr. presidente, a quem nós devemos obedecer, só o é 
quando faz cumprir o regimento: aqui não há vontade individual pre
dominante; há regras que nos dirigem; estas regras são de duas classes: 
ou elas nascem de uma lei que passou pelos três ramos do poder le
gislativo, ou do nosso regimento, isto é, do voto refletido da casa, 
enunciado segundo normas fixas anteriores; fora destas não há outras 
que nos obriguem. Logo, como se pode dizer que se pode aplicar um 
parecer de comissão. como lei nossa e em tal objeto? Isso entra na ca
tegoria de lei? Não, porque não passou pelos votos dos três ramos do 
poder legislativo. Logo, há de entrar na categoria de regimento, por
que o senado não tem senão estes dois meios de impor-se regras; mas, 
logo que o senado aplicasse essa lei como regra sua, vencendo-se o 
art. 49, vinha a fazer um regimento seu, e mais nada; não podia fazer 
uma lei, como deu a entender o Sr. 1 Q secretário. 

O Sr. Mello Mattos: - Não, senhor, disse que era aplicar uma 
lei que existe a este caso. 

O Sr. C. Leão:- Nem mesmo era regimento. 
O Sr. P. Souza:- Quando se apliquem a. este cargo as regras da 

lei da responsabilidade dos ministros ou do dirêito comum, é claro 
que nem essa lei nem o direito comum se pode aplicar todo, porque 
o tribunal varia muito, e devia variar, porque é especial; logo não 
pode aplicar-se o direito comum sem escolha; são para isso precisas 
regras, logo não pode senão entrar na categoria de regimento regras 
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que .o senado se impõe para obrar sempre uniformemente, e isto é o 
que digo que se não pode fazer por um parecer de comissão, deve-se 
discutir conforme o regimento manda. 

Eis, segundo me parece fundamentado, o meu requerimento e 
como não quero gastar tempo nem protelar~ uma vez que isto se há 
de discutir em outra ocasião, farei então as observações que.me pa
recem indispensáveis, e portanto nada mais digo. 

O Sr. Mello Mattos: - Eu entendo muito bem o .que disse o 
nobre senador que acabou de falar. Não fez mais que ponderar os 
inconvenientes que podiam seguir-se dessa idéia de não ter o·senado 
adotado pelos meios regulares a forma de proceder nesse caso, e não 
quis por isso tirar ao senado o poder de deliberar. Tomando o negó
cio como· o nobr:e senador o toma, isto é; como ·artigo meramente re
gimental, eu também aprovaria o requerimento, mas era preciso que a 
sua discussão não se afastasse das formas regimentais, mas esse desvio 
é que eu receio, e que em virtude dele fique interceptada toda a mar
cha do julgamento, e é isto que me não parece ficar muito bem ao se
nado. 

Qual há de ser o objeto da discussão sobre esse artigo 49? O 
objeto deve ser: o senado há de escolher para o julgamento de seus 
membros uma forma de processar, ou seja a lei apontada ou seja a 
forma comum. Se o requerimento tem por fim estabelecer umà des
sas formas, não vejo inconveniente em aprová-lo; mas se a discussão 
tomar o caráter que apresenta de não aceitar nenhum desses casos, 
o que· há de suceder? Que, reconhecendo-se a necessidade de .decre
tar-se uma lei para esse fim haverá o mesmo resultado que houve em 
1829; o senado manda imprimir o processo, manda nomear a pessoa 
que se deve apresentar como escrivão, e depois na discussão vence-se 
uma· lei regulamentar estabelecendo uma forma particular de proces
so, esta lei passa para outra câmara, depois vem com emendas, o se
nado as rejeita, e eis tudo entorpecido. 

O Sr. P. Souza:- O senado? 
O Sr. Mello Mattos: - E em que fica, meu caro senhor. Agora 

se quer limitar o seu requerimento como artigo puramente regimen
tal, então sim; porque se o senado tomar como regimento seu qual
quer das formas, não tendo obrigação de buscar a sanção da outra câ
mara, então alguma coisa se trará;:'Mas iniciar um ato dependente da 
sanção da outra câmara é querer um resultado igual ao que já houve. 
Isto é falar com toda a franqueza, com toda a ingenuidade de um 
homem que não quer protelar o negócio. 

Não deixarei sem resposta outro princípio. O nobre senador 
entende que é indispensável e necessária, por isso que o senado é juiz 
privilegiado, que faça uma forma de processo também privilegiada? 
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Eu não entendo assim. O senado pode deixar de estabelecer uma 
nova fórma de processo; pode processar pelas leis ordinárias como 
nos jurados. Se o tempo não dá lugar a estabelecer agora outra forma 
de processo, pode servir-se daquela. 

O Sr. Paula Souza:- E a prática? 
O Sr.· Mello Mattos:- A prática é a mesma por que ali se julga. 

Apresentam-se os acusados com os seus defensores, respondem aos 
interrogatórios, vem o procurador da coroa formar a acusação, etc., 
e depois disto tudo o senado profere a sua decisão. Eis qual é a forma 
do processo regular, ordinário e comum. Mas também sou de opinião 
que o senado deve estabelecer uma forma particular de processo para 
este objeto, já em outra ocasião disse. 

Aprovo portanto também o requerimento do nobre senador se 
o considerar, como acabou de dizer, mera deciSão regimental; mas se 
formos desvairar para tornar a decisão em projeto de lei.. . 

. O Sr. Paula Souza:- E se o senado determinar? 
O Sr: Mello Matos: - Eu vejo o seu requerimento pende·r para 

qualquer das duas partes; assim o considerei desde o princípio; e 
como assim o considerei, quero que se fixe uma idéia. Se se fixar a 
idéia do Sr. ministro da justiça, convenho, .do contrário não posso 
votar por ele. . 

O Sr. Paula Souza:- Acima do voto do senado! 
O Sr. Mello Mattos:- Eu desejo olhar logo do princ1p1o para. 

as conseqüências· que as coisas devem ter! Neste sentido, como regi
mental, aceito o adiamento; fora disso, não. 

Dada a hora, o Sr. presidente declara que a discussão fica adia
da; marca para a ordem do dia a mesma; e levanta a sessão às 2 horas 
e 5 minutos da tarde. 
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SESSÃO EM 15 DE FEVEREIRO DEJ843. ·. 

Presidência do Sr. barão de.Mont~Aiegre. 

SUMÁRIO - Leitura de um parecer. -,Ordem do dia: _:.-Continua
ção da discussão que o Sr. P.=·Souza apresentou em sessão de 
14 do corrente; discursos dos Srs. _. H. Cavalcanti, Vascon
cel/os e Paula Souza; aprovàção do 'requerimento. - Continua
ção da té! discussão dos três primeirósparágrafos da conclusão 
do parecer sobre os processos dos Srs; Feijó, Vergueiro, F. de 
Mel/o e Alencar; discurso. dô Sr. Paula Souza; requerimento 
deste senhor; discursos dos Srs. L. Gama, P. Albuquerque, H. 
Cavalcanti, C. Ferreira, Vasconcellos eP. Souza. 

Às dez horas e meia da manhã, reunidó ·n-úmero suficiente de 
Srs. senadores, abre-se a sessão, é lida a ata da anterior e aprovada. 

Lê-se e manda-se imprimir o seguinte. . · 

PARECER: 

"A comissão de fazenda. examinou .. o decreto do governo data
do de 3 de março de 1842, remetido em ofício de 7'de fevereiro do 
corrente ano, pelo qual o governo, a pedido do Sr. visconde-de Con
gonhas do Campo, o aposentou~:f;IO. lugar de ministro do supremo 
tribunal de justiça ·com o- seu ordenado por inteiro, em atenção aos 
bons, longos e úteis serviços por ele prestados nos diversos lugares de 
magistratura que há exercido por espaço de 52 anos, e achar-se na 
avançada idade de 75. 

"A comissão conforma-se inteiramente com o decreto do 
governo; por isso é de parecer que seja aprovado pela seguinte 
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RESOLUÇÃO: 

"A assembléia geral legislativa resolve: 
"Art. 1 <:»Fica aprovada a aposentadoria concedida pelo decreto 

de 3 de março de 1842 ao conselheiro visconde de Congonhas do 
Campo no lugar de ministro do supremo tribunal de justiça, com o 
vencimento do seu ordenado por inteiro. 

"Art. 2<:» Ficam revogadas todas as leis e disposições em contrá-
rio. 

"Paço do senado, 13 de fevereiro de 1843.- Vasconcellos.
Alves Branco. -Castro e Silva". 

O. Sr. Hollanda Cavalcanti: - Sr. presidente, encontro algumas 
inexatidões no meu discurso pronunciado na sessão de 10 do corren
te, e publicado hoje, que me cumpre retificar; Estou persuadido que 
estes erros muitas vezes são de impressão; mas aqui há um que julgo 
essencial e não devo deixar passar. 

Diz-se no Jornal: "V. Ex. estará certo que eu no princípio 
desta sessão, trantando-se dos diplomas apresentados nesta· casa por 
um ministro da coroa e um conselheiro de estado, disse que o senado 
não devia admitir no seu seio conselheiros da coroa que tenham 
contribuído para ataqUes à constituição, sem que primeiro entrasse 
no exame disso". - Eu não disse ~ataques à constituição; mas sim -
ataques às prerrogativas do senado. 

Na mesma coluna lê-se: "O juiz, vendo que as testemunhas di
zem que fulano foi que cometeu o delito...;_ obrigarão aste~emunhas, 
etc. - Entre a palavra delito e a palavra obrigam falta a palavra - diz. 

Mais adiante, na citação dos artigos da lei da responsabilidade, 
o Jornal fala nos arts. 1 e 11, quando devem ser 10 e .11. Este erro 
propriamente é tipográfico, porque é muito fácil na composição 
tomar um 6 por uma cifra. 

Outras pequenas faltas ainda há que não vale a pena falar nelas. 

ORDEM DO DIA 

Continua a discussão adiada pela hora na sessão antecedente 
do requerimento apresentado na mesma sessão pelo Sr. Paula Souza 
para que o 4<:» parágrafo das conclusões do parecer das comissões d~ 
constituição e de legislação, sobre os processos em. que se acham pro
nunciados quatro Srs. senadores, se discuta em separado dos outros 
três parágrafos. 

O Sr. Presidente:- Não havendo quem peça a palavra, vou por 
a votos. Os senhores ... 
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O Sr. Mello Mattos: - Se fôssemos tratar deste objeto em par
ticular, talvez tivéssemos de ouvir opiniões muito singulares! E é por 
isso mesmo que. eu. não convenho. . . . . •. . .. ··. . . · 

O. Sr. C. Leão:- Sr. presidente, eu não tei-ia dúvida em anuir 
ao adiamento que se propõe, senão)ossé a última cláusula proposta 
pelo nobre senador. Se o nobre senador propusesse'qúe se, destacasse 
desta discussão a 4~ conclusão do parecer, reservando~se para uma - -· •, . " '. ,, . ' ·-. . ~ . 
discussao separada, não .teria dúvida em concordar com o nobre sena-
dor. Mas como o nobre senador pretende já qualificar a-4~. conclu
são como artigos regimentais, não possq convir, pot;que JSSÔ seria per
mitir ao nobre senador aquilo que 'ele diz. que quer evitar, seria. de
clararmos já em uma questão de. adiamento que. essa 4~· propo5:ia da 
comissão importa artigos regimentais. Portantó, não possa· anüir ao 
requerimento. · · · · · · · ·· ·· · · . .· .. · "' · 

Na primeira das conclusões do parecer acho que falta alguma 
coisa, falta a declaração do prazo por que se deve dar esta audiência; 
o costume é sempre dar-se um prazo, e hão 'fixado'ria lei. Mas isso é 
objeto próprio da discussão da matéria. . · ' ·· · · · . . . ·o ··• ... 

Eu, na minha opinião, julgo que não temos nem regimento a 
fazer, nem lei, o que temos é de aplicar as leis existentes; mas.como 
não é na ocasião da aplicação que se há 'de estara ouvir a opinião de 
um ou de outro, convém que antes de chegarmos à ocasião desta apli
cação se decida desde já tudo isso; é o qUe a. comissão fez nesta sua 
quarta proposição, para, à vista da nossa decisão, designar· quais 
são os artigos da lei que são aplicáveis. Neste sentido nãó posso apro
var o requerimento. Limitando-se o adiamento unicamente à separa-
ção da 4!3 conclusão, eu o aprovaria. . . 

O Sr. Paula Souza:- Eu pergunto ao 'honrado membro se, li
mitando o meu requerimento como ele quer, e vencendo-se, não te
nho direito nessa ocasião de exigir que esta matérià seja considerada 
como artigos regimentais? ... (O Sr. Carneiro Leão laz sinal afirmati
vo) éntão eu concordo, porque isto corta a questão. Como o mel.. fim 
não é protelar, concordarei, porque nessa'oCásião diScutiremos se o 
senado pode fazer ele só leis, e se não o pode; e só sim fazer:regras•re
gimentais, se pode sem ser pela forma que presereve o·regimento. Se 
se objeta que o senado só vai aplicar leis gerais, .isto há de ser·ou todo 
ou em parte; se no todo, é claro que: é impossível; se em parte, é esta
belecer regras regimentais, e isto só pode fazer pelos trâmites do regi
mento. Mas como isto se pode discutir depois,. como o honrado mem
bro concorda nisso, eu modifico o meu requerimento. V .. Ex., julga 
que preciso mandar outro? 

O Sr. Presidente:- Na votação porei por partes .. 
O Sr. Paula Souza:- Então fica a questão no mesmo estado. 
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O Sr. Presidente: - Bem; pode pedir para retirar e mandar ou-
tro. 

O Sr. Paula Souza:- Nesse caso peço licença para retirar o que 
se acha na mesa e para mandar este. 

O Senado, sendo consultado, permite que o nobre senador re
tire o seu requerimento. 

~apoiado e entra em discussão o seguinte requerimento: 
"Requeiro que se adie a discussão do § 49 para se tratar se

paradamente. -Paula Souza". 
O Sr. C. Ferreira: - Sr. presidente, os nobres membros das co

missões sobre estes processos já se aproximaram mais do precedente 
do senado, oxalá que tivessem feito isso logo no primeiro parecer. 

Eu vou ler, Sr. presidente, o parecer das comissões de legisla
ção e de justiça civil e criminal sobre o processo do Sr. Costa Barros. 
(Lê). . 

Por este parecer, o senado decidiu que era necessário ou um re
gimento ou uma lei. Depois o Sr. Carneiro de Campos, por parte da 
comissão de legislação, apresentou um projeto de lei que em um dos 
seus artigos trazia o mesmo que querem os nobres membros da co
missão. O artigo é o 39 que diz isto. (Lê). 

Aqui temos pois que o propuseram as comissões é uma cópia 
deste 39 artigo. Ora, se para então era necessário um regimento ou 
uma lei, como o não há de ser agora? Este artigo ou é regimento ou 
lei; se é regimento, deve a sua discussão seguir os trâmites do regi
mento; se é lei deve, igualmente, seguir os trâmites que devem seguir 
as leis. 

Oxalá, torno a dizer, que os membros da comissão, convenci
dos da necessidade já reconhecida pelo senado, tivessem formulado 
uma lei para estes casos, porque em trinta e tantos dias, atento o 
subido mérito dos nobre membros, podiam formular trinta projetos 
de lei, quanto mais um. Se assim fosse, já teríamos discutido esta lei; 
já teria passado, não estaríamos em dúvidas. Não· quero protelar; 
quem quer protelar é quem quer fugir às formulas, e as fórmulas são 
garanticj_oras da liberdade. 

O Sr. Vasconcellos:- Apoiado. 
· O Sr. Costa Ferreira: - Oxalá que já tivesse aparecido essa lei 

cuja necessidade já foi reconhecida! As comissões outrora não foram 
muito instadas; deram o seu parecer e, vendo que o senado tinha de
cidido que era necessária uma lei, apresentaram-na imediatamente. 

Portanto voto pelo adiamento, e entendo que a. V. Ex., perten
cia declarar se este artigo se deve entender como lei ou como regi
mento: se como regimento, na forma do nosso regimento, não pode 
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O Sr. H. Cavalcanti:- Peço a palavra. 
O Sr. Presidente:- Tem a palavra o nobre senador. 
O Sr. H. Cavancanti: - Sr. presidente; eu não pude assistir à 

sessão de ontem: não ouvi os nobres membros que tomaram parte na 
discussão; não sei o que se disse; e assim não poderei contestar alguns 
argumentos que porventura aparecessem contra este adiamento. A 
casa viu mesmo que eu não queria falar ... ; mas ia votar-se e eu julgo 
que este objeto é digno de alguma discussão ... , salvo se as ordens 
estão dadas." .. , o que não é possl'vel, nem posso tal atribuir ... Esta ex
pressão é de uma histói-ia de um fidalgo português que não contarei 
agora. 

Sr. Presidente, quando se discutiu a proposição que eu fiz a· 
respeito do outro parecer, eu já toquei nesta espécie; e era fundado 
pelo mesmo nas conclusões do parecer das comissões que eu dizia 
que elas deviam propor mais categoricamente aquilo que no resultado 
do seu parecer tinham conclu (do, isto é, que deviam ser mais claras, 
mais expressas. 

Eu fundava-me mesmo na lei da responsabilidade dos ministros 
de estado que a comissão lembrou para dizer que não se podia 
mandar ouvir nenhum membro da casa que se achasse acusado sem 
que primeiro se decidisse se a denúncia procedia ou não; e isso era 
fundado na lei da responsabilidade dos ministros de estado. 

Como a comissão tinha. lembrado essa lei, eu servia.-me mesmo 
da sua lembrança para corroborar mais o argumento por mim estabe
lecido, não que eu julgasse necessária semelhante lei, mas era a conse
qüência dessa lembrança que tinha a comissão. Embora porém me 
apoiasse nos mesmos raciocínios da comissão, foram baldados todos 
os meus esforços para que se definisse a maneira por que essa lei 
devia ser considerada. 

Veja-se como está redigido o § 4<? da conclusão do parecer das 
comissões. Diz esse parágrafo: "Enfim, que no conhecimento destes 
e de quaisquer outros processos de crimes individuais de que se co
nhece o senado siga a lei da responsabilidade. dos ministro~ e conse-. 
lheiros de estado naquilo que for aplicável''. - Naquilo que for apli
cável; nem mesmo sabemos o que é que se há de aproveitar desta lei, 
que nos tem de regular, há de ser o que as comissões julgarem apli
cável. Digo as comissões, porque elas não têm qúerido submeter ao 
senado as bases, as fórmulas, ainda regimentais, pelas quais nos deve
mos dirigir nesta questão; parece que as comissões se reservam para 
si o direito de, à proporção ·que for progredindo o processo, dizerem 
aquilo que é ou não aplicável. Digo isto fundado em que já trouxe 
uma aplicação muito expressa da lei de responsabilidade que aliás não 
foi atendida. - · · 
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Eu declaro já, Sr. Presidente (não desejo iludir ninguém, embo
ra por isso seja reputado como mal orador ou mal advogado) declaro 
que, ainda que passe este artigo 4<? tenho de propor alguma outra coi
sa sobre o objeto. Eu tenho ainda de insistir sobre a discussão prévia 
de proceder ou não proceder a denúncia; porque não reconheço essa 
pronúncia senão como uma denúncia, em virtude da qual deve ser 
mandado ouvir quem quer que seja que se tenha considerado como 
pronunciado. Isto não tem nada com o artigo 4<? da conclusão do 
parecer das comissões. Quanto a este, só vejo um dilema: ou nós 
havemos julgar os nossos pares, qualquer dos nossos membros, 
segundo a vontade e a descrição de uma maioria do senado, ou ·have
mos ter regras pelas quais possam as partes conhecer dos seus direitos 
e deveres; as partes digo eu juízes e réus. Não fa!o aqui nos acusado
res, porque eu me reputo juiz, e suponho que não estou pronunciado. 
Sou juiz, e como juiz digo que me acho comprometido com seme
lhante forma de processo; procedendo por esta forma; julgo que seria 
talvez membro de uma câmara estelada pela maneira com que mar
chamos; mas nunca o serei porque no desempenho de meus deveres 
sempre salvarei os direitos do meu pafs, sempre farei o meu protesto, 
e o meu protesto é a declaração do estado em que me acho para me 
constituir juiz. 

Sr. presidente, a lei da responsabilidade dos ministros de esta
do dá ao senado somente a atribuição de conhecer dos delitos dos 
ministros depois da pronúncia, o processo da pronúncia está marca~ 
do na mesma lei, e os jufzes têm regras, têm preceitos por onde se 
devem regular. Mas querer-se já sem discussão, permita-se-me dizê
lo (a vista do que se praticou com o antecedente parecer, porque por 
um parecer de comissão tiraram-se conseqüências importantíssimas, 
sem bastante discussão, votou-se e deu-se a matéria por finda), t.irar 
ao senado o direito de conhecer exclusivamente, como diz o art. 47, 
dos crimes individuais dos seus membros, é o que não compreendo. 
Nesta questão não se apresenta nenhum crime que não seja individu
al; e o senado, querendo guiar-se pela lei da responsabilidade dos mi
nistros de estado, renuncia de si, cede a outros juízes, a autoridade, o 
conhecimento desses delitos até a pronúncia, declara que não conhe
cerá dela, e ao mesmo ten:!.I?O julga outros competentes para pronun
ciar qaalquer senado em delitos individuais! A lei da responsabilidade 
dos ministros de estado julga competente para pronunciar outra auto
ridade que não o senado; essa lei deu a câmara dos deputados o direi
to de pronunciar; o senado não entra no conhecimento da pronúncia, 
trata logo do julgamento. Portanto, querendo nós formular o nosso 
processo dos crimes individuais da maneira pÔr que está nessa lei, 
também reconhecemos que qualquer juiz, qualquer tribunal pode 
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pronunciar os nossos membros por crimes individuais, e que o senado 
não toma conhecimento da pronúncia. 

Eu estou persuadido, entendo que nós podemos julgar, pode
mos tomar conhecimento dos delitos dos nossos membros, ao menos 
até certo ponto, sem que haja lei anterior. Estou disso. persuadido, 
não com os exemplos que nos apresentou aqui. o ministro. da' coroa, 
porque Deus me ·livre deles. O Sr. ministro apresentou o exemplo da 
França, que ·julgou os seus ministros sem lei de responsabilidade! 
Deus me livre que no meu pa(s se proceda contra às ministros ou 
contra quem quer que seja, como se procedeu na. França.contra os 
ministros de estado em 1831! Entretanto esse arestó·.foi•nos apresen- · 
tado aqui por um ministro da coroa! Contudo,· sem me servir .deste 
exemplo, digo, sustento e o demonstrarei em tempo, que nós pode
mos tomar conhecimento dos delitos dos nossos membros, ao menos 
até certo· ponto, ainda que nenhuma lei anterior: tenha prescrito a 
forma de nos regularmos. Mas isto. tudo que fosse considerado. se fosse 
atendido o meu requerimento; mas este caiu, ~e· presumo que assim 
aconteceu porque a razão não estava ainda extremada dO··erro; caiu 
porque a discussão não tinha ainda ilustrado· bem a matéria; mas eu 
estou convencido que o progresso deste negócio será um triunfo 
constante e perene daquela proposição; estou convencido que o se
nado desejando sem dúvida obrar com justiça,. conhecerá a verdade, 
há de vir a conhecê-la, há de ver que a matéria •porque as com!ssões 
entrarão neste negócio, não é própria, não ê (permitam-me as nustres 
comissões) a mais digna do senado. · 

Portanto, o requerimento do nobre membro, na minha opinião, 
não devi~ conter só um adiamento indefinido; eu queria .que. nós 
determinássemos mais algumas coisas, que as mesmas comissões, ou 
outra qualquer nomeada· especialmente, fosse incumbida. de, quanto 
antes, apresentar o meio pelo qual nós devemos proceder no conheci
mento que temos de tomar dos ·processos. dos membros denunciados 
perante esta casa. Permita-me ainda sustentar que estão·denunciados 
e não pronunciados; eu não reconheço tais pronúncias senão como 
denúncias, uma vez que se trate de crimes individuais; Nos crimes de 
responsabilidade dos ministros e conselheiros de estado é que o 
senado procede ao julgametno de tais privilegiados, tendo a pronún
cia sido feita por outra autoridade, a câmara dos deputados; portan
to, ainda que não julgue o juiz que pronunciou, antes de conhecer o 
privilégio do denunciado, como tendo cometido erro de ofl'cio, não 
posso chamar pronúncia ao ato por ele praticado para com tais de
nunciados senão depois que o senado decidir se ela deve proceder. 

As regras que as comissões nos propõem .. não devem pois ser 
subordinadas a uma discussão como a deste parecer, em que se 
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englobam, em que se envolvem questões da primeira ordem, para 
depois votar-se a esmo; a questão deve pois ser adiada e cometida às 
mesmas comissões; porque reconheço nelas talentos, merecimentos e 
prática; não conheço outra melhor, bem que muitas outras sejam tão 
boas. Mas, se o senado julgar mais próprio nomear uma· comissão 
especial, deve a nomear; a honra e a dignidade do senado reclamam 
a maior circunspecção nesta matéria; observe-se que réus talvez se 
tornem os senadores pela forma por que querem julgar dos delitos e 
delinqüentes. Não queiramos pois colocar-nos na posição de réus, 
quando a nossa posição é de juiz supremo. 

Se tiver dito alguma palavra mais forte, peço perdão; não é 
minha intenção julgar que nenhum membro da casa queira atacar ou 
prejudicar a dignidade do' senado. Não me lembraria de palavras mais 
doces de que me servisse; mas a minha intenção não é atacar a casa, 
nem o regimento o permite; e por Ísso, quando eu o fizer, espero.que 
os meus nobres colegas me chamem à ordem .. Se, todavia, alguma 
palavra mais forte disse, estou pronto a retirá-la; não quero ofender 
ninguém, nem pode ser esta a minha intenção. 

quer. 
O Sr. Vasconcellos: - Entretanto vai dizendo tudo quanto 

O Sr. H. Cavalcanti: - Pois peço que me chamem à ordem. 
O sr·. Vasconcellos: E escusado. 
O Sr. H. Cavalcanti: - Então o nobre senador desconfia da 

direção dos trabalhos da casa? O Sr. presidente não fará justiça? Não 
chamei já eu à ordem um meu nobre colega? 

O Sr. Vasconcellos: - Disse quanto quis, e apenas ele principi
ou a responder-lhe, chamou-o à ordem! 

Um Sr. Senador:- As ordens já estão dadas, etc. 
O Sr. Cavalcanti: - Pois chame-se também à ordem, o nosso 

regim·ento assim o prescreve. Eu vou falando na hipótese que estou 
na ordem; se o não estou, chamem-me. Eu convido e chamo à 
discussão, porque, se não discutirmos esta matéria, se a passarmos 
por alto, pode-se dizer: - como se há de discutir se as ordens estão 
dadas! - O interesse não é só para aqui; o país também se interessa, 
tamb-ém deve tomar parte naquilo que se passa em todos os tribunais, 
especialmente naqueles que são representantes do mesmo país. 

O Sr. Vasconcellos: - Sr. presidente, não posso compreender 
o objeto do discurso do nobre senador. Discute-se o requerimento 
que pede a reparação da quarta conclusão do parecer da comissão; 
entretanto o nobre senador pede a palavra e principia dizendo que 
não se quer discutir; que talvez as ordens já estejam dadas; que 
protesta contra esta deliberação; que se não quer ouvir: os adversários; 
que os senadores se tornavam réus, etc., etc.! Ora, Sr. presidente, eu 
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não sei se é muito louvável presumir alguém tanto de si que só julgue 
fracos e cegos executores de ordens os seus adversários. 

·O Sr. Cavalcanti:- Nunca tive essa presunção .. 
O Sr. Vasconcellos: - Muitas vezes pode suceder o contrário; 

pode suceder que aqueles que julgam que os seus adversários recebem 
ordens sejam os que as recebem. e os que com _mais facilidade as 
executam. Eu não sei quem deu estas ordens ao senado, não sei 
donde vieram, nem me ocuparia deste tópico do discurso do nobre 
senador, se não julgasse necessário que o nobre senador declarasse de 
quem eu, de quem os meus colegas recebemos ordens. Era muito 
conveniente que se explicasse, que se não. ocupasse com genera
lidades, com declamações ·vagas, que . só servem para rebai.Xar o 
senado. 

Entende-se que o senado se rebaixa quando quer proceder com 
madureza; quando o senado não aceita a proposições que julga anti
constitucionais, como a proposição ou os princípios em que o nobre 
senador firmou a sua proposição ·que foi rejeitado, os senadores 
tornam-se réus, recebem ordens, sacrificam tudo enfim a interesses 
que não são os do senado, os da causa pública! Não sei que razões 
haja para arrojar-se o nobre senador a asseverar nesta casa que os 
senadores recebem ordens para não discutirem! . 

O Sr. H. Cavalcanti:- Não disse tal; se eu pudesse mandar o 
taqu i grafo ler o que eu disse, ver-se-ia se foi isso. 

O Sr. Vasconcellos: - Porque não há de o nobre senador dizer 
como é que os senadores se tornam réus? Diz-nos todas estas coisas, e 
depois disso declara que está muito pronto a retirar os termos de que 
usasse, que pudessem ser ofensivos! Enganar-se-ia tantas vezes o nobre 
senador em tantos convfcios que nos dirigiu? Eu entendo que, se o 
nobre senador respeita ao senado, não devia usar de expressões que 
não podem ser excusáveis, nem mesmo como um recurso para 
combater aquilo que se tem dito contra o que ele deseja. o que ele 
quer. 

Não pense o nobre senador que as comissões desejam condenar 
ninguém ... 

O Sr. H. Cavalcanti: - Discutamos. 
O Sr. Vasconcellos: - Sr. presidente, não posso ouvir a sangue 

frio que o nobre senador esteja inculcando que se não quer a discus
são; que se quer oprimir a alguns nobres senadores; que nos tornamos 
réus, etc. etc. Até não se esqueceu do min.istro da justiça, que não 
está presente, para lhe atribuir uma 'opinião ··que não proferiu nesta 

I . casa .... 
O nobre orador faz ainda algumas observações e conclui: 
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Sr. presidente, nada tenho a declarar sobre o requerimento em 
discussão, senão que voto que se separe dos mais artigos o artigo 4<? 
do parecer das comissões para ser discutido à parte. 

O Sr. H. Cavalcanti:- Peço a palavra. 
O Sr. presidente: - Tem a palavra o nobre senador; mas peço-

lhe que se cinja o mais possível à matéria em discussão. . 
O Sr. H. Cavalcanti: - Eu só tenho de dar explicações ou 

mostrar que o nobre senador parece que não teve outro fim senão 
tornar-me odioso. Eu quero explicar aquilo que disse, e tenho bem 
pena que o taquígrafo escreva em cifra, porque eu lhe pediria os 
papéis para ler; tenho pena porque não compreendo as cifras 
taqu fgrafas: se as compreendesse, havia de ler o que _está escrito e 
mostrar que o nobre senador quer por força inverter as minhas pro
posições para tornar-me odioso. Eu vou mostrar em como. o nobre 
senador as inverteu. 

Sr. presidente, já no Jornal do Comércio de hoje vêm propo
sições minhas, invertidas pelo nobre senador; aqui as estava lendo o 
meu colega. O nobre senador disse que eu dissera que os empregados 
públicos não podiam ser senadores, o que é muito diverso do que eu 
disse. 

O Sr. Vasconcelllos:- Não revi o meu discurso. 
O Sr.H. Cavalcanti: - Mas elas aparecem (vejam a habilidade 

do nobre. senador) e o nobre senador não reclama! Estimo achá-lo 
em flagrante. 

Senhores, eu disse aqui que não era advogado dos réus, já se 
disse, e foi o próprio ministro que o disse que eu queria ditatórios, 
que eu não queria que o processo continuasse! Isto foi .dito pela boca 
do próprio ministro; aqui está o seu discurso, discurso que me daria 
ocasião de requerer em tempo competente muitos esclarecimento ao 
governo; mas não tenho querido ocupar-me com isso porque confes
soque, na conjuntura em que se. acha o pafs, tenho feito um esforço 
sobre mim para ser prudente. Tenho-me contido muito. Mas o que 
disse eu? Disse que queria que estes negócios fossem tratados com re
flexão; que queria que não se englobassem questões tão importantes 
em uma só discussão, porque eu aqui não era advogado dos reús; que 
advogava, não a causa de outrem, mas a do senado, que também é 
minha; porque não queria que os ju (zes se tornassem réus, porque 
não queria que essa precipitação desse lugar a que se tivessem censu
ras contra o senado. E isto insultar o senado? E isto o que disse o no
bre senador? Eu apelo para o senado, se ouvido da minha boca pro
posições diferentes daquelas que acabo de enunciar. 

Quando principiei a falar, disse que podia se dizer que as 
ordens estarão dadas, e até quis contar uma história que não contei. 
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Mas por dizer que se podia dizer que as ordens estavam dadas, segue
se que afirma-se que semelhantes ordens se tinham dado. Como quer 
o nobre. senador por isso absolutamente- na minha boca, dizer que 
foi essa a minha intenção? 

O nobre senadortem sem dúvida muito talento e muita prática 
do foro, mas há de permitir dizer-lhe que esse talento é muito perni-
cioso pelo uso que o nobre senador faz dele. · 

Eu disse que não tinha ouvido a discussão de ontem, e que 
vendo que se ia logo votar, sendo o negócio de tanta importância,; 
alguém poderia dizer que as ordens estavam dadas: é isto dizer que as 
ordensestãq dadas? 

Asseverou o nobre senador que eu disse que se não queria a 
discussão! .Quando. é que eu disse ·isso? Eu1 mostrei o motivo por que 
ia falar; disse que não tinha ouvido a discussão de ontem, e que assim 
não podia contestar .alguns .argumentos que porventura .se tivessem 
aposto a este requedmento. Por acaso cuida· o nobre senador que me 
dei por pouco honrado .com o resultado do meu,requerimento?. Cui
da que eu. julgava que ele pas,sasse? • Não. o julguei; m;:ts a discussão 
honrou-me muito. Sempre que as minhas proposições merecerem tan
to debate, me darei por muito feliz, ainda que não passem. Càmo.dis
se pois o nobre senador que eu dissera que se não queda a discussão? 
O nobre senador. fez hoje o qúe fez quando próriuriciôú o discurso 
que aqui está no Jornal; repetiu aquiloque tem feito, e que está cos~ 
tumado a fazer? Chamo para testemunhas os nobres· parlamentares 
que nos ouvem. Quandó se não pode resp'"onder argumentos de um 
antagonista, invertem-se as suas. proposições! . · .. . .. _. · . 

O · nobre senador disse que. nem perdoei ao ministro que não 
está presente. Senhores, um ministro deve pesar muito as proposi
ções que emite nas câmaras; as proposições de:úm miniStro não são as 
de um membro do parlamento; é preciso que ele repare no que diz, 
porque aqui que diz· tem um peso considerável •na: sociedade. E há 
de se deixar passar coisa desta ordem? Veja o que disse o·ex-minis~ 
tro, a ntecessordo a tua I: Isto fez-se; não se .disse nada contra; er,go, é 
justo! De maneira que devemos estar ~om o maior cuidado em não 
deixar passar sem .contestação certos princípios, para que, segundo os 
estabelecidos pelo grande jurisconsulto o Sr. ex-ministro da justiça, 
não se diga depois:- Como não se disse nada, é justo.- · · 

O Sr. Vasoncellos:- Ele não disse isso. 
O Sr. Cavalcanti:- Veja-se o seu discurso; aqui está no jornal. 
O Sr. Vasconcellos: · - Nem tudo o que se escreve é exato. 
O Sr. Cavalcanti: - Também não terá visto o nobre senador 

certas questões tratadas e decididas manhosàinente, para dar lugar 
a depois dizer-se - é caso julgado? Como pois quer o nobre senador 
que eu poupe o ministro que emite tais proposições? Por que estra
nha o nobre senador que eu fale do ministro quando ele não está 
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presente? Pois não está na casa o nobre senador para logo defendê
lo? Não estão aqui grandes amigos? Como pode censurar que eu es
tranhe ao ministro uma proposição como a de reclamar para exem
plo do julgamento de um nobre da câmara dos senadores o que se 
fez em França em um momento revolucionário? 

Suponho que tenho mostrado que o nobre senador não teve 
outro desejo senão tornar-me odioso; que não fez senão inverter 
minhas proposições, não obstante ter eu dito, no fim do meu discur
so, que se uma ou outra palavra menos conveniente me tivesse esca
pado, estava pronto a retirá-la. 

Insisto ainda na conveniência do nosso regimento. Quando 
eu não observar o regimento. V. Ex., fique certo que não me ofende
rei se me chamar à ordem;,pelo contrário, eu sou o primeiro a obede
cer-lhes nesses casos, e chamo a casa por testemunha; tenho sido por 
vezes chamado à ordem, e tenho obedecido cega e imediatamente. 
Assim as nossas discussões serão melhores, escusamos estas depois 
a questionar: - vós dissestes isto, e vós aquilo outro. -Seria melhor 
que o nobre senador me chamasse à ordem quando julgar que eu me 
excedia, porque dar-me-á ocasião a explicar logo a intenção que tinha 
quando proryunciei tal ou tal palavra: mas a maneira por que o nobre 
senador deu um jeito diverso ao que eu disse, não só não é parlamen
tar, mas tem algumas coisa de mais ... e foi o que me. fez entrar em 
uma explicação mais longa. 

O Sr. P. Souza: - Sr. presidente, não têm sido ultimamente 
combatida a minha proposição: ontem mesmo, depois que ela foi mo
dificada, ninguém a combateu: por conseqüência creio que é escusado 
continuar a sustentá-la. Entretanto creio que o honrado membro que 
hoje falou nã:o me compreendeu bem, e por isso convém dar algumas 
explicações. 

Eu disse, quando ofereci o meu requerimento que o meu pen
samento era que, quaisquer que fossem as regras que se tem de tomar 
deviam ser discutidas conforme manda o regimento, tanto para adis
cussão- de leis como de artigos regimentais; por isso quisera que este 
objeto fosse tratado separadamente. Mas como parece que não há 
oposição a esta deliberação, escuso demorar-me em sustentar a minha 
proposição. 

Entretanto parece-me oportuna uma questão de ordem. Per
gunto: esta proposição que se acha em discussão, este parecer envolve 
individualidade ou não envolve? Os membros a respeito dos quais 
versa este parecer, são inibidos de votar sobre ele ou não são? Se se 
entende que esses membros não podem votar, hei de dizer que não 
podem também votar outros que estão no mesmo caso; então a 
justiça da casa não deve também permitir que votem aqueles 
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membros que têm interesse nesse julgamento, como inimigos e 
acusadores. Eu vi, quando se tratou do processo antecedente, que 
um membro que estava envolvido . nele saiu para não votar; porém 
nesse parecer dizia-se que se desatendesse o processo de um Sr. sena_. 
dor determinado, e esta questão é muito diversa ... 

Se acaso os membros sobre quem há de recair para o futuro. o 
resultado da questão que se discute são suspeitos, então suspeitos 
também devem ser aqueles que têm interesse direto e imediato nesse 
julgamento, aqueles que promovera·m essa acusação. A minha questão· 
é de ordem, se todos podem votar, se nenhum desses, a se uns e não 
outros. Mas se algum membro tem·de retirar se também se devem· reti
raros outros. Não provocam porém, uma votação a respeito; deixo à 
hora de cada um proceder como entender. 

Não havendo mais queni queira pedir a palavra sobre o requeri
mento, é julgado discutido, e sendo posto à votação, é:aprovado. 

Continua portanto a discussão dos três primeiros parágrafos 
da conclusão do parecer das comissões. (Vide o Jornal do Commercio 
de 4 do corrente). · 

O Sr. P. Souza:- Sr. presidente, ontem, quando ia propor o 
requerimento que agora o senado me fez a honra de aprovar, eu disse 
que, embora se me acusasse de usar de declinatórias; eu havia sempre 
propor aquilo que julgasse condizente e necessário; não s6 para man
ter a justiça como a dignidade e o respeito devido à casa. Com efei
to não me enganei: o senado fez-me .a honra de julgar que eu não 
queria protelar, porque aprovou o requerimento isto pois me anima 
a tornar a oferecer outro requerimento, a que talvez se queira dar a 
mesma denominação, mas que eu protesto que tem o ·mesmo fim que 
teve o primeiro, isto é, fazer o que exige a justiça, fazer com que o 
senado marche com circunspecção com imparcialidade,. e não possa 
ser tachado em tempo algum de pouco justo ou de parcial; . 

Para eu poder falar, quisera ter à mão o processo institu(do em 
S. Paulo (I; satisfeito). 

Sr. presidente, quando a constituição determinou que os mem
bros das duas câmaras tivesem um foro especial, e fossem. julgados 
pelo senado, entendo que ela não quis pô-los em pior posição do que 
os outros cidadãos do estado. Se assim é, parece-me que o senado 
deve afastar-se de tudo aquilo que os possa pôr em pior posição.· 

Ora, já pela resolução do senado entendo que os senadores fi
caram em muito 'pior posiÇão que os mais cidadãos; porque os mais 
cidadãos, depois de pronunciados, têm, pela législação, certos recur
sos; tem recurso do juiz municipal para o juiz de direito, e do juiz de 
direito para a relação, segundo a minha opinião à vista do código. Eu 
sei alguns que não querem que haja esse recurso do juiz de direito 
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para a relação; mas a minha opinião, firmada em muito boas razões, e 
até em decisões dos tribunais superiores, é que há ainda esse recurso. 
Pelo contrário, os senadores pronunciados não tem recurso algum; 
hão de esperar o julgamento do senado; porque o senado, se prevale
cer a opinião que eu combato estabelecida no § 4<? do parecer; só têm 
de julgá-los, e nada mais, porque no processo de responsabilidade 
dos ministros de estado, o senado não faz mais que julgar. Se tal 
opinião predomina, fica o senador pronunciado sem ter recurso al
gum, sujeito à acusação. 

Vê-se pois que já pela decisão anterior do senado, o. senador, 
o deputado e o·utros privilegiados estão de muito pior condição do 
que os mais cidadãos do império; hão de passar só pelo processo do 
julgamento. Mas dir-se-á que quando se adaptassem as regras que 
nos devem dirigir nesta matéria, se dará remédio para isto. Mas eu 
não o espero; porque: 1<? o senado pode fazer um regimento interno 
seu para execução de leis; mais para criar leis, para dar ou tirar direi
tos creio que não pode; 2!l porque se adapta por norma da acusa
ção a lei da responsabilidade dos ministros, em .que nenhum recurso 
há, e daqui se segue que ficam os senadores com muito menos garan
tias para a sua defesa do que os outros cidadãos. Além disto, me pare
ce que ainda em piores circunstâncias ficam se não se adaptar· alguma 
outra providência antes de pôr· em execução os quesitos que existem 
no parecer. 

Por um desses quesitos se determina que os senàdores compro
metidos respondam. Mas agora digo eu: suponhamos que este pro
cesso tenha nulidades, que por elas se não possa julgar; que sejam tais, 
que no juízo comum a autoridade superior desse provimento a um 
recurso interposto: o senado pode fazer isto? Eu não vejo meios: as 
regras que a comissão apresenta só dizem respeito ao julgamento; su
põe a pronúncia contra os ministros de estado. !: esse o argumento 
dos nobres membros; portanto, pela sua opinião, não há para o se
nador pronunciado recurso algum. Se os processos estiverem mons
truosos, nulos, tais que qualquer juiz os ánularia por força, isso de 
nada valerá ao senador; não nos podemos servir disso; havemos supor 
a pronúncia atual como irrevogável soberania; o que podemos fazer 
só e aquilo que fazemos, não como tribunal judiciário, mas como par
te do corpo legislativo, isto é, dizer que não continue o processo!... 

Mas eu entendo que o senado não pode querer isto; era prati
car uma injustiça revoltante, era reduzir seus membros a piores condi
ções do que as de qualquer outro membro da sociedade brasileira. 
Uma vez que a constituição lhes deu tal garantia, .uma vez que estabe
leceu um foro especial para serem julgados, não podia querer tal. Mas 
dir-me-ão quando se tratar de estabelecer regras, então se providen-
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ciará isto. Mas eu entendo que isso não pode ter lugar. Todas as 
regras para dar ou tirar direitos não se podem fazer senão por uma 
lei; artigos regimentais só podem servir. par:a fazer executar as leis, e 
não para çlar ou tirar direitos não são leis. Mas se os senadores já 
estão em tão. miserável posição, ainda em muito pior ficam passando 
o princípio de rios· regularmos pela lei da responsabilidade. Haveria 
um perfeito absurdo, haveria uma dificuldade imensa na prática: 1<? 
um tribunal especial não se pode regular pela lei geral, um tribunal. 
especial não se pode guiar pelas leis de tribunais comuns. Qual é no 
foro comum o tribunal depois da pronúncia? E o júri: mas antes que 
um réu compareça perante ele, há certos recursos: há o recurso para o 
juiz de direito, há o recurso para a. relação; e nós, senadores, temos 
este recurso? Não: e se não o temos, estamOs em pior condiÇão do 
que os réus no. foro comum, porque no nosso nenhum se quer dar. 
Para terrnos esses recursos, é preciso Uma I.ei, e essa Ieipoderá dar-se 
sem o recurso dos mais ramos do poder legislativo? Por certo que 
não. Depois dos recursos no foro comum, segUe~se nêle a acusação no 
tribunal do júri: são 12 homens escolhidos à sorte: e o senado há de 
instituir-se em júri? Há de tirar 12' de seus membros à sorte? Hão de 
haver suspeições? Para seguir as regras do foro comum é preciso 
formar-se um júri do senado, hão se seguir-sé as mais regras que a 
legislação comum estabelece a respeito dos tribunais comuns, que são 
os jurados: e isto é fácil na prática? E possível? Podem-se criar ou 
tirar direitos por uma lei retroativa? Estas qUestões são muito sérias, 
muito dignas de reflexão: o senado não deve desprezá-las. 

O senado não está nos dias da revolução de julho, na França: 
o julgamento dos ministros na França foi um ato quase revolucioná
rio: tanto que a cidade de Paris estava acumulada de tropas para 
manter a independência da câmara dos pares,' porque se receiava 
abuso da força material: tanto. que se reconheceu preciso um minis
tério chamado do partido exaltado, que tinha rriáis a confiança da po
pulação dese·nfreada; tanto assim que só de Lafayette,.que era o repre
sentante do partido ardente de Paris, e era o comandante da guarda 
nacional, se esperava e confiava o sossego: tanto que, findo este pro
cesso, saiu ele do comando, e caiu o ministério Laffitte. 

Eu espero que o senado se não julgue em posição revolucio
nária, espero que se há de comportar sempre como um tribunal inde
pendente: que não há de querer que para o futuro se diga dele que 
prescindiu das f6rmulas; que não obrou cdm dignidade, com cir
cunspecção, com independência. Se pois o senado precisa obrar com 
independência, com circunspecção, com dignidade, precisa dar todas 
as providências que se dirijam a este fim. Uma delas é a que vou .lem
brar, e que talvez se queira chamar dilatória. 
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Eu desejo que a· ilustre com1ssao que examinou os processos 
firmados em S. Paulo note que o que lhe foi submetido não é o· pro
cesso, não é cópia ou traslado dele, mas sim pedaços desse processo, 
processo a que se mandou proceder naquela cidade. As comissões 
haviam ver isto. Eu rogo ao senado que se digne prestar-me aten
ção; não é negócio meu, ~ negócio do senado, é negócio do Brasil 
todo. 

O que manda a constituição que se faça quando algum sena
dor ou deputado for pronunciado? Já aqui se tem lido muitas vezes 
esse artigo da cónstituição. A constituição diz que, se algum senador 
ou deputado for pronunciado, o juiz, suspendendo todo o ulterior 
procedimento, dará conta à sua respectiva câmara, a qual decidirá se 
o processo deve continuar, etc. Se o processo, diz ela; por conseguin
te está claro que é o processo que deve vir, agora rogo às ilustres co
missões que digam se o que aqui está é o processo. Não é. Aqui estão 
extratados alguns pedaços desse processo que se fez em S. Paulo: e 
isto será o processo, Sr. Presidente? · 

Eu creio que as ilustres comissões, pela razão que dei ontem 
é que não quiseram falar a este respeito: as nobres comissões receia
ram ser tachadas de pouco ativas, quiseram dar logo o seu parecer, e es
perar talvez que estas reflexões viessem nas respostas dos nobres sena
dores acusados. Ora, quando a constituição mandou que viessem os 
processos, mandou o muito bem; porque quem é que fez as seleções 
destas matérias que vieram para aqui? Devia ser o escrivão (eu passei 
os olhos pelo processo, e não vi despacho do juiz determinando quais 
deviam ser as partes que se haviam copiar) mas o escrivão é pessoa ha
bilitada para conhecer quais são as partes de que precisa o tribunal 
que tem de conhecer do delito? Pode saber o que é que convém a 
benefício da parte acusada? O mais que podia fazer era tirar pedaços 
que tendessem a comprometer a culpar a parte; mas todas as partes 
do processo que pudessem servir de justificação aos acusado's, o 
escrivão não as podia mandar, não tinha interesse nisso. O mesmo 
juiz não podia devidamente fazer essa seleção: 1 <? porqüe a constitui
ção determina que venha o processo, e o processo não é parte dele, é 
o todo; 2'! porque o mesmo juiz, como juiz que pronunciou, é já sus
peito a respeito dos réus; havia querer que se mandasse só aquilo que 
tendesse a comprometê-los. A prova tenho aqui mesmo. No processo 
do Sr: Vergueiro vêm depoimentos de algumas testemunhas, mas não 
vem o de uma que vem no processo do Sr. Feijó, a qual faz muita car
ga ao Sr. Vergueiro, mas que por essa mesma exageração, lhe é favo
rável. Se não houvesse ao mesmo tempo o processo do Sr. Feijó, fi
cava o senado sem conhecer esta testemunha, cujo dito pode ser mui-
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to favorável ao Sr. Vergueiro. Tudo isto está aqui; se se duvida do 
que eu digo, vou ler. 

Há uma testemunha. Serafim de tal, de ::;orocaba, que diZ que 
o Sr. Vergueir:o desembarcou em um destes portos quando foi para S. 
Paulo, e que foi por terra pregando a rebelião, e depois que foi por 
vezes a Campinas e Porto· Feliz tratar disto. Ora, é fato sabido por 
toda a população de S. Paulo que o Sr. Vergueiro foi daqui pormar, 
e que no fim da assembléia provincial recolheu-se à sua fazenda, don
de só saiu depois da revolução começada por Porto Feliz a visitar-me 
quando eu aí estava na fazenda de um· amigo. Eis, portanto, uma tes
temunha falsa. Entretanto, isto, que serve muito ao Sr. Vergueiro, 
não vem no processo deste senhor; e se não houvesse o processo do 
Sr. Feijó, ignoraria o senado. 

Além dessá razão, é claríssimo que o interesse das partes é 
aparecer o processo todo para ver se há preterição das fórmulas, se 
há uma tendência direta e cega de comprometer, ou se há só o espí
rito de justiça; isto não se pode saber sem se ver o processo todo para 
se lerem os ditos de todas as testemunhas, examinar-se se há outros 
muitos mais comprometidos, e que entretanto não foram pronuncia
dos; quando um outro, contra quem pouco houve, foi assim mesmo 
pronunciado. Assim o juiz competente reconhece o espírito que pre
sidiu à formaÇão daculpa. Sem que venha todo o processo não é pos
sível conhecer-se nada disto; só se conhecerá aquilo que tende a cri
minar; vindo a totalidade dos autos, isto é o processo na forma da 
constituição, o senado, comparando todos os ditos das testemunhas, 
vendo o espírito que presidiu à formação da culpa, pode imediata
mente apreciar o mérito da pronúncia. Isto é o que se não consegue 
do mo_do P<?r que vieram e~te~ papéis. 

Mais ainda há mais: além do artigo da constituição que manda 
que o juiz, suspendendo todo o ulterior procedimento, dará c9nta à 
sua respectiva câmara para esta decidir se o processo (claro está que 
é todo) deve ou não continuar, há ainda o art. 325 do código que diz: 
"Ninguém é isento da jurisdição do juiz de paz, exceto os privilegia
dos pela constituição, aos quais será imposto a pena pelo juiz com
petente, a quem o juiz de paz ex-officio remeterá por cópia todo o 
processo desde a sua origem até a pronúncia". Todo o processo, Sr. 
presidente, desde a sua origem até a pronúncia, o código é muito ex
pi ícito. Eu rogo aos .meus ilustres colegas que·. me atendam, porque 
estou certo. que eles só querem que o senado obre com justiça. 

A constituição e o código mandam vir todo o processo; entre
tanto veio só uma parte dele, veio talvez tudo quanto podia prejudi
car, e aquilo que seria útil talvez lá ficasse! Esta escolha é feita por 
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quem não tem interess'e em favor do réu, por quem não pode ser im
parcial. 

Além disto, Sr. presidente, já aqui se deu como decidido que 
toda ·a pronúncia deve ser feita fora, que nós só podemos julgar, e se 
o artigo do código ,manda expressamente que o juiz remeta ex-officio 
por cópia todo o processo, desde a sua origem até a pronúncia, esta 
remessa está feita contra a lei, com violação do artigo 325 do código 
e do artigo 28 da constituição. Ainda mais, eu apelo para aqueles se
nhores que presentes estão, que têm o hábito de julgar (o que eu não 
tenho, nem o de defender, pois se alguma coisa tenho estudado da 
legislação, é unicamente para poder desempenhar as funções de que 
estou encarregado) que me digam se se pode julgar de um processo 
por extratos ou resumos de depoimentos de testemunhas! Não se sabe 
que a falta ou acrescentamentos de uma simples palavra pode.mudar 
todo o pensamento? Que a falta de uma vírgula pode de.cidir de tudo? 
Não se sabe que a coisa mais difícil que há é formar extratos? Que ho
mens habil íssimos não são capazes de formar bons extratos? ~ que 
por isso um homem que faz um. bom compêndio sobre qualquer ma
téria é um homem especial? Como se há de pois julgar por extratos 
ou resumos, muito mais tratando-se de acusados de tão alta categoria, 
que se supõe sempre que há mais interesse em comprometê-los? Eu 
cuido que não é possível. Eu nunca soube de juiz algum, de parte 
alguma que pudesse julgar por extratos ou resumos de ditos de teste
munhas: Isto é caso novo; é próprio de época em que estamos, em 
que temos visto tanta coisa nova! Entretanto aqui se vê traslado em 
resumo de vários ditos de testemunhas. - Não me lembro de ter ou
vido dizer que isso se fizesse nem em povos bárbaros. 

Uma outra observação ainda. Os honrados membros sabem 
muito bem que a reforma do código determina que nos processos 
ex-officio se possam inquirir de 5 até 8 testemunhas, além das infor
mantes e referidas, e que quando .o juiz se convencer que há mais al
guns ·suspeitos, poderá inquirir a respeito destes mais três. Agora 
note o senado: este processo é um processo único, .não são vários: 
havia diferentes processos em diferentes pontos, mas o governo man
dou que todos eles fossem recolhidos e que o chefe de polícia orga
nizasse um prOcesso único. Este processo organizou-se, compreende 
diferentes pronúncias em diferentes pontos, e uma pronúncia geral 
em S. Paulo; e ainda tem de prosseguir em outras vilas onde o chefe de 
polícia ainda não foi: tais são Taubaté e outras. Por conseqüência o 
processo ainda não acabou; mas no mesmo estado em que se acha 
já têm 31 testemunhas só pelo que se vê no processo do Sr. Verguei
rol 

O Sr. Visconde de Congonhas do Campo: - Serão referidas. 
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O Sr. Paula Souza:- As informantes e referidas não são mui-
tas. 

Temos portanto 31 testemunhas, e ainda devem haver pelo 
menos 1 O ou· 12, isto em um processo único, sobre um fato único! O 
fato deve ser único, porque se disse que era rebelião; para haver rebe
lião era preciso que concorressem mais de 20 mil.pessoas, e .20 mil 
pessoas não se davam em. um só município; era preciso que o crime 
fosse praticado por diversos municípios .. Embora o processo abran
gesse diversos municípios, o fato era único, e se o fato· era único, o 
processo nunca podia conter 30 e tantas testemunhas. 

Ora, se tivesse vindo todo o processo, já o senado via esta 
monstruosidade; mas por ora o senado não pode .conhecerbem isto: 
porque aqui .nestas cópias não se diz quantas testemunhas há no total 
do .processo. Só vêm as que dizem respeito a estes senhores. Se só.no 
processo do Sr. Vergueiro vêm 31, quantas haverá em todo o proces
so? Talvez mais de 100! Se o senado visse o processo todo, não co
nheceria' isto? Não conheceria o esp.ídto que presidiu a formação da 
culpa? Não conheceria que, para se conseguir um fim, contra a letra 
do código, se foram inquirir 31 pessoas sobre um único fato? 

Parece-me pois ter provado que o senado não pode ser juiz 
imparcial, não pode conhecer desta matéria sem ter o processo todo; 
aliás, há de se guiar só por aquilo que dizem pessoas suspeitas; pois 
em direito posso chamar suspeito aquele que pronunciou. O senado 
só há de julgar por aquilo que o juiz que pronunciou quiser que ele 
julgue; tudo quanto no processo puder favorecer as partes o senado 
fica ignorando. Para o mostar já apresentei um exemplo de uma teste
munha que não vem no processo do Sr. Vergueiro que, aliás, devia 
vir; e· entretanto como esse fato podem haver outros.· 

Note-se ao menos que só no processo do· sr. Vergueiro vêm 31 
testemunhas, quando não podia haver mais de 11 em todo o processo 
além das referências. e informações. O senado não- pode conhecer 
todas as mais monstruosidades que ·possam haver.: no processo, 
porque o não viu; não sabe dele senão a parte que se lhe quis man
dar: e isto pode ser próprio de juiz imparcial? De certo que não. 

Demais, o senado, como tribunal, não está também obrigado 
a seguir a legislação? Sem dúvida,· está tão obrigado a isso como 
outro qualquer juiz. E a·constituição e o cqdigo não mandam que 
venha todo o processo? E isto que aqui está é"acaso o processo? Isto 
é um pedaço dele, que só faz carga aos acusados, e aqui lo que lhes pos- . 
sa ser útil não sei se veio; até que há a monstruosidade, como já 
fiz ver, de se mandarem extratos ou resumo de depoimentos de .tes
temunhas! Quando todos sabem que a testemunha, para ter o devido 
valor, até é preciso seja interrogada pelo mesmo juiz para ter em 
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consideração o modo dela, a fisionomia, etc. Como pois há de o se
nado prescindir destas disposições da constituição e do código? Com 
que direito há de assim obrar? Ainda mesmo que quisesse ser injus
to, ainda mesmo que o seu dever não fosse ser imparcial, quando pu
desse julgar por estes extratos, o que não pode ·fazer, como há de 
faltar ao preceito da lei, que· manda que o processo venha todo, desde 
a sua origem até à pronúncia? O senado manda ouvir os acusados; 
mas como hão de eles responder se sabem, por exemplo, que há um 
dito de uma testemunha que lhe é favorável e não o vem no processo? 

Um Sr. Senador: - Podem declarar isso mesmo nas suas res
postas. 

O Sr. P. Souza:- Então o senado quer fazer uma injustiçai na 
esperança de remediá-la quando os acusados responderem? Mas 
não é do dever do juiz, independente de se lhe requerer, fazer aquilo 
que é de justiça, aquilo que é de direito? O juiz reta espera que a par
te lhe diga que falta esta ou aquela peça do processo? O juiz reta, ven
do que há uma falta semelhante, espera que a parte lhe represente 
isso para ele então cumprir seu dever? Se o senado ouvir isto da parte, 
não é injúria para o senado esperar que a parte lhe fosse lembrar 
este erro? Eu entendo que o senado tem mais dignidade; eu re
conheço sua . inteligência, sua imparcialidade, seu amor à justiça; 
ele exigirá o cumprimento da lei. 

Repare o senado ainda em outra coisa: aqui está a pronún
cia final feita em 25 de novembro de 1842, e no entanto aqui 
está um interrogatório debaixo de juramento, com data de 28 do· 
mesmo mês! Eu nunca fui nem julgador nem letrado, mas nunca ouvi 
que se inquirissem testemunhas sobre um réu, depois da pronún
cia desse réu. Só por isso veja o senado o espírito que produziu 
a formação deste processo. E se viesse o processo todo, talvez 
isto que aqui se vê se visse em muitos outros lugares. 

~e pois eu entendo que nenhum tribunal pode julgar por pe
daços do processo, mas pelo processo inteiro, muito menos o 
pode o senado, que já decidiu que seus membros estão em pior 
condição do que os outros cidadãos, porque não têm os recursos que 
os mais têm; entendo que não pode o senado prescindir dever todo o 
processo. Se o senado não quis que os seus privilegiados tivessem ou
tros recursos, há de ao menos franquear-lhes este meio de defesa, por
que de mais a mais a honra aqui não é só dos membros acusados, 
é também da casa toda, porque os crimes de um membro da casa 
necessariamente refletem sobre toda a casa; por isso é do seu rigoro
so dever examinar o negócio com toda a imparcialidade para punir 
severamente os seus membros se delinqüiram, ou restituir-lhes a hon
ra se não delinqüiram. Se é assim, é preciso que o senado tenha 
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o processo todo: não pode julgar, não pode conhecer se houve nuli
dades; se houve testemunhas favoráveis, mas que aqui não vieram; 
se o número .das testemunhas foi como a lei determina, ou se exce
deu; se é I ícito que se interroguem testemunhas depois da. pronún
cia, etc., etc., etc. Por conseqüência é de sua sabedoria, de sua 
dignidade, de sua honra mandar vir a totalidade deste processo, por
que sem ele não se pode dar um passo acertado e regular. Quanto aos 
outros dois, nada digo: desses pode-se tomar já conhecimento. 

· Se se julga que com isto também quero protelar, é uma per
feita injustiça· que se me faz; não: não quero protelar; é só o amor 
da justiça que· me faz assim obrar: é o interesse de todos nós; pois 
quem sabe se eu também estou pronunciado? Qual--de nós pode jul
gar-se sempre livre de qualquer pronú-nciã, quando o direFto de pro
nunciar senadores se entende competir a tantos mil indivfduos? 

. Requeiro portanto que se mande vir a totalidade do processo 
relativo aos Srs. Vergueiro e Feijó, como manda a constituição e a lei, 
e isto antes que outros passos se dêem: mandarei pois à mesa um 
requerimento neste sentido (lê). 

E apoiado o seguinte requerimento: 
"Requeiro que, antes de se discutirem as concl.usões do pare

cer sobre os Srs. Vergueiro e Feijó, primeiro se m~o.rde vir cópia de 
todo esse processo, desde sua origem até à pronúncià'.como deve ser 
à vista do art. 28 da const. e o art. 325 do cód. do proc. Salva a reda
ção. - Paula· Souza." 

CONCLUSÃO DA SESSÃO DE 15 DE FEVEREIRO DE 1843. 

O Sr. L. Gama: - Sr. presidente, quando ontem o ilustre se
nador ofereceu a sua emenda sobre a 4? proposição do parecer das 
comissões, não encontrou a menor oposição da parte do senado, e eu, 
como membro da comissão, não só apoiei essa emenda, como a sus
tentei. Parece-me que quem obra assim não espera por insinuações 
nem por ordens de uma potência oculta, como hoje quis inculcar um 
ilustre senador, talvez levado do-zelo pela sustentação da dignidade 
do senado. Talvez fosse por este motivo somente, porque em verdade 
de outra sorte não podem ser toleradas as expressões sobremaneira 
desagradáveis que acabamos de ouvir. '·. 

Não vai bem esta discussão se em circunStâncias tão graves e 
melindrosas· aparece a idéia de que somos possuídos de espírito de 
partido. Mas não me ocuparei mais deste objeto, e passarei ao reque-
rimento. -

Sr. presidente; as comissões não entendem a constituição como 
o ilustre senador a entende, e é por isso que elas supõem que os se-
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nadares têm, senão os mesmos, iguais ou mais favoráveis recursos 
do que os que competem a qualquer cidadão quando é pronunciado. 
Eu suponho que o senado, tendo de conhecer de uma pronúncia con
tra senadores, tem o direito de confirmar ou não essa pronúncia, na 
conformidade do art. 28 da constituição. J: este o primeiro passo 
que as comissões entenderam que o senado devia dar. Ora, para mar
char em regra, para obedecer à legislação geral, entenderam as comis
sões que o senado devia proceder como no foro comum, como já 
se procedeu no senado, isto é, dar vista aos pronunciados no foro co
mum; quando um réu é pronunciado, ou antes de o ser, pela forma 
do processo atual, é ouvido, e só depois de ser ouvido, sendo possí
vel é que é levado ao julgamento do júri. Não se praticou já isto mes
mo em outra ocasião, quando foi pronunciado um senador? Ouvidos 
os ilustres senadores pronuciados, como prop~em as.comissões, in
terporão elas um juízo esclarecido sobre o processo. Assentamos que 
tudo quanto não fosse isto era extemporâneo. Ainda não entramos 
nesse juízo, ainda não sustentamos a pronúncia; por termos dado vis
ta aos pronunciados, não se segue que a sustentamos. Quando as co
missões apresentarem o seu parecer, fundado nos processos e respos
tas dos denunciados, entrarei no debate do requerimento agora ofe
recido, a meu.rtt, fora de ocasião. 

Um Sr. ::Senador:- Ainda não há pronúncia. 
O Sr. L. Gama:- Pois não há? Não se inquiriram testemunhas, 

e o juiz não· pronunciou em virtude dos seus depoimentos? 
Sr. presidente, muito de propósito me abstenho de outras re

flexões, porque não quero antecipar uma discussão que considero, 
como já disse, fora de tempo e de lugar. 

O ilustre senador, no seu discurso, fez o que faria qualquer ad
vogado dos acusados; tudo quanto disse pode ser dito pelos advoga
dos ou pelos acusados. Não atropelemos a marcha que, com suma cir
cunspecção, as comissões têm dado a este negócio. 

O Sr. Paula Albuquerque: -Sr. presidente, quando. principiou 
o nobre senador o seu discurso sobre o parecer, eu estava muito sa
tisfeito, porque achava nas suas observações argumentos que corrobo
ravam o mesmo parecer; mas depois vi que ele tirava uma ilação pre
judicial, ao que pretendem as comissões, e por isso estou deliberado 
a votar contra o requerimento. 

Pareceu-me corroborar o parecer das comissões; porque, apre
sentando considerações a respeito do processo, mostro a necessida
de de o senado as comprovar com o mesmo processo. Ora, as comis
sões, não entrando ainda nesse conhecimento dos processos, e que
rendo elas que o senado entre nele conjuntamente com elas, enten
deu que um dos meios principais era a publicação desse mesmo pro-
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cesso, publicação que melhor pode habilitar o senado a verificar por 
si mesmo os defeitos e faltas que o nobre senador apresentou. 

O nobre senador apresentou igualmente outras reflexões ten~ 
dentes à defesa dos acusados; disse que há.testemunhas que juraram a 
favor deles, e cujos. depoimentos não aparecem no resumo.do processo 
que veio remetido. Eis mais uma razão para que sejam ouvidosos 
acusados, e sobre suas respostas também publicadasresolva o senado 
o que for justo .. ~ 

O Sr. Paula Souza:- Eu quero a impressão; mas de. todo. o pro
cesso. 

O Sr. P. Albuquerque: - O nobre senador mesmo, quando 
~ntem falou, disse, .e eu logo concordei com ele, qlie ainda não con
siderava o senado e as comissões revestidos do caráter judiciário; ede 
fato, no meu entender, só o estarão depois que se entrar no .conheci
mento dos processos e tiverem de julgar sobre eles. Como pois ante
cipa o nobre senador argumentos tendentes a essa decisão, sem que 
primeiro se delibere sobre os preliminares que as comissõres pro
põem? Respondam os nobres senadores se quiserem,·à vista dos pro
cessos que se lhes franqueiam; publique-se tudo; e. então as comis
sões, ·entrando no conhecimento das acusações, darão o seu parecer 
se elas devem ou não proceder; e o senado,apoderado•de tudo, dará 
uma decisão justa, como o nobre senador deseja, como todos Ós mem
bros das comissões se esforçam para que o seja, e como o senado es
tará instruído para o fazer. 

Estou certo, e todos o devemos estar, que a este respeito o se
nado se acha compenetrado do verdadeiro sentimento de justiça; está 
cheio de vontade que os ilustres membros da casa que se acham pro
nunciados possam triunfar, ao mesmo tempo que não deixará de dar 
toda a importância ao negócio. Dando pois as comissões desde logo 
um, parecer decisivo sobre matéria tão grave, sem. precederem esses 
meios que elas propõem, não poderiam eles ser tachados .de darem 
pouco· valor a acusação desta ordem e contra os membros desta casa, 
carregando com a recriminação de um parecer precipitado qualquer 
que ele.seja? 

Portanto, sendo o adiamento contrário a este fim, voto contra 
ele. 

O Sr. H. Cavalcanti:- Sr. presidente, acho-me de acordo com 
o nobre senador que mandou à mesa o requerimento, e com os ilus
tres membros da comissão que têm falado; mas discordamos nas con~ 
seqüências .. ·Eu aprovo o requerimento do nobre senador com uma 
modificação, e é que se mandem buscar estas informações sem prete
rir aquilo que no processo se pode fazer até a chegada delas. Eu não 
quero um adiamento completo; mandem-se buscar todas as provas ou 
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inquirições tendentes a este negócio, o que muito convém, quer pela 
gravidade do delito que se diz cometido, quer pela elevada categoria 
dos membros que. se dizem comprometidos nele; mas não se preju
dique de nenhuma maneira a marcha regular de nossos trabalhos. Eu 
não quero que se espere até chegarem essas informações, porque te
mos ainda muitos passos· a dar, passos que reclamei desde que vi o 
parecer das comissões. A casa há de estar lembrada que eu disse aqui 
- que logo que apareceu o parecer das comissões eu simpatizei com 
ele; mas que depois o estudo e reflexão me fez ver que alguma coisa 
lhe faltava. Senhor:es, antes de ouvir sobre o processo os membros 
acusados, cumpre decidir se a denúncia procede ou não (eu chamarei 
sempre denúncia porque entendo que ninguém pode nos delitos indi~ 
viduais pronunciar senadores senão o senado): este é pois o primeiro 
passo, e para dá-lo é necessário, como muito bem disse o nobre mem
bro da comissão que me precedeu, que do processo tenham conheci
mento pleno todos os membros do senado; torna-se portanto precisa 
a impressão ... 

O Sr. P. Souza:- Mas se não existe processo na casa. 
O Sr. H. Cavalcanti: - Perdoe o nobre senador; o seu requeri

mento pedindo estas informações o honram muito e é digno de ser 
adotado pelo senado, porque o senado quer obrar regularmente com 
conhecimento de todo o negócio; mas isso não prejudica a impressão. 
Imprima-se o processo, seja distribuído pelo senado, e decida-se pri
meiramente se a denúncia procede ou não, para depois ouvirem~se os· 
senadores. Suponhamos, Sr. presidente, que esta denúncia (eu não sei 
se é assim, porque ainda não tenho conhecimento do processo, ainda 
não o li) era inteiramente balda de tudo quanto é razoável, e está 
fora de todos os princípios de jurisprudência; porventura valia a pe
na ouvirem-se os ·senadores acusados, quando o senado, o juiz, re
conheça a futilidade da denúncia? Não é pois de nosso dever exa
minar se as acusações merecem a audiência dos nobres acusados? Sem 
dúvida; é isto o que eu estabeleci desde o princípio e o que quero que 
se faça agora. Sr. presidente, devo declarar, que não quero por ora 
uma publicação geral do processo, não o quero publicado em um jor
nal, quero só uma publicação particular para conhecimento dos mem
bros do senado, dos juízes, para que possam conscienciosamente deci
dir se procede ou não a denúncia, se devem ou não-ser ouvidos os pro
nunciados. Sr. presidente, eu vi impresso um destes processos (é o que 
foi intentado contra os Srs. Ferreira de Mel lo e Alencar), e achava que 
poderíamos, até por economia, mandar comprar 50 exemplares des
ses impressos (se é que se vendem), e distribui-los pelos senadores, pa
ra, à vista dele, decidir o senado se procede ou não a denúncia. Senho
res, pelo foro comum, já foi reconhecido que esta denúncia não pro-
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cedia: aqueles dos acusados que podiam recorrer da pronúncia para 
esse foro o fizeram, e o juiz competente achou-a fútil. O caso é que a 
publicação daquele processo honra mais os nobres senadores acusados 
do que quantas sentenças fossem dadas em seu favor. Quando o li, 
levantei as mãos para o céu, e disse: -à vista. disto, como:não fui eu 
pronunciado? - Porque, se aquilo que. aparece nesse processo contra 
os nobres senadores é delito, então réu sou eu! Admirei-me, como eu 
que não me escondo, que vivo publicamente nesta corte, que tenho 
relações com todos os honrados membros que se .dizem acusados,, qÜe 
aprovo e desejo que haja associações pa~rióticas,.,e que digo que.elas 
são uma necessidade absoluta do .governo representativo, não tivesse 
sido pronunciado; porque, segundo suponho, .são estes os delitos de 
que são acusados esses. nobres senadores neste prÓcesso:.. · · ·. · . 

O Sr. F. de Mello:--:- Teve por padrinho-o Sr. ministro da fa~ 
zenda. . . . . . . . . • . . . . . .· 

O Sr. H. Cavalcanti:- Assim o disse ele; masquem sabeo pa
drinho que eu teria? ... Não concluo. Os nobres senadores não foram 
processados senão depois que os movimentos políticos, .de suas pro-
víncias ficaram debaixo; na minha província nada: aconteceu .. . 

O Sr. F. de Mello:- Felizmente .. · .. · .. · .·. . .... . 
O Sr. H. Cavalcanti: - Sem dúvida, felizmente; e quem sabe 

se na minha província tivesse acontecido alguma coisa, se eu não seria 
pronunciado? O fato é que nem. os nobres. senadores ..foram presos, 
nem esses e outros foram pronunciados, senão depois de tudo acaba~ 
do; observe-se bem isto. · · ·· 

Sr. presidente, é necessário estudarmos a marcha das facções ... 
O Sr. A. Branco:- Apoiado. 
O Sr. H. Cavalcanti:--:- Ponhamo-nos na posição que nos com~ 

pete; o senado atenda ao estado em que se· acha, e olhe para o país. 
Sr. presidente, o papel está se emitindo aos- punhados ... Não .nos di~ 
gamos ignorantes de nossa posição, nem da posição de nosso país; 
estudemos a marcha das facções... · · 

O Sr. A. Branco:- Apoiado.-
O Sr. H. Cavalcanti: - ... e não nos deslinhemos daquela posi

ção em que a constitu-ição nos colocou e quer ver. 
Imprimam-se, Sr. presidente, todos esses processos para conhe

cimento do senado, e decida, depois de entrar qo conhecimento do 
negócio, se procede ou não a denúncia: no caso ·.afirmativo; mande 
então ouvir os acusados; mas antes desse conhecimento~ antes dessa 
declaração do ·senado, não sei como se poderá chamar réu nenhum 
senador. 

Vede pois, senhores, se os ilustres membros da comissão par
tilham ou não os sentimentos que eu tenho, salva esta diferença na 
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conclusão. Eu insisti, e insistirei sempre que se trate deste negócio até 
tornar-se evidente a mão que quer precipitar o meu país; espero que, 
no inteiro conhecimento de tudo quanto tem ocorrido, possamos sa
ber quais são os verdadeiros criminosos; mas com isto não quero que 
nenhum membro precipite a discussão. 

As comissões tiveram ·um grande desejo de sustentar a dignida
de do senado; mas hão de permitir que lhes diga que avançaram de
mais;· porque, antes de mandarem ouvir os membros acusados, de
viam decidir primeiro se o processo está ou não curial; se a denúncia 
procede oú não; Por:tanto aprovo o requerimento do nobre senador; 
julgo-o digno do senador qúe o apresentoU e digno do senado. Ore
querimento do nobre senador não vai·escudar só os membros da casa, 
vai escudar toda a província e todo o Brasil. Eu quereria que se publi
casse quanto antes não só o processo' dos nobres senadores, mas tudo 
quanto se tem feito neste negócio. Eu, Sr. presidente, não tenho que
rido 'pareCer importuno; mas quando ouvi da boca de um ministro da 
coroa que as autoridades da província de S. Paulo tinham dado parte 
da forma por que haviam procedido, reduzindo o número dos com
prometidos, e que o governo tinha aprovado o seu procedimento, e 
que isto era uma espéc/e de anistia, confesso que fiquei perturbado! 
Eu, ignorante do direito, não conhecendo bem o código do processo, 
quando ouvir da boca de um ministro da coroa que o governo pode 
dizer: -·Proceda só contra fulano, e não contra beltrano-chamando 
a isto anistia no seio da representação nacional, lembrei-me, Sr. pre
sidente, de requerer que viesse ao seriado tudo quanto há acerca des~ 
sa correspondência e do processo que foi aprovado pelo governo. Eu 
queria· saber se esta espécie de anistia está no código, ou em suas re
formas; mas eu já disse, procuro conter-me, não quero parecer impor
tuno, e faço todos os dias esforços para não incorrer nessa descon
fiança que pode ainda comprometer a marcha do negócio>O senado 
viu, senhores, desde o princípio da organização do ministério, a posi
ção em que me achei, e em que ainda me acho de o apoiar; mas con
fesso que, à vista de certas declarações do chefe do gabinete (que eu 
não lhe poderei dar outro nome), tremo ... · · 

O Sr. Vasconcellos:- Peço a palavra. 
O Sr. H. Cavalcanti:- O nobre ministro não está presente, e 

o nobre senador (o Sr. Vasconcellos) achará sem dúvida pouca gene
rosidade da minha parte falar na ausência dele a respeito de suas de-
clarações... · · 

O Sr. Vasconcellos: - Eu responderei por ele, posto que fraca
mente. 

O Sr. H. Cavalcanti:- Pois responda o nobre senador. 
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O Sr. Vasconcellos:- Ainda que mal; hei de fazer essa diligên-
c ia. 

O Sr. H. Cavalcanti:- Estir:narei,muito,-para que sejadesvane, 
cida qualquer impressão desagradável. que possa .resultar destas pala
vras do nobre ministro; porque por.ora, pelo que ouvi e pelo·que,apa7. 
receu. impresso, fiqUei espantado,. e desejareLque sedê.alguma expli-
cação satisfatória. . . · · · .· _ . · · · . _ 

Sr. presidente, julgo que o senado deve aprovar o requerimento 
do nobre senador; deve decidir que venha· todo o processo .feito .em 
São Paulo relativo aos nobres senadores acusados;.nias permita.o.nó
bre senador que· eu não vote pelo adiam~nto._completc;>, até ;virem 
estas informações; quero que. continue a discussão, que se imprima 
aquilo que está na casa e que. faz parte do processo, e que.se_impri~a 
somente para conhecimento do senado :..assim cc;>mo que.não sEqiei;:ã 
resposta de nenhum dos nobres senadores acusados,. sem que primei
ro tenha sido impresso o processo, e sem que decidamos se.éi'pronún~ 
cia procede ou não. . . . . · · 

Quando dissermos que a denúncia não é. fútil, que com efeito 
existiu delito, e que há presunção de que alguns. dos nobres. 11.1el'!l~ 
bros estão envolvidos nele, então mandaremos ouvir' esses riossos_cole~ 
gas,. para depois o·senado pronunciar ou não. Quanto aoprC:Ícês~ fei
to no Rio de Janeiro, farei um requerimento,.ainda que caia o do no
bre senador, para que se imprima, ou para que, por economia, sê 
comprem 50 exemplares desses que se acham publicados. Desejo. que 
tratemos também separadamente dos dois processos, e hão vejo ne
cessidade alguma de se adiar o,processo feito nó Rio de Janeiro,.. · · 

. o·sr. Paula Souza:- Eu não trato deste. 
O Sr.. H. Cavalcanti_:- Parece que do requerimento do riol;lre se~ 

nador se entende, um adiamento geral... . . .. . .. . . . .· · : · 
.. O. Sr .. Paula Souza: :- Não, senhor; o meu requerimento é 56 

relativo ao processo vindo de S. Paulo.. .. . ... · ... , .. · · ....... <. . . 
O Sr. H. Cavalcanti: ;_Eu não o tenho presente;·por isso enteíi~ 

di que envolvia um adiamento geral;mas nãoseiqúe"préjul'zo ·possa ha
ver em se discutir o negócio com a publicaÇão da parté do. p~oce:SSO 
que está na casa; porque deste processo já podemos decidir se a.de
núncia é ou não atendível; e isto em nada prejudica manda-rem-se 
vir essas outras informações. .. . . · · · 

Eu não quero que de nenhuma maneira se virparalisar·nêrri p"er~ 
turbar a marcha da justiça; Se estas informações ·pudessem pertur
bar a marcha da justiça, era coisa de algum peso; mas suponho que 
não podem produzir semelhante efeito, e assim não vejo-nenhum mo-· 
tivo para se não aprovar o requerimento do nobre senador; mas peço, 
não s6 a respeito do processo feito no Rio de Janeiro, como mesmo a 
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respeito dessa parte do (:Jue foi feito em S. Paulo, e que se acha na 
casa, que continue a discussão, e então nessa continuação eu farei o 
meu requerimento para publicação desses processos, no que estou de 
acordo com o nobre membro da comissão que me·precedeu. A publi
cidad~ é a maior garantia que se pode dar aos nobres senadores acu
sados, e não ÇJUeiramos já pôr-lhes um ferrete mandando~os ouvir, sem 
primeiro decidirmos se a denúncia procede, e se o processo deve ou 
não continuar, ferrete digo eu, porque, se um juiz manda ouvir um 
acusado de qualquer delito, é sinal de que há presunção ou indício 
contra ele; Ora, eu não vejo por ora nenhum indício ou presunção 
(não vi ainda os autos) de que qualquer de meus colegas seja crimino
so; e se não tenho essa ·convicção, como hei de votar para que se 
mande ouvi-los? Venha a publicação do processo, e decida-se se a de
núncia é curial e se o processo deve continuar. 

Voto portanto pelo requerimento do nobre senador. 
O Sr. Costa Ferreira: - Pouco direi, porque acho~me doen-

te, e até muito rouco. · 
Muitas vezes, Sr. presidente, uma decisão precipitada acarre

ta funestas conseqüências; eu hoje voto pelo requerimento do nobre 
senador por S. Paulo, .e nada mais faço com isto do que cobrir as 
pegadas dos nobres membros da comissão; mas 6 que f~zeram eles a 
respeito do processo sobre que ontem se votou? Olharam para esse 
"processo e disseram:- Não há pronúncia, e como não há pronúncia, 
não deve continuar. - Para isto fundaram-se no artigo 28 da consti
tuição; e hoje que não há processo, como exige o mesmo artigo cons
titucional, o que se deve fazer? .. ~ Eu digo que não há processo, por
que isto que aqui está é um complexo de retalhos do processo origi
nal, e não um processo na forma do artigo 325 do código do processo, 
que diz: - Ninguém é isento da jurisdição do juiz de paz, exceto os 
privilegiados pela constituição, aos quais será imposta a pena pelo 
juiz competente, a quem o juiz de paz ex-officio remeterá por cópia 
todo o processo desde a sua origem até a pronúncia. 

Ora, podemos porventura chamar processo, na .forma deste 
art. 325, a este complexo de retalhos do processo original? Não;.Jogo, 
não há o processo exigido no art. 28 da constituição; e então, como 
havemos decidir a este respeito? Por que a nobre éomissão não seguiu 
o seu mesmo princípio enunciado no outro processo? Naquele fal
tava a pronúncia, e por isso mandou-se parar; n~~e falta o processo, e 
quer-se mandar ouvir os acusados! ... Ninguém. me dirá por certo que 
isto é um processo na forma da constituição, ·e na forma do código 
quando diz - desde a sua origem até a pronúncia-: entretanto quer 
a nobre comissão que se imprima! O quê? Um retalho do processo! 
De maneira que se há de mandar buscar depois o processo original, 
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pois que assim o determina a lei; e que agora há de se imprimir esta 
parte, este retalho; e depois imprimir-se o processo original, o qual 
creio que cont~m estes retalhos! ·Será isto conveniente? ' ·· -, . 

Senhores, tudo isto é original!· Em S.- Paulo os pescadores lan
çaram uma rede, apanharam trezentos e tantos· peixes; mas'ultima
mente o arrais· ficou tão assustado, supondo que a rede se rasgasse, 
que disse:- Alto lá! peixe fora -e deixou só 30 peixes! · 

O Sr. F. de Me fio: - Seria peixe grosso? · · 
O Sr. C. Ferreira: - Não sei se era peixe grosso ou não: o que 

sei é que uns poucos de ji.J ízes, e ju íies de má,fábrica, porque são~da 
fábrica anticonstitucional, no" meu modo de ·pensar, 'fizeram.proces
sos em diferentes lugares, e pronunciaram trezentos e tantos ·indiví
duos; e note-se que muitos destes .processos· . .já estavam·.· acabados 
quando -ultimamente o chefe de polícia de S. Paulo disse::.._ Estes >ju í
zes cometeram injustiças, consideraram muitos .homé"ns .como: cabe
ças, quando eles não podiam ser· considerados· tais; mas. eu agora ali
vio esta rede -; e ficaram só trinta, compreendidos: dois senadores! 

Depois disse-se:- Faça-se uma extração deste processo, e man
de-se para o senado.- E o· senado há de olhar para.este extrato? Não 
há de dizer- Isto não é processo, é um retalho; venha o processo ver
dadeiro? - E há de mandar .imprimir este retalho de processo, para 
quando vier. o processo verdadeiro torná-lo- a mandar imprimi'r? Será 
isto ordem? Quererei eu protelar quando assim falo? Eu digo ingenua
mente: se se continuasse nessa marcha, então seria melhor dizermos 
já qu~ fossem castigados estes senadores. Para que estas sombras de 
processo? ... 

Eu .acho que as comissões, se com efeito existisse processo na 
casa, obravam judiciosamente mandando ouvir: as partes, para depois 
o senado entrar no âmago do ·negócio, conhecer se devia o processo 
continuar ou não, e nisto nada mais fariam do que Seguir um prece
dente da casa; mas, não havendo processo, as partes -não' podem ser 
ouvidas, porque só devem ser ouvidas sobre o seu verdadeiro preces~ 
so, e não sobre um retalho, que veio ao senado ad/lbitum db escri
vão, ou não sei de quem, porque não me consta que haja despacho 
algum do juiz que mande o escrivão tirar daqui e dali esta ou aquela 
parte do processo original e enviar este retalho ao senado. Não sei, 
Sr. presidente, como as nobres comissões, tendo-'e~:te processo sujei
to ao seu exame, por mais de um mês, não deram com estas coisas!.;. 

O Sr. Vasconcellos:- Sr. presidente, tendo dado a devida aten
ção ao que disse o nobre senador autor do requerimento que se dis- _ 
cute, sobre o processo formado em S. Paulo, não concluo com o no~ 
bre senador, ainda que admitisse tudo quanto o nobre senador avan
çou. A conclusão que me parece que o nobre senador dr::via deduzir 
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do que disse era que fossem ouvidos os senadores pronunciados, 
como propõe a comissão; o mais que poderia acrescentar era que'só 
se imprimisse o processo depois do parecer definitivo das comissões. 

antes. 

O Sr. Paula Souza:- Isto é o mesmo que querem as comissões. 
O Sr. Vasconcellos: - As. comissões querem que se imprima 

O Sr. Paula Souza:- Depois. 
O Sr. Vasconcellos. - A resposta é que se imprime com os pro

cessos que ainda não correm publicados, mas antes da comissão in
terpor o seu parecer final. Se alguma modificação pois, à vista das ob
servações que fez o nobre senador,. devia sofrer o parecer da comis
são, era que. não se imprimissem as respostas ou razões dos nobres se
nadores pronunciados, e os processos que ainda não correm publi
cados, senão depois do parecer definitivo da comissão, e eu votaria 
por essa modificação. 

O nobre senador fez ver que havia faltas graves no processo: 
ora, ouvindo os nobres senadores pronunciados, ouvindo o senado 
o parecer da comissão, poderá resolver então se o processo que exis
te é ou não suficiente, ou se é necessário mandar vir um· novo tras
lado do processo. Eu penso que o nobre senador autor do requeri
mento há de concordar comigo; nem me.parece que o nobre senador 
possa insistir em que o senado delibere, pela simples exposição que 
fez, que o processo é nulo: não é mais razoável que seja o processo 
examinado primeiro pela comissão? A comissão reservou o seu pare
cer sobre o processo para o interpor depois de ouvir aos nobres se
nadores pronunciados. 

O Sr. H. Cavalcanti:- A este respeito ainda temos que dizer: 
quem sabe se será a mesma comissão? 

O Sr. Vasconcellos: - O requerimento do nobre senador é que 
venha o traslado do processo desde a sua origem até a pronúncia. 

q Sr. Paula Souza:- Como determina a constituição e o có
digo. 

O Sr. Vasconcellos: - Ora, pela simples exposição que fez o 
nobre senador do processo, poderá o senado, .sem ler todo o pro
cesso, sem examinar todas as suas peças que podem ser acusadas de 
defeitos, dizer - este processo nada vale ou não é processo - (como 
disse o nobre senador· pelo Maranhão), e venha outro traslado do pro
cesso desde a sua origem até a pronúncia? 

O Sr. Costa Ferreira: - Não se quer senão o processo, na for
ma do art. 325 do código. 

O Sr. Vasconcellos:- Isso é que é objeto de questão: estaques
tão deve ser decidida: depois de ouvidos os nobres senadores pronun
ciados e do parecer da comissão a matéria será aclarada. 
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O Sr: H. Cavalcanti:- E pode o senado mandar ouvir a esses 
membros sem saber por quê? .. 

O Sr. Vasconcellos: - Não poderá haver. nisto muitos dias de 
demora, e tomará o senado então uma· resolução com a madureza e 
circunspecção que a ·gravidade da.· matéria exige. O. nobre senador en
tende que não se pode mandar ouvir aos ilustres pronunciados·.sem 
que o senado decida se a denúncia ·procede. O nobre senador fez 
pronúncia sinônimo de denúncia. 

O Sr. H. Cavalcanti: - Ne~e caso. · . , . . 
O Sr. Vasconcellos: - Ora, eu entendo· que a comissão-no que 

propõe facilita mais aos ilustres acusados a exposição do.s fatos, a ex
plicação de todas as dúvidas; a manifestaÇão da verdade; depois se 
sustentará a pronúncia. O nobre senador .entende que não, .e que. é 
irregular ouvi-los antes de pronunciar. . . 

O Sr. H. Cavalcanti: -Pelo contrário: não me. atribua o que .eu 
não digo. . . 

O Sr. Vasconcellos: - Então não sei. o. que pretende. o nobre 
senador. Quer que se declare primeiramente se a denúncia-procede? 

gre. 

O Sr. H. Cavalcánti :. - Sim, senhor. 
O Sr. Vasconcellos diz algumas palavras que não ouvimos ... · . 
O Sr. H. Cavalcanti:- Não foi assim no processo de Pouso Ale-

. . 
O Sr. Vasconcellos:- Esse processo foi rejeitado por não haver 

pronúncia, por não estar na forma do código. 
O Sr. Costa Ferreira:- E este está na forma do.código? 
O Sr. Vasconcellos: - Pois o nobre senador quer argumentar 

da mesma forma quando as hipóteses são diversíssimas! 
Sr. presidente, eu estou convencido de que, procedendo como 

indica a comissão, deliberaremos com toda a madureza e 'circunspec-
ção que o negócio exige. ·· . · 

Vieram dois processos da província de S. Paulo, em que são 
pronunciados dois nobres senadores; a comissão, adotando um pre
cedente da casa, pediu ao senado que, para poder interpor ·parecer, 
fossem ouvidos os Srs. senadores pronunciados . .Quando se discu.te 
este requerimento da comissão um nobre senador diz:- O processo 
tem defeitos graves, defeitos capitais, defeitos que podem influir·em 
sua. validade; venha por conseqüência um proc·e~so-completo. --: Ora, 
diz a comissão- ouçam-se os senadores pronunciados, que a comissão 
depois examinará os processos, examinará as respostas dos Srs. sena
dores, tomará na devida consideração todas as observações feitas p~lo 
nobre senador autor do requerimento, e oferecerá o seu . parecer à 
consideração do senado. - Não é mais regular que se proceda assim 
do que sem este exame da comissão, desde já se declarar que os pro-
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cessas remetidos não estão conformes, não estão completos, que deve 
vir o traslado da província de S. Paulo? Eu não duvido da exatidão de 
tudo quanto disse o nobre senador autor do requerimento; estou per
suadido de que não disse senão aquilo que existe no processo; mas, 
segundo as fórmulas parlamentares, parece-me mais regular o que as. 
comissões propuséram do que o requerimento do nobre senador: ain
da não se decidiu em nenhuma das nossas câmaras legislativas um 
processo, mormente depois que o seu exame foi cometido a uma co
missão, pela simples exposição dos fatos que ele contém, feita por 
um membro da casa. 

O Sr. P. Souza:- O que eu quero é que venha o processo todo, 
para depois decidirmos se deve continuar. 

O Sr. Vasconcellos: - Já o nobre senador disse que por este 
processo que está na casa não se pode fazer obra alguma; é neste sen
tido que eu digo que, se o senado aprovar o requerimento do nobre 
senador, julga já defeituosos estes processos, de que não têm conheci
mento. E a única observação que faço contra o requerimento do no
bre senador, e declaro que voto pelo parecer das comissões. 

Sr. presidente, antes de concluir este meu discurso, quero fazer 
algumas observações .. O nobre senador disse que, depois da decisão 
que ontem tomou esta casa, um senador vinha a não ter tantas garan
tias como qualquer cidadão, porque um cidadão tinha recursos de 
um juiz que o pronunciava injustamente, e que o senador nenhum re
curso tinha. Ora, eu entendo o contrário: estou persuadido de que 
um senador pronunciado em qualquer juízo pode recorrer desse juízo 
para outro superior ... 

O Sr. H. Cavalcanti: -Libera-me. 
O Sr. Vasconcellos: - Logo, o nobre senador diverge da opini

ão do nobre senador por S. Paulo, porque o nobre senador por S. 
Paulo deplora que o senador não tenha tantos privilégios como outro 
qualquer cidadão. 

O Sr. H. Cavalcanti: - O nobre senador por S. Paulo disse que 
os que pensam assim é que nos colocam nesta posição. O nobre sena
dor por S. Paulo está muito de acordo comigo. 

O Sr. Vasconcellos: - Parece-me que não está, e não sei por
que se deva dizer - Deus me livre-, quando se afirma que um sena
dor pode interpor recursos de um juiz que pronunciou para outro·juiz 
superior -: o privilegiado senador não se nulifica recorrendo perante 
as justiças ordinárias. 

O Sr. 8. do Pontal: - O privilégio de senador é inerente ao 
cargo. 

O Sr. Vasconcellos: - E is, Sr. presidente, porque desejo que se 
discuta a questão: por ora respondi a um aparte do nobre senador por 



299 

Pernambuco, que julga que o senador recorrendc de um juiz inferior 
para um superior prostitui o seu cargo. 

O Sr. H. Cavalcanti:- Não é assim, é muito genérico dizer
de um juiz inferior para um superior. 

O Sr. Vasconcellos: - Falo só das justiças ordinárias, porque 
no senado não há juiz inferior e juiz superior. Eu dizia que a ninguém 
injuria recorrer .perante as justiças ordinárias, e que a constituição 
não concedeu o privilégio· ao senador por esta consideração; aliás da
ria também privilégio de foro em todos os seus negócios particulares, 
quando só lhe deu o privilégio do foro nos casos crimes, e crimes co
metidos pelo próprio senador; de sorte que, se o senador for ofendi
do ~11r um que não for privilegiado, há de acusá-lo no foro comum. 

Ouvi também, em um aparte, que o privilégio do foro .de sena
dor era inerente ao seu cargo. Quem contesta isto? Mas a constituição 
diz que até a pronúncia inclusive o senador está sujeito às justiças or
dinárias ... 

O Sr. H. Cavalcanti:- Em que artigo? 
O Sr. Vasconcellos:- No art. 28. 
O Sr. H~ Cavalcanti e outros senhores:- Oh! oh! oh! 
O Sr. Vasconcellos: - Então a. sua constituição é diversa da 

minha. A minha constituição, que creio estar muito exata, exprime-se 
assim no art. 28: -Se algum senador ou deputado for pronunciado, 
o juiz, suspendendo todo o ulterior procedimento, dará conta à sua 
respectiva câmara, a qual decidirá se o processo deva continuar e o 
membro ser ou não sUspenso no exercício de suas funções-. 

O Sr. H. Cavalcanti: - ·J: exatamente o que diz a minha consti
tuição. 

O Sr. Vasconcellos: - Então como a sua diz também isto, tal
vez haja alguma dúvida na inteligência que o nobre senador lhe dá . 

. Para haver pronúncia, propriamente é necessário que esteja sus
tentada; porque, em rigor, não se pode dizer que alguém está pronun
ciado senão depois de sustentada a pronúncia. Portanto, quando a 
constituição diz: - Se algum senador ou deputado for pronuncia
do -, entende-se pronunciado por autoridade de quem já se não pode 
recorrer em artigo de pronúncia. Eis a razão por que eu digp q~:-~e .o 
senador não fica inferior a qualquer cidadão; antes a constituição 
ainda mais o favoreceu, porque declara que a pronúncia não :terá efei
to sem que a câmara a sustente ou negue; isto é expresso na consti
tuição. 

O Sr. H. Cavalcanti:- Nós cremos que não são individuais. _ 
O Sr. Vasconcellos: - Como pois se pode dizer que a nossa re

solução de ontem tornou inferior a condição do senador à de qual
quer cidadão? 
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O nobre senador pelo Maranhão asseverou também que estes 
processos estiveram em poder da comissão por um mês ou mais. Eu 
não sei; o então o Sr. relator da comissão é que os teve em seu po
der; mas parece que o nobre relator logo que os recebeu apresentou
os em conferência da comissão, e tratou-se deste objeto: creio que 
nisto não se demorou mais de oito dias; mas o nobre senador pelo 
Maranhão asseverou que estiveram· por mais. de um mês! Portanto, 
digo ao nobre senador que se avenha lá com o Sr. relator da comis
são, e a este é que compete dar-lhe satisfatória resposta. 

Ora, disse. mais um nobre senador que o Sr. ministro da justiça 
asseverara que se tinham anistiado alguns réus em S. Paulo .. 

O Sr. H. Cavalcanti:- Quer que diga oquedeé:larou.oSr. mi
nistro da justiça? 

O Sr. Vasconcellos:- Faz-me muito favor. 
O Sr. H. Cavalcanti:- Pois bem; não sou eu que digo, é o Jor

nal do Commercio. Está falando o Sr. ministro da justiça (lê): "Para 
mim é duvidoso que o código puna somente os cabeças de rebelião, 
e que os implicados nos crimes que a constituem sejam autores ou 
cúmplices, não sejam puníveis. Tendo o poder moderador direito de 
anistiar, entendo que o procedimento do chefe de polícia deSão Pau
lo, aprovado pelo governo, pode equivaler a uma espécie de anistia'~ 
Eis o que disse o Sr. ministro da justiça. Se o nobre senador quer o 
Jornal, eu lhÕ mando para melhor examinar. Note-se que este dis
curso antes de ser impresso teve o assenso do nobre ministro. 

O Sr. Vasconcellos: - Sr. presidente, ainda assim dou diver
sa inteligência às palavras do nobre ministro da justiça, e sinto que 
não esteja presente para as explicar, porque o faria melhor do que eu. 
O nobre ministro não podia conhecer no poder judiciário autoridade 
para anistiar; isto é incontestável... 

O Sr. H. Cavalcanti: - Leia o Jornal; não foi isso o que ele 
disse. 

O Sr. Vasconcellos: -O que entendi das palavras do nobre mi
nistro da justiça é que, tendo sido pronunciados não sei se 300 cida
dãos, o chefe de polícia avocou esses processos, e tratou de formar 
culpa só aos cabeças de rebelião. O nobre ministro disse então que 
lhe parecia ... 

O Sr. H. Cavalcanti:- Leia oJorna/'do Commercio. 
O Sr. Vasconcellos:- Eu não sei o que está no Jornal do Com

mercio; mas o que entendi das palavras do nobre ministro foi que lhe 
parecia muito razoável o procedimento do chefe de polícia, que redu
ziu o número dos implicados na rebelião, porque em última análise 
se poderia justificar este procedimento pelos princípios de humani
dade ... 



301 

O Sr. H. Cavalcanti:- Se não tem o Jornal do Comércio, eu 
lho mando: o discurso antes de ir a imprimir foi mostrado ao sr. mi
nistro. 

O. Sr. N'asconcellos: - ... e que quando ainda assim insistissem 
em que o procedimento do chefe de polícia não era regular,. talvez 
alguém o pudesse justificar com a autoridade que tem o poder mo
derador de anistiar. O nobre ministro da justiça não interveio .neste · 
ato, não teve parte alguma nele; mas,· à vista do fervor com que se 
acusava o governo por este procedimento, quis justificar o ato do 
chefe de polícia de S. Paulo, primeiramente .pelos princípi.os de hu
manidade, pois que se reduzia.o. número dos pronunciados de trezen
tos a trinta, e não era mesmo razoável que"houvesse 300 cabeças na 
revolta de Sorocaba, que abrangeu apenas sete ou nove vilas; e depois 
ainda acrescentou que, quando houvesse alguma dúvida, talvez .al
guém se lembrasse de excusar o procedimento dessa autoridade com 
a faculdade que tem o poder moderador de anistiar .. Assim entendi 
eu o nobre ministro da justiça, porque tenho por certo que ele conhe
ce perfeitamente a constituição, que sabe distinguir anistia de perdão, 
que. sabe os casos em que deve ter lugar a anistia, e os casos em que 
deve ter lugar o perdão; que sabe quem se pode perdoar, e quem se 
pode anistiar; e por isso as suas palavras não podem ter outra inteli
gência senão a que eu lhes dou: quis o nobre.ministro da justiça repe
lir a censura que se fazia, não a ele, mas ao governo que acabava, e 
não só invocou os princípios de humanidade, como também·a autori
dade que tem o poder moderador de anistiar; eu portanto não acho 
defeito na expressão do nobre ministro da justiça. 

Sr. presidente, o meu voto já está enunciado; julgo que a dis
cussão do parecer das comissões deve continuar; que,:depois das res
postas dos nobres membros pronunciados e do parecer das comissões, 
resolverá o senado; repito, se alguma modificação se pode fazer. no 
parecer das comissões, é que a impressão do processo e das respostas 
só tenha lugar depois das comissões, apresentarem parecer definitivo. 

O Sr. Paula Souza:- Sr. presidente, quando .eu enuncio algu
mas opiniões na casa, é para satisfazer ao que eu julgo dever meu; por 
isso, ainda que esteja certo que elas não serão atendidas, eu sempre 
cumprirei o que eu julgo um dever; eis porque fiz o primeiro requeri
mento, e fiz este: parecia-me que a mesma razão que havia para se 
aprovar o primeiro havia agora para se aprovar este; mas vejo que não 
se pensa assim. O que é que eu propus? Propus que ·o senado e que as 
comissões julguem daquilo de que devem julgar, isto é, do processo 
em que foram implicados alguns membros da .casa; mas os nobres se
nadores não querem julgar por esse processo; satisfazem-se que apa-

r reça um pedaço dele: pois sobre que base é a acusação? E sobre uma 
~ 't 
i:;· 
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pronúncia dada em um processo, e este processo está na casa? Não: 
apenas está uma parte que não pode satisfazer pelas razões que apon
tei ainda há pouco; mas objeta-se que não deve o senado estar só pela 
minha opinião, que não basta que eu diga isto. Ora, eu não quero que 
se esteja pela minha opinião; mas não está presente no senado este 
·pedaço de processo? Não se vê que é um extrato e não o processo? 
Logo, como há de o senado contentar-se que venha somente esse pe
daço? E quem é que o escolheu? Quem fez esse extrato para vir ao 
senado? Eu ignoro; o juiz não foi que designou quais as partes que 
deviam vir; porque eu não vejo despacho seu que isto determine; 
parece que foi o escrivão que fez o extrato como lhe pareceu; e então 
como há de o senado julgar seus membros, não pelo processo em que 
foram pronunciados, mas só por um pedaço dele? Não sabem todos 
que a pronúncia no crime de responsabilidade vai à autoridade supe
rior? Sem dúvida: e vão só os pedaços do processo, quando são mais 
de um os acusados? Ninguém o dirá; vai o processo todo. Quando 
também o juiz de direito não se conforma com a decisão do júri, e 
recorre à autoridade superior, que é a relação, vai só um pedaço do 
processo ·e não todo? Ninguém dirá: como então só o senador há de 
ficar privado do direito que se dá ao mais miserável cidadão brasilei
ro? Eu confesso, Sr. presidente, que, no estado em que as coisas vão, 
eu quero renunciar ao meu privilégio de senador, porque não quero 
ficar em -pior' condição do que estão os mais cidadãos brasileiros. Pois 
então hão de se escolher pedaços de um processo em que é implicado 
um senador, e hão de mandar-se ao senado para este julgar-se só por 
esses pedaços? O senado pode querer que bastem esses pedaços? E 
em que crime, senhores? No crime que se diz ser de rebelião, tanto 
mais quanto eu já fiz ver que há interrogatórios feitos debaixo de ju
ramento posteriores à pronúncia! Quer-se então que o senado se de-
cida por esses pedaços?... · 

O Sr. Lopes Gama: - Não se quer isso. 
O Sr. P. Souza:- Posso eu saber o que é que consta das partes 

do processo que ficou em S. Paulo? Eu já notei que· no processo do 
Sr. Vergueiro não vem o depoimento de uma testemunha; que, por 
isso mesmo que muito o crimina, lhe é muito favorável, e então pode 
ter ficado nas outras partes do processo muitas outras coisas favorá
veis aos acusados. Eu quero que se aponte em nossa organização judi
ciária um só tribunal que julgue por pedaços do processo! O processo 
feito no Rio de Janeiro veio todo, e não só os pedaços relativos aos 
dois nobres senadores nele implicados, e do processo feito em S. Pau
lo vem só pedaços, resultando daqui faltarem atas que podem ser 
favoráveis aos acusados; e nós achamos bom que viesse todo o pro
cesso feito no Rio de Janeiro, havemos também achar bom que ve-
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nham só pedaços do processo feito em S. Paulo ... Nos recursos e ape
lações para os tribunais superiores vem sempre os processos: como 
só para o senado não devem vir? Só porque se trata de membros seus, 
há de o senado comportar~se assim? Há de ver só parte desse processo 
e não todo? E quando se pede que venha todo, estranha-se!! Note-se, 
além do que já disse, além das razões de conveniência, de justiça e de 
imparcialidade, há demais a razão do mandato da lei. O art. 325 do· 
código diz que deve vir todo o processo desde a sua origem atP. à. pro
núncia. Ora, que não veio todo o processo, é sabido. Eu não quero 
que o senado esteja só pelas minhas palavras. 

Isto que veio de S. Paulo tem corrido nos bancos; vejam os no
bres senadores se não é só um pedaço do processo .. Demais, eu peço 
aos senhores que são magistrados que digam se é regular úm processo 
que tem tantas folhas em branco como este tem! Pois não "podia o es
crivão depois de consertado o traslado encher essas folhas com o que 
quisesse? E então nós para julgarmos senadores havemos de prescin
dir do que sempre se entendeu ser n~cessário? Pode-se negar que o 
que há é um pedaço e não todo o processo? Pode-se negar que nesse 
mesmo pedaço há muitas folhas em branco e todos os mais defeitos e 
irregularidades que eu apontei? Então eu senador que posso amanhã 
ser pronunciado não hei de exigir aquilo a que o mais miserável cida
dão brasileiro tem direito? 

Mas disse o honrado membro que ultimamente falou- o sena
dor não fica com menos direito do que tem outro qualquer cidadão, 
porque também pode interpor os recursos do código. Primeiramente 
eu noto que, se a constituição quisesse que o senador. tivesse esse 
recurso, não lhe daria um. tribunal especial para conhecer de seus de
litos. Além disto, o art. 28 diz:- Se algum senador ou deputado for 
pronunciado, o juiz, suspendendo todo o ulterior procedimento, dará 
conta à sua respectiva câmara, a qual decidirá se o processo deva con
tinuar, e o membrQ ser ou não suspenso do exercício de suas funções. 
-Se pois o juiz que pronunciou fica inibido de todo ulterior procedi
mento; como pode ele aceitar o recurso e fazer seguir ulterior proce
dimento? Ele não o pode: dirá - a constituição me inibe; porque 
manda que eu suspenda todo o ulterior procedimento, e o recurso 
interposto é um procedimento ulterior. - Logo como é que eu (ainda 
quando me quisesse degradar, renunciando ao,f.oro que me dá a cons-
tituição), poderia interpor este recurso? · · . · 

Eu noto que a ilustre comissão quando conheceu do processo 
de Pouso Alegre, ligou-se a fórmulas, e disse: O processo seja desaten
dido; porque faltam fórmulas não há nele a pronúncia. Como então 
neste processo em que faltam as fórmulas exigidas no art. 325 do có
digo, a ilustre comissão não se dignou olhar para isto? Então julgou-
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se autorizada a desatender o processo por falta de fórmulas; agora 
que também há falta de fórmulas, porque não veio o processo todo, 
além de muitas outras irregularidades que eu mostrei neste mesmo 
pedaço de processo, cerram-se os olhos a tudo, e exigindo eu o pro
cesso todo, não se quer:! 

Mas disse-se: - depois se atenderá a isso. -Ora, nós ainda .não 
estamos aqui como tribunal ligados às fórmulas judiciárias: por ora 
estamos ainda exercendo funções do senado como parte do poder 
legislativo, e· só depois de se decidir que o processo deve continuar, e 
então que o senado. reveste-se do caráter de tribunal judiciário. Vejo 
que colegas meus são argüidos de um crime, o qual consta de um pro
cesso; eu não tenho esse processo todo; tenho só parte dele; e como 
pode ser que nesta parte não venha o que seja útil aos acusados; 
como pode ser que no todo do processo que ficou em s~ Pau lo este
jam coisas favoráveis à sua defesa, assim como vejo que na parte rela
tivamente ao Sr. Vergueiro já faltou o depoimento de uma testemu
nha; devo portanto querer ver todo o processo, sem o que não posso 
votar com conhecimento de causa, como membro do senado, se deve 
o processo continuar ou não. 

Acresce que, ainda quando queiram os acusados obter certi
dões do que lhes convém, não o podem; porque, sendo o processo 
secreto, e não podendo por isso vê-los, não podem saber o que lhes 
convém para obter por certidão. Como pois se defenderão? Como po
derá o senado obrar com aç:erto e com imparcialidade? 

Outra coisa que também notou a comissão no primeiro proces
so foi não haver conta do juiz: neste também não há: é pois uma falta 
de fórmula; entretanto, a nada disso se atende! 

Falou-se também a respeito de processos anteriores a este que 
foram feitos em S. Paulo, e já se notou a redução no número dos pro
nunciados; mas eu escuso de falar nisso, nem mesmo observarei se 
houve ou podia haver nisso anistia, porque já em outra ocasião expli
quei-me a este respeito: só digo que entendo que se podia fazer este 
processo geral, em virtude da lei que diz que os processos não podiam 
ser feitos nas localidades em que tiveram lugar sedições ou rebeliões, 
mas sim no termo ou comarca ou província mais vizinha; logo tendo 
havido um fato em S. Paulo que o governo chamou rebelião, deviam, 
não as autoridades das localidades em que teve lugar esse fato, mas 
outras autoridades não suspeitas, fazer esse processo. Ora, como te
nham sido essas autoridades suspeitas às que tinham feito os primei
ros processos, podia o chefe de polícia julgá-los nulos como feitos 
por autoridades incompetentes, e fazer um novo processo único, sen
do este o legal como feito por quem tinha jurisdição, e não era su::
peito, segundo a lei; e que esta medida foi muito sensata sempre di-
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rei, não porque pudesse o governo anistiar os processos anteriores, 
mas porque a autoridade que fez o novo processo tinha o direito de o 
fazer, o qt.i"E~ não tinham pela lei as outras. 

Se pois eu tenho provado que não há juiz algum no foro co
mum pelas leis do país, que quando se recorra para ele conheça ou 
julgue por pedaços do processo; se mesmo o processo feito no Rio de 
Janeiro veio todo inteiro ao senado: como então hei de eu pensar que 
o senado obra bem julgando, não pelo processo, como rnanda a cons
tituição e o código, mas só por pedaços? Podem-me afirmar que vie
ram nestes pedaços tudo quanto· era conveniente aos acusados? Não·; 
antes uma falta é patente, como já mostrei: e assim como há esta fal
ta, podem haver muitas outras, pode não estar tudo quanto é conve
niente aos acusados. Logo é um erro gravíssimo querer-se que estes 

' acusados, por isso só que são senadores, fiquem sujeitos a uma condi-
ção menos favorável do que a do mais rnfeliz cidadão brasileiro. Eu 
não suponho que se queira que os senadores fiquem os lotes ou párias 
do Brasil, e que a tanto sejam eles rebaixados. Pori:ánto, parece-me 
que o meu requerimento deve passar; e se o senado .quer prescindir de 
suas atribuições: se não se quer colocar na alta posição que a cons
tituição lhe marca; se quer demitir de. si suas prerrogativas e tornar os 
seus membros em pior condição do que outro qualquer cidadão, 
então ao menos o senado deve facultar.que seus membros possam re
nunciar esse privilégio que lhes é tão prejudicial: isto é" de justiça: en
tretanto eu tenho feito o meu dever. 

Dada a hora, fica adiada a discussão. 
O Sr. Presidente dá para ordem do dia a mesma de hoje. 
Levanta-se a sessão às 2 horas da tarde. 

· . .. . 



SESSÃO EM 17 DE FEVEREIRO DE 1843. 

Presidência do Sr. barão de Mont'Aiegre. 

Sumário. - Expediente. - Ordem do dia. - Continuação da discus
são do requerimento do Sr. Paula Souza, apoiado em sessão de 
15; discursos dos Srs. H. Cavalcanti, L. Gama, C. Leão, C. Fer
reira, V. de Olinda e P. Albuquerque. 

Reunido número suficiente de Srs. senadores, abre-se a sessão 
às 1 O horas e meia, e aprova-se a ata da anterior. 

O Sr. 1? Secretário dá conta do seguinte 

.EXPEDIENTE. 

Um ofício do ministro do império, em resposta ao do senado, 
de 10 de maio, subministrando as informações que lhe foram pedidas 
sobre a estrada que comunica a vila de Parati' com a província de S. 
Paulo. 

Ã secretaria para dar-se o competente destino. 
Outro do 1 ~ secretário da câmara dos Srs: deputados, partici

pantes terem sido· sancionadas as duas resoluções da assembléia geral 
legislativa, que revogam as leis de 26 de janeiro' e 13 de fevereiro de 
1841, da assembléia provincial de Sergipe, sobre a criação de um juiz 
privativo para a execução da Santa Casa da Misericórdia da capital da 
mesma província, e a confirmação da venda de um terreno perten
cente ao encapelado da fazenda Sapucaia. 

Fica o senado inteirado. [! 

I 
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Uma felicitação da câmara municipal da vila de Lorena, pela 
presente reunião da assembléia geral. 

~ recebida com agrado. 
O mesmo Sr. 19 secretário participa que o Sr. Vasconcellos se 

achava incomodado. 
Fica o senado inteirado. 

ORDEM DO DIA. 

Continua a discussão, adiada na última sessão, do requerimento 
do Sr. Paula Souza, propondo que volte .às respectivas comissões .a 
quarta conclusão do parecer sobre os processos em que se acham 
pronunciados os Srs. senadores Vergueiro, Feijó, Alencar e Ferreira 
de Mello; afim de que informem se o senado pode julgar será uma lei 
especial, e nesse caso apresentem quais as regras que se devem para 
isso adotar, e que sejam discutidas como manda o regimento. 

O Sr. H. Cavalcanti: - Sr. presidente, eu sustento o requeri
mento em discussão, e verei se é necessário .adicionar-lhe mais alguma 
coisa. Para sustentar o requerimento e qualquer adicionamento que 
possa provir do esclarecimento da matéria, eu dividirei em três partes 
os meus raciocínios. Primeiro tratarei de ver se, à vista do artigo 179. 
§ 11, da constituição, pode o senado sentenciar qualquer indivíduo 
sem ser em virtude de lei anterior e na forma por ela prescrita. Depois 
tratarei de vez se em alguma hipótese em que o senado pode senten
ciar alguém ainda sem lei anterior e sem ser na forma por ela pres
crita, se a lei que a comissão propõe é a mais conveniente para o jul
gamento de que se trata ou para outro de semelhante natureza. Em 
terceiro lugar também aplicarei o meu raciocínio sobre· a oportuni
dade desta proposição e os objetos que mais devem chamar a nossa 
atenção na questão dos processos que estão cometidos à casa ou que 
deram lugar ao parecer da comissão. 

Sr. presidente, à vista do art, 179 § 11 da constituição, alguém 
dirá que o senado não pode sentenciar presentemente senão os mi
nistros de estado; porque é só a respeito desses indivíduos, de que ele 
é juiz, que há lei. anterior ou forma prescrita para proceder-se no seu 
julgamento. Mas. eu· digo, Sr. presidente, que, apesar desta distinção· 
expressa da constituição, algumas vezes 'podemos sentenciar, não 
obstante. não haver lei anterior ou forma pelá qual devamos julgar 
esses processos. Antes porém de entrar nesta questão, é .necessário 
extremar duas atribuições que de alguma sorte·se confundem, não 
só no senado, mas até na administração da justiça em ·geral. ·. 

Nós temos duas atribuições judiciárias que nos são incumbidas 
e recomendadas pela constituição; uma delas é no art. 21 da consti-
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tu ição, que diz: "A nomeação dos respectivos presidentes, v ice-pre
sidentes e secretários das câmaras, verificação de poderes de seus 
membros, juramento e sua polícia interior se executaram na forma de 
seus regimentos". 

Compete-nos pois toda a policia interior do senado; mas essa 
polícia será só preventiva, ou será também judiciária? Eu entendo que 
é uma e outra coisa. E quais são os meios que nós temos para levar a 
efeito essa atribuição, para sustentar a policia interior? Temos alguma 
lei a esse respeito; temos alguma forma prescrita no nosso regimento? 
Eu presumo que não. A única disposição a esse respeito que vejo no 
regimento é a do artigo que dá atribuição ao presidente. da casa de 
proceder contra qualquer membro que não se comporte em certos 
casos na discussão com certa gravidade, no qual artigo se diz também 
que o senado deliberará ulteriormente ou tomará qualquer delibera
ção segundo as circunstâncias do caso. Não me recordo que haja mais 
disposição alguma sobre a política interna. Mas eu entendo que essa 
nossa policia não é só preventiva, não tende somente a prevenir os 
delitos; mas até é tendente a puní-los, é também policia judiciária. 
Em certos casos, para exercitar essa policia, é necessário proceder 
contra algum, e esse processo carecia de uma disposição anterior que 
indicasse o meio por que deveríamos marchar. Para nossa polícia inte
rior, parece-me, Sr. presidente, que o senado pode suspender um 
membro do exercício de suas funções como senador; pode fazê-lo 
sair da sala, como prescreve o regimento; pode, entendo eu também 
mais, prendê-lo dentro das atribuições de polícia interna do senado. 
Pode processar um indivíduo que não seja senador, e isso no caso de 
ataque ao senado, nos casos de abuso da imprensa contra o senado; 
pode chamar à barra tais e tais indivíduos, fazer-lhes um processo 
sumário de polícia judiciária, sentenciá-los, mandá-los prender ou 
proceder mais gravemente se o caso o permitir (apoiados)? Mas para 
isso tudo parece-me que eram necessárias regras, bem que tais cir
cunstâncias poderiam ocorrer, porque a lei não podia prevenir todos 
os casos que só a posse ou o hábito firmariam o direito. Para os obje
tos de. policia interior, entendo eu, e entendo com a constituição, 
que não precisaríamos de lei alguma; que, na forma dos nossos regi
mentos, podemos exercitar a polícia interior por disposições regi
mentais sem o concurso de outros poderes políticos; a constituição 
investiu-nos deste poder. Agora o ponto onde acaba a pol feia interior, 
esta polfcia judiciária, e começa a atribuição judiciária ou o senado 
como tribunal judiciário, não sei marcar; não sei se está bem definido, 
se conviria extremar o que é propriamente de polícia interior e o que 
é propriamente de tribunal judiciário. 
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Eis pois uma hipótese mesmo de uma sentença sem lei ant~
rior· no caso de polfcia judiciária que o sena:do pudesse exercer, pod1a , ' . - . 
fazê-lo por uma disposição regimental, salvo se esta dispos1çao regi-
mental se pudesse considerar como uma lei anterior. Mas eu já disse 
que não podiam prevenir-se todos os casos, e por isso recorro ·outra 
vez ao que já tenho dito; recorro à prática dos parlamentos das 
nações que tem divididos estes diversos ramos de poderes; elas pra
ticam desta forma.· 

Mas vamos agora a outra parte da administração da justiça que 
ao senado incumbiu a constituição, que é a de julgar certos indiví
duos em tais ou tais delitos. O senado tem de. julgar! dos del.itos dos 
membros da famflia imperial e dos ministros de estado; destes por 
formas diferentes; uma forma é nos crimes de responsabilidade e 
outra nos crimes individuais. Tem de julgar também dos delitos dos 
conselheiros de estado pela mesma forma que os dos,ministros de es
tado; e julga dos delitos individuais dos senadore:; e dos delito~ dos 
deputados. ·Mas por ora nós só temos uma lei, que é a que marca a 
forma com que podemos conhecer dos delitos dos ministros de esta
do e dos conselheiros de estado; é a única lei anterior que prescreve 
forma de processo; porém observe-se bem que essa' lei é só a respeito 
de crimes de responsabilidade e não de crimes individuais; a respeito 
destes não temos lei alguma. Ora, não tendo nós feito esta lei, não 
havendo lei anteriOr que marque a forma com que devemos'proceder 
a respeito dos crimes individuais de que temós de conhecer, segue-se 
que aqueles dos nossos privilegiados que os cometer serão invioláveis, 
que seus delitos não serão punidos? Não pode ser esta a mente da 
constituição; estou persuadido que nem o senado nem indivíduo 
nenhum do país tal quererá. Mas poder-se-à dizer também - eles 
que não fizeram lei pela qual se regule o processo desses criminosos, 
estão sem os privilégios, hão de ser subordinados à lei comum. :_ 
Também não podemos querer isso; então era o mesmo que dizer que 
não existiam senadores, 'porque, para que eles existam~ é preéiso.que 
estejam na plenitude dos direitos que lhes dá a constituição. , 

No embaraço em que nos achamos, filhos sem dúvida do co
meço em que estamos das nossas instituições, é neceSSário tomar uma 
deliberação. Portanto, estou persuadido que, não obstante o disposto 
na constituição no art. 179 § 11, o senado p,ode tomar uma delibera
ção para julgar aqueles indivíduos que tem de ser processados no seu 
tribunal; estou persuadido que pode. Mas obs~rve-se que esse poder 
deve ser desempenhado com muita discrição e~ só quando as circuns
tâncias o exigirem absolutamente; não devemos considerar esta posi
ção como normal, mas sim como excepcional; só na hipótese de uma 
quase revolução, permita-se-me dizer assim, de um delito tal que nós 
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devamos absolutamente tomar conhecimento dele, de um delito tal 
que não possa de alguma forma ser punido dentro da ação dos nossos 
meios de polícia interior; porque estou persuadido que pode~ hav_:r 
delitos que, pelo processo policial do senado, podem ter uma JUnçao 
proporcional aos mesmos delitos que não dependam de um processo 
inteiramente judiciário. 

Sr. presidente, estas minhas idéias parece que a alguém não 
serão agradáveis, e talvez não .sejam boas; mas eu sou obrigado a con
formar-me com aquilo que posso compreender, aplicado mesmo à 
prática, aos arestos que por ventura possam ter havido na nossa curta 
vida parlamentar, na nossa curta vida de sistema representativo. 

Sr. presidente, eu vou apresentar dois fatos sobre os quais 
quero ser bem compreendido, dois fatos importantissimos, cuja exis
tência não se pode contestar, fatos fora inteiramente dos meios or
dinários da constituição, fatos em que tive grande parte, do que não 
tenho nenhum remorso. 

Senhores, os representantes da nação brasileira por duas vezes 
se tem convertido em convenção nacional; nestas duas vezes eu tive 
uma grande parte nesses atos, e não é por serem praticados por mim; 
mas, quanto mais estudo e reflito, tanto mais me persuado que foram 
atos muito dignos, muito honrosos. Um foi em 1831; os nobres mem
bros desta casa devem estar lembrados do que aconteceu· em 7 de 
abril de 1831. Um acontecimento inesperado teve lugar; o senado viu 
a causa pública em perigo e os representantes da nação espontanea
mente correram a reunir-se nesta casa. E o que fizeram estes represen
tantes da nação? A constituição tinha prescrito que, na hipótese de 
abdicação, de falecimento do imperante, ficando a coroa em minori
dade, seria a regência provisional composta dos ministros de estado 
do império e da justiça, e dos dois conselheiros de estado mais anti
gos em exercício, presidida pela imperatriz viuva, e, na sua falta, pelo 
mais antigo conselheiro de estado. Reflita cada um no que havia na
quela época, quanto ela foi assustadora; lembrem-se, são passados 11 
anos, lembrem-se o que fez a assembléia geral; formou uma regência 
provisória, converteu-se em uma convenção nacional; e,. na minha 
opinião, fez um grande serviço ao seu país. Essa regência não durou 
senão o tempo preciso, para que fosse nomeada uma na forma da 
constituição. Os terrores de que nos vimos todos cercados foram 
quase neutralizados pela influência que a assembléia geral exerceu. 
Senhores, eu naquele tempo não era membro da assembléia geral, · 
nem mesmo ministro de estado; mas permita-se-me dizer que tinha um 
carácter semi-oficial; concorri quanto pude pàra isso. Eu me achei 
mesmo nesse recinto, ainda que assento não tivesse; tinha sido minis-
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tro de estado, tinha perdido o meu lugar na câmara, e posto que di
ploma tivesse, não tinha ainda tomado assento. 

:Em uma época em que a representação nacional se converteu 
em convenção, e eu digo que a assembléia geral 'bem mereceu do país, 
eu digo que em hipóteses semelhantes os membros 'da assembléia 
geral que procederem desta forma obram nosseus direitos. 

Houve outra época, senhores, vós a sabeis bem, e.stá muito 
fresca. Não mencionarei todosos detalhes, mas o que é verdade é que 
o concurso de ambos as câmaras teve lugar; não chegariam talvez em 
ambas as câmaras a 1 O os membros que deixaram de e.star presentes, 
que deixassem assim de tomar parte nesse ato, que foi o da maiorida
de. Também direi·que a assembléia converteu-se em convenção nacio
nal, e bem mereceu do país. Mas a isto o tempo nãopôs o selo, como 
sobre o juízo que se pode fazer do acontecimento· de 1831; mas .são 
fatos. · 

Se pois os representantes da nação, em casos sert:~elhantes, .para 
salvar o país, para evitar os horrores da guerra civil, tem obrigação, 
não digo direito, de procederem desta forma, porque não terão o 
direito de processar um réu quando as circuri5tânéias o exijam, ainda 
que não haja lei anterior, quando o tribunal competente é este? 

' .. - . ' 

Sr. presidente, emitindo com e.sta franqueza.as minhas opini
ões, não posso partilhar a do nobre jurisconsulto ou codicis-consu/to, 
ou grande parlamentar que ontem estabeleceu .o princípio que o 
essencial do processo é a jurisdição (esse nobre parlamentar não está 
hoje oa casa, por isso reservo o dar maior desenvolvimento à minha 
opinião a este respeito para quando ele estiver presente). Não, não 
partilho essa opinião; não, os meus conhecimentos não chegam para 
sustentar e.sta proposição; eu reservo a. quem a emitiu o direito de a 
provar; talvez ele a possa sustentar pelo direito. das circunstâncias, 
mas como esse direito não e.stá no meu código, não apoio.esse prin
cípio. Digo que o senado pode julgar, não pelO princípio, que o es
sencial do processo é a jurisdição, mas porque casos podem haver em 
que é necessário lançar mão de uma medida, e a medida mais legal 
seria - aquele que tem jurisdição estudar a aplicação que poderiam 
ter outras disposições legislativas, ou outras leis para proceder nesse 
caso. Portanto, eu admito que casos podem haver. em que, sem ser 
por uma lei anterior e na forma por ela prescrita, pode o senado sen
tenciar alguns dos indivíduos cujo julgamento lhe é incumbido pela 
constituição; mas esse casos devem ser rarissimos, em circunstâncias 
extraordinárias: a não ser nessas circunstâncias·, o dever do senado é 
fazer quanto antes leis regulamentares que o ponham nas circuns
tâncias de desviar estes acontecimentos sempre desagradáveis. 
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Portanto a ilustre comissão, ou qualquer membro da casa, mor
mente aqueles que mais habilitados se acham, não só por seus conhe
cimentos, porque os cor:~hecimentos só não bastam, é preciso a con-· 
fiança do maior número para que possam conciliar as opiniões, 
devem apresentar o seu projeto: é da primeira necessidade que o sena
do faça uma lei pela qual se estabelaça a forma do processo daqueles 
indivíduos que tem de ser julgados pelo senado. 

Suponho que tenho demonstrado que o poder de julgar o sena
do o tem ainda sem lei anterior; mas que o tem somente em raríssi
mas circunstâncias, em casos muito extraordinários. 

Eu não quero ainda chamar a atenção da casa, se as circuns
tâncias em que nos achamos dão lugar a isso, se estamos.nesses casos 
excepcionais e extraordinários .. Não quero por agora· entrar neste 
exame; o que quero é passar à segunda parte dos meus raciocínios, 
isto é, ainda dada a hipótese que o senado possa exercer essas atriui
ções, sem uma lei anterior, a lei proposta pelas comissões é a melhor, 
é a mais conveniente? Eis a segunda parte. Eu digo que não; digo que 
a lei proposta pelas comissões foi a pior que elas podiam escolher; 
antes eu quereria o processo do foro comum. 

O Sr. F. de Mello:- Apoiado. 
O Sr. H. Cavalcanti: - Antes o processo do foro comum, os 

processos dos magistrados; antes, muito antes a lei que marcou o pro
cesso dos juízes do supremo tribunal de justiça; essa está mais em 
harmonia com a constituição, tem alguma analogia para o nosso caso. 
Se nós nos achassemos nas circunstâncias de processar algum dos in
divíduos que tem o foro do senado, e se quiséssemos recorrer a um 
julgamento qualquer,não vejo outro mais análogo ao senado do que 
o do supremo tribunal dejustiça. Leia-se a constituição, Sr. presidente 
(aqui os nobres jurisconsultos ou codicis-consultos, quando argumen
taram com a constituição, vieram com a palavra conhecer, disseram 
que a palavra conhecer era só relativa ao processo depois da pronún
cia, fizeram tantas distinções, que não compreendi), peço aos nobres 
senadores que vejam a constituição quando fala do poder judiciário. 

O ~r. M. Mattos: - Essas distinções principiaram também por 
lá. . 

O Sr. H. Cavalcanti: - Eu não digo que não se façam distin
ções, há muitas coisas que é preciso distinguir; mas é necessário extre
mar os casos em que há ou não distinção. Quando a constituição fala 
no poder judiciário, diz no art. 174 § 2? que ao supremo tribunal de 
justiça compete conhecer dos delitos e erros de ofício que comete
rem os seus ministros, os das relações, os empregados no corpo diplo
mático, e os presidentes das províncias; usa da palavra conhecer. E 
como foi feita a lei regulamentar? A quem deu a iniciativa? Quem faz 
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a pronúncia? E o mesmo tribunal. E qual é o termo que usa a comis
são quando fala da prerrogativa do senado? E do termo conhecer, e 
diz mais - dos delitos individuais - e diz mais exclusivamente. -

' ' ' 

Mas não se quis atender a isto; quer-se achar analogia na lei de res
ponsabilidade dos ministros de estado, mas não na do supre~o tri
bunal. de justiça! 

Senhores, quereis· que leia toda esta lei e que a compare com 
a da responsabilidade dos ministros e dos conselheiros de estado? 
Ontem o nobre senador que tem tantos conhecimentos, que e mem- · 
bro da comissão, e. que podia desenvolver a sua diferença, leu a lei da 
responsabilidade dos ministros e conselheiros de estado só na parte 
do julgamento,. depois da acusação e da pronúncia; nem quis ter a 
bondade de a ler na parte antes da pronúncia! Sr. presidente, esta lei 
da responsabilidade. dos ministros e conselheiros de estado até tem 
uma excepção sobre a natureza dos delitos. A constituição mandou 
classificar os· delitos dos ministros e dos conselheiros de estado, e 
para esses delitos estabelecer penas especiais que não há em nenhum 
outro delito. Veja-se o que diz a constituição no art. 134:- Uma lei 
particular especificará a natureza destes delitos e a maneira de. pro
ceder contra eles. - São delitos que teni penas especiais; quando se 
fez a lei disse-se- para tal delito tal pena -;e acho isto, Sr. presiden
te, muito justo. Eu reconheço mesmo uma necessidade de classificar 
certos delitos e de definir as penas que lhes competem, por exemplo 
nos delitos dos príncipes. Os delitos dos príncipes são da mesma natu
reza que os delitos de qualquer cidadão? As penas impostas aos deli
tos dos príncipes estão na mesma proporção que as penas impostas.a 
qualquer cidadão? Eu também poderia dizer os senadores, porque a 
constituição deu aos senadores maior categoria do que aos ministros 
de estado. Eu confesso que os ministros de estado são pessoas que 
tem a confiança da coroa; devem ter um respeito e veneração muito 
grande; mas os ministros de estado só tem esse respeito enqua·nto tem 
essa confiança; perdida ela, desaparece ele. Mas os senadores estão 
em uma posição um pouco mais elevada; pelo menos é mais perma
nente, e as funções do senador não são de pouca consideração; tanto, 
que os príncipes da casa imperial logo que chegam a certa idade são 
senadores por direito. 

Como ia dizendo, a lei da responsabilidade dos ministros de 
estado, Sr. presidente, não pode ser aplicada ao julgamento dos sena
dores, porque essa lei tem juízes diversos; o senado não é o único 
juiz; a câmara dos deputados exercita um julgàmento importantíssi
mo sobre os ministros de estado. Não confundam a pronúncia da 
câmara dos deputados com a pronúncia do foro comum. Eu peço aos 
nobres senadores versados na história dos países estrangeiros quere-
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flitam sobre um fato que já aqui apresentei; até disse onde ele vinha, 
que está ao alcance <;le todos; refiro-me ao que se passou com o pro
cesso de Iord Melville. Lord Melville foi acusado (é necessário advertir 
que a câmara dos comuns em Inglaterra não pronuncia, acusa) de 
um crime certamente um pouco desagradável. Ele tinha tido a direção 
da tesouraria da marinha, suponho que desde 1786 até ao ano de 
1800. O parlamento, tendo criado comissões para exame dos abusos 
que havia na administração, essas comissões fizeram diversos rela
tórios, e suponho que no 10P denunciaram abusos cometidos na te
souraria da marinha em que os dinheiros dados pelo tesouro para as 
despesas daquela repartição tinham sido por diversas vezes converti
dos em desconto de letras e fundos de companhias. Essa acusação, 
depois de documentada e aprovada, quando foi apresentada na câma
ra dos comuns, submeteu-e à primeira votação e houve empate nela, 
mas o presidente da câmara desempatou creio que pelo voto chama
do casting-voto, não me recordo do nome que se lhe dá no nosso foro. 

O Sr. A. Branco:- E o voto de Minerva. · 
O Sr. H. Cavalcanti : . .....:. Pelo contrário, o presidente disse que, 

tendo de decidir com o seu voto sobre um fato tão grave, não devia 
essa acusação ser abandonada pela câmara dos comuns: por conse
qüência, votou contra o acusado. Procedeu à acusação, e depois, com 
as informações que houve, e inquirições a que se procedeu, foi Iord 
Melville chamado a responder na câmara dos comuns, mas para ir ali 
responder foi necessário que os lords lhe dessem licença. As votações 
na câmara. dos comuns foram depois unânimes; eles mandaram pedir 
ao rei, por via dos conselheiros privados da coroa, dia, hora e lugar 
para levarem uma humilde súplica a S. M. contra aquele funcionário 
público; o rei. deu audiência imediatamente, as suas respostas foram 
magnânimas, foram em tudo próprias de um rei! Nada mais agradável 
do que um rei tratar bem seus subditos, principalmente aos que 
representam a nação. O caso é que Iord Melville foi imediatamente 
desgraçado do rei; o rei tirou-o do seu conselho e não o empregou 
mais. Procedeu a acusação, o processo foi muito longo; mas afinal, 
depois da acusação feita, depois da comissão de acusação ter mere

.cido agradecimento da câmara dos comuns, os lords absolveram esse 
membro da sua câmara! A Inglaterra toda respeitou o juízo do tri
bunal e Iord Melville foi julgado inocente! Mas foi muito punido, e é 
isto o que quero trazer para aqui. Um ministro de estado pode ser 
absolvido no senado; mas eu não queria sofrer a punição que ele sofre 
antes dessa absolvição! Não queirais por um senador na posição de 
um ministro de estado, não inflijais penas aos vossos pares, que a 
constituição não quer pena como essa da pronúncia. Vós quereis dar 
a qualquer delegado o direito de fazer responder um senador a uma 
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pronúncia qualquer, e não quereis dar ao senado o direito de conhe
cer dessa pronúncia, e quereis dar-lhe por modelo a lei da responsabi
lidade-dos ministros de estado! Isso, permiti que vos diga com toda a 
franqueza, é arrastar-nos, degradar-nos, aviltar-nos! E vós dizeis que 
vos insulto? Então serei eu o primeiro insultado! Mas vós tendes leis; 
quereis procurar um meio de mostrar a vossa independência, impar
cialidade e desejo que "em todos vós devo conhecer de que não sofra 
quebra a dignidade do ·senado e a importância que a constituição lhe 
deu? Recorrei à lei do supremo tribunal de justiça, que tem mais ana~ 
logia com os vossos privilégios, que dá mais garantias aos vossos mem
bros acusados e a vós como juízes. 

CONCLUSÃO DA SESSÃO DE 17 DE FEVEREIRO DE 1843. 

O Sr. H. Cavalcanti (continuando):- Eu já vou fatigando mui
to a casa, e por isso não exijais que compare artigo por artigo, uma lei 
com outra. Assim mesmo não digo que adoteis absolutamente essa 
lei; modificai-a, arranjai-a para a nossa posição especial. Mas isso 
tudo, digo eu, só se pode praticar em casos muito extraordinários, em 
um grande perigo do país.· 

Eu não sei se tenho já dito bastante para mostrar que: 1?, eu 
não digo que o senado não tenha em ocasião alguma o direito de 
poder processar seus membros, ainda que não tenha lei anterior; 2?, 
que a lei proposta pela éomissão não é própria, que deve ser rejeitada 
sem nenhuma modificação, embora um ilustre membro da comissão 
tenha dito que as comissões não propunham inteiramente a sua ad
missão, mas sim que ela servisse como base para um trabalho poste
rior. 

O Sr. P. Albuquerque:- Apoiado. 
O Sr. H. Cavalcanti:- Mas eu penso que nesse caso seria me

lhor tomar outra base, pois para fazer rejeitar essa lei basta o defeito 
da pronúncia. 

Agora Sr. presidente, continuarei a raciocinar sobre a oportuni
dade desta medida, sobre a nossa posição, e o que mais convém para 
levar a efeito aquilo que desejamos, isto é, tomar conhecimento dos 
processos. 

Sr. presidente, será compatível com a boa administração da 
justiça, com a boa direção dos negócios políticos, que o desempenho 
das funções judiciárias do senado tenha lugar promiscuamente com as 
funções políticas? Sr. presidente, Deus nos livre· d.isso. · 

O Sr. C. Leão:- Está fora da questão. 
O Sr. H. Cavalcanti: - Não estou fora da questão, perdoe-me 

V. Ex., não me julgue antes de ouvir. 
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Sr. presidente, eu já disse que quando reflito, quando penso 
nestas coisas, vou beber à fonte donde elas vem. Eu ainda aqui disse 
há pouco que no último processo feito no parlamento inglês, o pro
cesso de Iord Cordigam, processo que não procedeu, e que nem era 
por crime de responsabilidade, mas individual, só para a preparação 
da casa gastaram-se 9 mil libras esterlinas, que são 72 contos de réis! 
E por ventura foi só isso? A casa e o nobre senador, pesem se estão 
bem possuidos da posição judiciária, quanto pode comprometer-se a 
boa administração da justiça se tratarmos promiscuamente do julga
mento e de questões políticas. Não vêm quanto as funções políticas 
podem ser perniciosas quando se quizerem envolver com as judiciá-
rias. 

Sr. presidente, eu peço que não se me atribua nenhuma inten
ção secundária quando vou expondo os fatos, as circunstâncias em 
que nos achamos. Eu perguntarei a V. Ex., e a todos os membros da 
casa como se acha esta casa orgé:nizada e constituida (entenda-me que 
quando digo constituida, refiro-me à nomeação e direção das comis
sões; é a que chamo organização da casa). Por ventura está ela cons
tituida para um tribunal de justiça? Como foi ela organizada? Senho
res, foi organizada politicamente. Vós dizeis - eu não sou de parti
dos! - Mas por ventura não existem na casa membros muito respei
táveis que têm dado provas do maior desvelo no desempenho de seus 
deveres, da maior assiduidade na prática dos negócios que lhe são co
metidos no senado? E quando organizastes a vossa .casa não excluis
teis esses membros? Não acumulasteis de muitas comissões tais e tais 
membros com exclusão de outros? Fizesteis muito bem, deveis fazê
lo, não vos censuro, mas o que digo é que não organizasteis a vossa 
casa como tribunal judiciário, mas sim como tribunal político. Vós 
cometeis os processos dos vossos pares a uma comissão inteiramente 
política, e quereis que essa comissão não só dê o seu parecer, envol~ 
vendo questões tão importantes como que discutamos politicamente 
aquilo que judiciariamente deve ser considerado! Quereis assim envol
ver a política com o que é judiciário? O que sois vós? Sois juízes? 
Não, -sois políticos. Consultai vosso coração, vossa razão, vós não 
podeis confundir uma atribuição com outra; vêde o que se pratica em 
tribunais análogos a este. 

Não quero dizer que os processos que se acham ·na casa não de
vessem ser remetidos a uma comissão qualquer; porém essa comissão 
deveria arredar do seu pensamento toda a atribuição judiciária. Mas 
vêde dos seus próprios relatórios, em que elas mesmas confessam que 
talvez tenham funções judiciárias. Se se considera como judiciária, 
devia declarar ao senado: - não somos competentes -. Mas, se que
reis converter-vos em tribunal judiciário, mostrai que não há nenhum 
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vislumbre de partido nem de negócio político quando quereis julgar 
segundo o direito. 

Quando tivermos de julgar, senhores, cumpre que, depois de 
preparado o processo não se proceda senão à semelhança da lei do su
premo tribunal. A comissão pode ver se as denúncias procedem ou 
não; pode exigir esclaretimentos ao acusador e mesmo ao juiz que 
procedeu sobre qualquer delito em qualquer parte, preparar matériais 
para o processo, e depois dizer se a denúncia procede ou não procede. 
Quando ela1 entenda que a denúncia é de natureza tal que deve proce
der, então deve o senado converter-se em tribunal de justiça; então 
há de, como dizia, ser ouvido o acusado. Mas primeiro a comissão, 
como política, deve dizer se a denúncia procede ou não segundo a 
constituição; ainda não ouvi argumento que me fizesse mudar de 
opinião: vós deveis ter observado que não tenho aqui espírito de par
tido. 

Eu entendo que há casos em crimes de responsabilidade em 
que o senado não é que julga, e nesse caso então o senado obra como 
corpo político, e não como judiciário; deve dizer que continue ou 
não continue o processo na pronúncia; esta é a opinião que tenho 
emitido sempre na casa: não vos persuadais, porém, que a tenho como 
capital; mas por ora não estou convencido de estar em erro. O senado 
obra politicamente até certo ponto em decidir se o processo deve 
continuar em outro foro ou não. Mas quando o senado diz que a de
núncia procede; que é necessário tomar conhecimento dele, e o deli
to é exclusivo do nosso tribunal, então deve converter-se em tribunal 
de justiça. Para essa conversão nesta hipótese deve o senado indicar 
dia, hora e lugar em que vai converter-se em tribunal de justiça; e 
deve suspender toda a função política enquanto durar o exercício do 
juiz. 

O Sr. Carneiro Leão dá um aparte que não ouvimos. 
O Sr. H. Cavalcanti: - O nobre ministro da coroa parece que 

quis adivinhar um pensamento meu que tem sido muito contestado, 
que estou persuadido que o senado pode reunir-se para as sessões ju
diciárias durante o intervalo das sessões. 

O Sr. Carneiro Leão: - Eu também julgava isso, mas uma lei 
entendeu o contrário. 

O Sr. H. Cavalcanti: - Mas não pode ela ser derrogada? Pois 
uma lei ordinária é constituinte? ~. 

O Sr. Carneiro Leão: - Pela lei que julgou este artigo refor
mável. 

O Sr. H. Cavalcanti:- O que fez a lei? 
O Sr. Carneiro Leão: - Disse que o artigo era constitucional. 
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O Sr. H. Cavalcanti:- Eu também fui juiz nessa causa; eu disse 
que não era preciso reforma, disse que se devia entender que o sena
do, como tribunal de justiça, podia reunir-se nos intervalos das ses
sões. Eu não nego que o artigo é constitucional; mas a constituição 
diz: - Fora dos casos marcados pela constituição, toda a reunião do 
senado fora do tempo das sessões da câmar.a dos deputados, é ilícita 
e nula. - E quais são os casos da constituição? Um deles é que tem 
de ser juiz em tais e tais ocasiões. 

O Sr. Carneiro Leão dá um aparte que não ouvimos. 
O Sr. H. Cavalcanti:- Eu digo, Sr. presidente, que essa opinião 

podemos discuti-la, podemos ver qual é a verdadeira inteligência; mas 
o que não é, nem da constituição, nem do senso comum (permita-me 
a expressão) é que o senado trabalha ao mesmo tempo como corpo 
poHtico e como tribunal judiciário. Dar-se para a ordem do dia o jul
gamento de tais processos, e ao mesmo tempo a discussão de certo 
objeto político, não temos senão justiça, desaparecem as conveniên
cias; mas quando somos políticos, temos muitas vezes de defender as 
conveniências; não pudemos deixar de nos subordinar a partidos; as 
nossas opiniões não podem prevalecer exclusivamente; é ·necessário 
que capitulemos, que cedamos, que transijamos. Eis o que chamo 
partido. Mas no judicial não; uma discussão pode prejudicar a outra e 
assim tornar-nos ... eu sei! ... não será de partido ... não sei nem que su
cederia se quizessemos ao mesmo tempo tratar do judicial e do pol í
tico. Por isso; torno a dizer, recorra-se aos exemplos de outras nações 
que tem instituições como as nossas. 

Vejo pois, Sr. presidente, o grande embaraço em que nos acha
mos, e aquele em que deveriam achar-se as comissões a quem foram 
cometidos esses negócios. As comissões obraram a meu ver na melhor 
intenção, com o mais puro desejo de bem satisfazerem à missão que 
lhes deu o senado; mas o objeto não é tão fácil como poderia parecer, 
nós temos de olhar um pouco para trás, temos de estudar um pouco a 
nossa posição, e vermos mesmo o que é que falta ainda ao maquinis
mo parlamentar ou constitucional, e o que obsta que a máquina mar-
che sem risco de despedaçar-se. . · 

Nós não definimos ainda nem entramos no conhecimento das 
nossas atribuições na parte judicial; só temos marcado o que diz 
respeito à responsabilidade dos ministros e conselheiros 'de estado. 
Ainda não marcamos a distinção que deve haver entre as nossas atri
buições policiais e judiciárias, nós as confundimos. Honra seja feita 
aos legisladores do Brasil, que, depois de 17 anos de vida parlamen
tar, é esta a primeira vez que se apresentam aqui indícios de crimes 
individuais! A esse respeito nós temos vivido em espécie de bem aven
turança. E para haver esses indr'cios não se denunciam crimes dos or-
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dinári-os na sociedade; foi preciso haver uma comoção popular, a 
maior talvez que tenha havido no Brasil! 

Portanto, creio que o requerimento do nobre senador é judi
cioso; se tem alguma coisa que se lhe possa notar, é que ainda é res
trito, devia ser mais amplo. Eu quereria que à mesma comissão ou a 
uma especial ou à mesa, na conformidade do regimento, se incum
bisse propor~ 1?, até que ponto chega a ação da polícia interna do 
senado e quais os meios à nossa disposição para levar a efeito essa 
ação da polícia, se é só preventiva e não judiciária, ou, se para a exer
citarmos, carecemos converter-nos em tribunal de justiça. Eis objetos 
muito dignos dos estudos e das meditações de uma comissão; 2?, se é 
compat(vel com a boa direção dos negócios políticos e com a boa ad
ministração de justiça que se acumulem as funções polfticas com as 
judiciárias; e qual a marcha que devemos seguir quando estivermos 
convertidos em tribunal de justiça, porque não é compatível que ao 
mesmo tempo tratemos de negócios políticos e de negócios judiciá
rios. São objetos que podem ser estudados e propostos pelas mesmas 
comissões. Depois ver se, à vista dos arts. 47 e 28 da constituição, é 
permitido a qualquer membro desta casa· ir responder a qualquer 
ju (zo criminal sem permissão do senado. 

Senhores, o senado já fez uma coisa, em virtude da qual em 
algum tempo há de conhecer os embaraços em que se acha ... Desde 
o princípio desta discussão, Sr. presidente, que eu tenho a maior con
fiança no senado, bem que me lembre do generoso e desgraçado 
Lamanon; ele era um dos companheiros de La Perouse; esse homem 
distinto por suas virtudes e conhecimentos, achava-se na ilha de 
Maono, uma das dos navegantes, e dizia a La Perouse - Amiral, ils 
valent mieux que nous! - Dizia que os selvagens valiam !'Dais do que 
a sociedade civilizada; entretanto poucos dias depois foi por eles de
vorado_ Eu tenho toda a confiança no senado, estou intimamente 
convencido que, se ele errar, há de conhecer o seu erro e emendá-lo; 
não pode ser da intenção do senado persistir no erro em coisa algu
ma, mormente nestas circunstâncias. 

Senhores, vós já fizestes a posição de um senador muito infe
rior à de um particular (depois de algumas palavras que não ouvimos): 
Vede que dois senadores foram envolvidos com outros indivíduos 
não privilegiados em uma pronúncia pelos .mesmos motivos; recor
reram dela, e esse recurso lhes valeu o serem ··despronunciados. Esta 
pronúncia não teria vindo à casa, e os senadores estariam já, não digo 
no gozo dos seus direitos, porque ninguém lhes tem tirado, mas isen
tos de qualquer presunção desairosa que possa haver contra ·eles. 

Eu falo do processo do Rio de Janeiro, em que as partes não 
privilegiadas pronunciadas pelo delegado, recorreram ao juiz de direi-
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to e ficaram despronunciadas. Vós não vos contentais, achais que o 
senador está em pior posição para manter os seus direitos, para man
ter a sua reputação ilesa, e dizeis: há ainda respostas a dar, respondei 
ainda! - Dizeis que o senado não pode conhecer da pronúncia, que 
qualquer juiz pode pronunciar, etc.; é necessário que o senado deci
da. Senhores, eu declaro que, enquanto o senado não me ordenar ex
pressamente que eu vá responder perante qualquer juiz criminal, Já 
não vou (aoolados); porque, se o fizer, insultarei o senado. E neces
sário decidir; cometei isso às vossas comissões, vede a posição em que 
nos achamos. O. requerimento pois compreende exatamente este meu 
pensamento. (Lê o requerimento). · 

Vêde, dizei-me agora se por ventura eu não tinha estas idéias 
quando ao princ(pio requeri que o negócio fosse à comissão? E vós 
entendeis, ou algum membro da comissão entende, que eu a tenha 
insultado? Chamo por testemunhas todos os que me têm ouvido, que 
digam se há nas minhas expressões o menor ataque à comissão. Não; 
eu vejo na comissão toda a inteireza, todo o desejo de desempenhar 
bem aquilo que o senado lhe incumbiu; mas porque discordo da ma
neira de pensar da comissão, tenho-a insultado? Eu apresento as mi
nhas razões:· sou o primeiro a conhecer a gravidade e importância da 
matéria, e a posição melindrosa em que se acha a comissão, sem que 
nenhum dos membros se quizesse encarregar deles! Vêde pois se a 
comissão se achou em Jeito de rosas. Com a pressa que o público e 
todos reclamam, e que o mesmo interesse dos denunciados exige, 
podia se olhar com toda a meditação para todos os lados? A comissão 
fez sem dúvida mais do que eu pensava. Algumas coisas vejo bem 
feitas, em outras não concordo; mas em tudo vi que a comissão dese
jou acertar. 

Eu exponho as minhas razões, não só à casa, como também à 
comissão; peço-lhes que tratemos desta matéria, que vejamos os 
embaraços em que nos achamos, e que, senhores, Anibal não está 
às porta_s de Roma. Nós não temos necessidade de declinatórias, não 
temos necessidades de adiamentos indefinidos, mas necessidade do 
adiamento que for compat(vel com a marcha elos nossos trabalhos, 
com o conhecimento que devemos tomar da matéria. 

Eis porque voto pelo requerimento do nobre senador, dizendo 
mesmo que, como não conheço nesta circunstância maioria nem mi
noria, que. estou pronto a coadjuvar qualquer companheiro que 
quizer trabalhar comigo para discutirmos estas matérias e preparar 
alguma coisa. · · 

O Sr. L. Gama: - Não acompanharei o nobre senador em to
dos os pontos do seu discurso: ele foi muito longo por desviar-se em 
grande parte do objeto do nosso debate. Permita-me porém que não 



321 

deixe sem refutação as suas opiniões sobre dois acontecimentos polí
ticos do nosso país, enquanto os confundiu por uma denominação 
que não lhes pode ser comum e igualmente aplicável. Em duas cir'" 
cunstâncias, disse o ilustre senador, tem-se convertido a assembléia 
legislativa em convenção nacional: uma foi em 183.1, quando nomeou 
a regência provisória; a outra quando proclamou a maioridade do Sr. 
O. Pedro 11. Que o primeiro desses atos tivesse o caráter que lhe dá o 
nobre senador, é o que não contestarei; e demos graças a Deus de ter 
nele parado essa reunião dos representantes da nação. Quanto ao se
gundo, nem a mais leve sombra houve de convenção nacional. O corpo 
legislativo, entendendo que não é constitucional o artigo que estabe
lece a maioridade do soberano, estava no seu direito quando lhe pediu 
que sê dignasse entrar no exercício do seu poder. Houve irregulari
dade desnecessária nesse ato, mas nada de convenção nacional. Os 
princípios fundamentais da constituição ficaram todos ilesos; a nação 
não foi por um só momento governada e dirigida senão pelo poder 
legítimo. Portanto, nada teve esse procedimento de convencional. 

Não sei a que propósito vieram alguns fatos históricos de ou
tros países; por mais que trabalhe, não posso descobrir-lhes relação 
alguma com a posição e conduta do senado nesta ou em qualquer 
outra ocasião. A dignidade desta câmara ressente-se de semelhantes 
discussões. Nada mais direi, para não provocar explicações e novos 
pretextos para nos apartarmos da ordem do dia. Cingir-me-ei pois ã 
matéria que deve ocupar a atenção desta câmara. 

Ainda insiste o ilustre senador na opinião de que é ao senado a 
quem compete a pronúncia nos crimes individuais dos deputados e 
senadores, censurando assim a deliberação há poucos dia~ tomada 
sobre o processo contra um ilustre senador da província de Minas. 
Assentou ele que na lei da responsabilidade dos funcionários públi
cos; de que toma conhecimento o tribunal . supremo de justiça, en
contrava um poderoso argumento em favor dessa sua opinião; mas eu. 
lhe mostrarei que, além de ter ela contra si o art. 28 da constituição, 
como já em· outras discussões observei, não é também fundada nos 
princípios jurídicos, a que é preciso atender para achar a razão de 
diferença necessária entre uma e outra jurisdição. Nos crimes deres
ponsabilidade os fatos de que se conhece são ~e tal natureza, que a 
lei considera necessária uma aptidão especial'" nos juízes, ·para que 
bem possam avaliá-los. Atos praticados no exercício das funções da 
magistratura, da diplomacia, da administração e governo das pro
víncias, não podiam ficar sujeitos, sem graves inconvenientes, à ação 
da pol(cia judiciária. Era preciso pois que um tribunal especial fosse 
o competente para reconhecer se houve ou não crimes em atos seme
lhantes. Nos crimes individuais, pelo contrário, só os magistrados lo-
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cais podem bem colher as provas da e~istência do delito e de quem 
é o culpado. Os meios por que eles chegam a esses resultados são 
incompatíveis com a ação lenta de um tribunal, com a sua distância 
e . com a sua reunião mais ou menos periódica. Foram todas estas 
considerações que, enquanto a mim, motivaram a disposição do 
art. 28 da constituição, e não descubro razão alguma política para 
que a elas não se atendesse quanto aos senadores e deputãdos, que 
assim ficam mais ao abrigo de imputações caluniosas apresentadas às 
respectivas câmaras, como penso ter demonstrado quando tratamos 
do processo organizado em Pouso Alegre. 

Eis, senhores, como se justifica a inteligência que o senado por 
mais de uma vez tem dado ao art. 47 da constituição, e como sabia
mente o tem conciliado com o art. 28. 

Diz-se porém que por este modo tem o senador e deputado 
menos recursos do que quaisquer outros cidadãos no mesmo crime, 
porque estes recorrem a um juiz superior que pode despronunciá-los, 
e aqueles não resta senão sujeitarem-se ao processo da acusação. Creio 
que estão enganados os que assim pensam. A acusação só tem lugar 
quando o .senado tem sustentado a pronúncia, porque, se resolve que 
o processo não deve continuar, há uma verdadeira despronúncia. Está 
pois bem claro que nesta parte não está o senador ou deputado de 
inferior condição, como se tem querido inculcar, com uma diferença 
em seu favor que os efeitos da pronúncia ficam todos suspensos até 
à deliberação da respectiva câmara. Desejo que o nobre senador con
teste, se pode, estes princípios. · 

O Sr. Paula Souza dá um aparte que não ouvimos. 
O Sr. Lopes Gama:- Quando as comissões de constituição e 

legislação propuzeram que se adotasse a lei da responsabilidade dos 
ministros de estado como aquela que lhes parecia mais própria e mais 
adequada para que o senado pudesse exercer as suas funções como 
tribunal judiciário no julgamento dos Srs. senadores pronunciados, 
não tive em vista senão que essa lei nos servisse na parte relativa ao 
processo da acusação; mas o ilustre senador entendeu que se queria 
igualmente a sua aplicação na parte penal. 

O Sr. H. Cavalcanti:- Não me deu atenção. 
O Sr. Lopes Gama:- Mas seguramente não foi da intenção da 

comissão que a parte penal fosse aplicada ao caso atual, nem tão 
pouco o processo de instrução criminal; porque~ tendo já o senado 
resolvido que nos crimes individuais nenhum dos privilegiados do 
senado pode ser posto em julgamento sem pronúncia no foro comum, 
como havíamos apresentar ao senado a parte relativa ao processo de 
instrução a que são sujeitos os ministros de estado na câmara dos de
putados? Nem essa parte pode ser exercida e executada pelo senado, 
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pois que é relativa ao que se pratica na câmara dos deputados. Foi 
portanto proposta esta lei só na parte relativa ao processo da acusa
ção, e is5o mesmo só naquilo que fosse aplicável. 

Eu suponho, senhores, que nessa lei em nada se falta às formu
las que garantem a inocência de um acusado. Parece que o corpo le
gislativo se esmerou em dar a um acusado perante o senado todos os 
meios de defesa, e foi por isso que nós propuzemos essa lei com pre
ferência à do supremo tribunal de justiça que o nobre senador acha 
melhor, e acha-a melhor porque traz a parte relativa à pronúncia. Mas 
isto é contra uma disposição do senado; por conseqüência, não posso 
admití-la. 

Mas a comissão, dando este passo, não entendeu que o senado 
podia, por meio de um regimento seu, ir julgar aos nobre senadores. 
Entendeu que esta lei, sendo discutida, excluídos aqueles artigos que 
não podem ser aplicáveis, passando no senado e sendo remetida à 
câmara dos deputados, e com a sanção do Imperador, viesse servir 
para regular estes processos. ~ este o sentido em que proponho a ado
ção dessa lei. Não posso admitir que o senado, como corpo político, 
possa adotar uma lei qualquer sem o concurso dos outros poderes: 
não sei donde lhe vem essa autoridade. Como tribunal judiciário, 
não o pode fazer também; por conseqüência, é preciso que a lei que 
tiver de adotar-se para semelhante julgamento passe pelos trâmites 
marcados na constituição. Agora o senado pode ver se a lei proposta 
pela comissão está no caso de servir para o julgamento de que se trata 
ou outros de semelhante natureza; e se assim o não entender, pode 
ado'!:ar a do foro comum com as alterações indispensáveis( ou mesmo 
essa do supremo tribunal de justiça, ou a das relações para os delitos 
dos seus privilegiados. As comissões entenderam que a de responsa
bilidade dos ministros de estado era a mais própria, pois, como já 
observou um nobre senador, apenas há um ou dois artigos que não 
são aplicáveis. 

O Sr. Carneiro Leão:- Não é preciso lei. 
O Sr. Lopes Gama: -Nenhum homem pode ser julgado. sem 

uma lei anterior, não há país nenhum no mundo em que isto se não 
entenda. 

O Sr. Carneiro Leão:- Então a França···é·bárbara. 
O Sr. Lopes Gama: - Em que circunstâncias obrou ela assim? 
O Sr. Carneiro Leão:- Em muitas circunstâncias. 
O Sr. Lopes Gama: - Tenho em meu favor a constituição, é 

quanto basta. 
O Senado não obraria com justiça se, tendo de ir processar 

estes senhores, recorresse a seu arbítrio a uma lei para fazer esse jul
gamento; não é possível, ninguém jamais poderá aprovar semelhante 
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conduta ao senado do Brasil. Se nenhum outro tribunal pode proce
der por semelhante forma, como há de proceder o senado? Qual seria 

. o tribunal que se arrogaria o privilégio de sentenciar por uma lei que 
quisesse escolher? Nós temos leis para os crimes indivi.duais, temos 
outra para os crime~ de responsabilidade, temos a do supremo tribu
nal de justiça, temos a das relações, temos esta dos ministros de esta
do; como pois havemos de sujeitar, já não digo os nobres senadores, 
mas qualquer deputado que aqui tenha de ser julgado, a sê-lo pela lei 
que quizermos escolher ad hoc? Acreditará alguém que. qualquer de
putado se sujeitará a uma determinação destas?Tem o senado poder, 
como corpo político, para obrigar qualquer dos seus privilegiados a 
estar por uma deliberação destas? Eu assento que não. Nós vamos dar 
um passo muito arriscado se convertermos aquela lei em regimento 
interno para servir no julgamento dos acusados. 

Se entendo, como já declarei nesta casa, que, suspensas as ga
rantias, pode ser preso um senador ou deputado envolvido em uma 
rebelião; se creio que Bento Gonçalves não poderia correr livremente 
as ruas desta cidade se fosse senador, não devo ser tachado de favore
cer esta classe de cidadãos quando sustento que devem ser julgados 
por lei aplicada pelo poder legislativo. 

Marchemos, senhores, com suma re~ularidade e circunspecção 
neste negócio; ele pode ter efeitos muito transcendentes, se faltarmos 
em alguma coisa ao que a justiça e a política aconselham. 

O Sr. C. Leão (ministro da justiça e de estrangeiros): -Sr. pre
sidente, se eu entendi bem a argumentação do nobre senador, me per
suado que ele combateu o parecer da comissão de que é membro. Se 
a sua argumentação, pela forma por que a entendo, é procedente, 
segue-se que ele propõe a rejeição do parecer da comissão. 

O Sr. L. Gama: - Não proponho. 
O Sr. C. Leão: -Se não propõe isso, como o seu aparte indica, 

- parece que a sua argumentação não foi concludente; pois da argu
mentação do nobre senador só se poderia entender que queria a 
rejeição do parecer. 

O Sr. L. Gama: - Se quer, eu dou explicação. 
O Sr. Presidente: - E melhor o nobre senador explicar depois. 
O Sr. C. Leão: -Sr. presidente, as obrigações que me são im-

postas como ministro não me tem dado o tempo necessário para bem 
desempenhar as obrigações de senador, examinar esta questão com a 
profundez com que ela deve ser examinada para o desempenho dos 
deveres que nos são agora impostos pela presença de tais processos na 
casa. Por isso, Sr. presidente, eu teria visto a demora desta questão 
como útil para o meu estudo particular nesta matéria; mas, pois que 
ela está agora em discussão, pois que eu tenho ouvido enunciar-se ai-
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guiis princípios que se opõem aqueles que professo, vejo-me obrigado 
a dizer alguma coisa a este respeito. Eu creio, Sr. presidente, que o 
meu estudo na matéria não me faria variar de princípios; faria, sem 
dúvida, justificá-los com. melhores razões, com razões que pudessem 
convencer aos ilUstres membros da casa, e por isso eu me aventuro a. 
emitHos. · 

Antes, porém, farei algumas reflexões sobre um ponto que o 
nobre senador por Pernambuco trouxe à questão. O nobre senador 
disse que o senado não se devera ocupar ao mesmo tempo dos negó
cios legislativos e dos processos judiciários. 

O Sr. H. Cavalcanti:- Apoiado. 
O Sr. C. Leão: - Conforme a inteligência que o nobre senador 

der a esse seu - ao mesmo tempo - se o nobre senador entender que 
é- no mesmo dia -,certamente, em quanto tivermos de tratardes
ta matéria, neste mesmo dia não podemos tratar de outros objetos; 
enquanto se não esgota uma parte da ordem do dia não se pode tratar 
de outra. 

Mas não me parece que o nobre senador dá esta inteligência; 
parece entender que as sessões do senado, como tribunal judiciário, 
deviam ser em épocas diversas daquela em que há a convocação das 
câmaras. 

O Sr. H. Cavalcanti:- Esta época devia haver. 
O Sr. C. Leão:- O Sr. presidente não deu para ordem do dia 

senão isto; quando tratarmos deste processo é natural que ele ocupe 
sessões inteiras ... 

O Sr. H. Cavalcanti:- Enquante ocuparmos dos processos, de
vem ficar suspensas as atribuições políticas do senado. 

O Sr. C. Leão: - Eu também, Sr. presidente, quizera ter en
tendido o art. 49 da constituição que diz: - As ·sessões do senado 
começam e acabam ao mesmo tempo que as da câmara dos deputa
dos -: e o art. 50 que diz: -A exceção dos casos ordenados pela 
constituição, toda a reunião do senado fora do tempo das sessões da 
câmara dos deputados é ii (cita e nula. - Eu quisera ter entendido es
tes artigos de maneira que os casos de que trata o art. 50 fossem tam
bém os casos do senado ser chamado para obrar como tribunal de jus
tiça; parecia-me que, havendo tantos privilegiados do senado, e sendo 
curto o espaço das sessões para se '!;ratar dos negócios se ao mesmo 
tempo o senado fosse convertido em~tribunal de justiça; porém o cor
po legislativo entendeu que esses artigos· eram constitucionais, isto é, 
que não podiam ser alterados por uma lei ordinária, e pelo seu artigo 
da lei de 12 de outubro de 1832, autorizando para a reforma da cons
tituição, disse o seguinte (lê). Esta lei parece ter fixado a inteligência 
de que, para converter-se o senado em tribunal de justiça, nos termos 
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da constituição, é preciso que seja no mesmo tempo em que trabalha 
a câmara dos deputados ... 

O Sr. H. Cavalcantr:- Não entendo assim. 
O Sr. C. L~ão: - Isto é tão evidente, que não pode sofrer a me

nor contestação. Se se não entendesse que estes eram constitucionais, 
não passava aquela lei para serem reformadas; está visto portanto que 
o corpo legislativo entendeu que aqueles dois artigos eram constitu
cionais. 

Ora, o art. 50 diz: - Fora dos casos que a constituição deter
mina. - Já se vê, se a lei tivesse dito unicamente para reformar os 
arts. 49 e 50, não dizendo em que sentido, podia-se duvidar; masco
mo se exprime o artigo? Disse que eram reformáveis, para que o sena
do se pudesse converter em tribunal de justiça fora do tempo das ses
sões. Vê-se pois que os casos excetuados são unicamente o da extin
ção da dinastia e o da convocação da assembléia geral, quando o po
der executivo não o fizesse no tempo marcado ... 

O Sr. H. Cavalcanti:- Continue o processo deste negócio; ain
da não terminou isso. 

O Sr C. Leão:- Havendo aquela autorização, a câmara dos de
putados não reformou o artigo ... 

O Sr. H. Cavalcanti:- Por que? 
O Sr. C. Leão. - Não o declarou, nem há decisão alguma a este 

respeito. 
O Sr. H. Cavalcanti:- Logo estamos com o nosso direito em pé. 
O Sr. C. Leão:- Aqueles deputados que receberam poder dos 

eleitores para fazerem essa reforma não a fizeram, e porque? ... 
O Sr. H. Cavalcanti: - Porque entenderam que a constituição, 

etc ... 
O Sr. C. Leão: -Já não entenderam assim. Isto não me parece 

suscetível de contestação. Eu entenderia com o nobre senador que o 
artigo não era constitucional, porque não versa nem sobre divisão de 
poderes, nem versava sobre direitos políticos e individuais do cidadão, 
porque o senado já tem pleno poder de julgar seus privilegiados; não 
é senão a época de ser chamado. Julgaria assim isto, discorrendo pelo 
que me parece ser conforme com melhor doutrina.a este respeito; mas, 
julgando pelo procedimento e interpretação do corpo legislativo, de
vo declarar o contrário foi decidido. 

Sr. presidente, o nobre senador e outros tem suposto que é ne
cessário uma lei que declare a forma por que os privilegiados do sena
do podem ser sentenciados, e trazem em seu. apoio o § 41 do artigo 
179 da constituição, que diz: Ninguém será sentenciado senão por au
toridade competente... Quem é a autoridade competente para sen
tenciar o senador? O senado. Continua o parágrafo: e em virtude da 
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lei anterior. Qual é a lei anterior que marca a competência do senado 
para sentenciar o senador? E a mesma constituição e na forma por 
ela prescrita. Se existisse alguma forma especial para esses privilegia
dos serem sentenciados, certo o senado não poderia preterir a forma 
estabelecida e sentencia-los por outra; mas se não existe forma espe
cial estabelecida, o senado há de seguir as regras, ou da natureza dás 
coisas, ou as regras das leis gerais... · 

O Sr. H. Cavalcanti:- O arbitrário, o arbitrário. 
O Sr. C. Leão: - Não há aqui nada de arbitrário. O nobre se

nador disse que, para os ministros e secretários· de estado, se fez uma 
lei especial marcando o modo prático por que se devera proceder: 
não se fez isto, porque nos parecesse útil; fez-se em cumprimento de 
um artigo constitucional que assim nos determinava: é o artigo 134 
que diz - uma lei particular especificará a natureza destes delitos e a 
·maneira de proceder contra eles. -Por conseguinte estávamos no caso 
em que uma lei particular devera especificar quais eram os delitos por 
que podiam ser responsabilizados os ministros de estado e a maneira 
de proceder contra eles; mas a respeito dos outros privilegiados, ne
nhum artigo da constituição determina a existência de uma lei espe
cial. O que quer isto dizer? Se não é necessário uma lei especial, se 
nenhum artigo da constituição a exige, quer dizer que a respeito des
ses outros privilegiados, se proceda na forma das leis ordinárias; do 
contrário seguia-se declarar-se a irresponsabilidade desses previlegia
dos. Existe algum funcionário público alguém afora o imperador, que 
seja irresponsável pela constituição? ... 

Alguns Senhores:- Não. 
O Sr. C. Leão: - Pois seguir-se-i a da doutrina que exige uma lei 

para sentenciar os privilegiados do senado que existiam tantos monar
cas, tantos irresponsáveis quantos são os ditos privilegiados. Se o no
bres senadores pretendessem estabelecer que esses previlegiados do 
senado não podiam ser julgados até que fizesse uma lei especial, po
deriam eles cometer impunemente quantos delitos quizessem, pois 
que na atualidade não existe essa lei; e se alguma se fizesse, seria ta
xada de ter efeito retroativo; o que é contra a constituição; e portan
to essa doutrina a nada menos tende que a estabelecer que os privile
giados do senado podem cometer quantos delitos quizerem contra o 
estado ou contra os particular~s sem responsabilidade. Será seme
lhante doutrina admissível em um·.país constitucional? Eu não enten-
do assim. · 

Para se julgara qualquer é preciso saber quem é o juiz? A consti
tuição tem estabelecido; é o senado; é preciso saber quem é o acusa
dor? A constituição também tem estabelecido; é o procurador da co
roa; é preciso saber quem é o réu? A constituição também no artigo 28 
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sujeita ao foro comum até a pronúncia os senadores e deputados, 
obrigando o juiz a remeter o processo à respectiva câmara depois da 
pronúncia. Pela autoridade deste artigo e por força dele existem sena
dores pronunciados. E a doutrina do artigo 28, que diz: -Se algum 
senador ou deputado for pronunciado, etc. - Esta pronúncja compe
te ao foro comum, e quando se queira que esta pronúncia tenha con
firmação, também está determinado que é o senado quando declara 
- se· o processo continua ou não -. Portanto existem juízes, existe 
acusado e existem réus, réus ainda duvidosos é verdade ... 

O Sr. H. Cavalcanti:- Diga acusados. 
O Sr. C. Leão:- Direi isso mesmo: existem acusados ou melhor 

pronunciados cujos processos ainda não foram declarados deverem 
continuar. . 

Para se apresentar a acusação ao senado há necessidade de fa
zer-se alguma lei que determine o modo de formular essa acusação? 
Há alguma lei que determine as fórmulas do libelo? Não há. O acusa

·dor formula o seu libelo em conformidade do processo informatório, 
e os advogados, o promotor público e o procurador da coroa em con
formidade das culpas que resultam do processo informatório. Depois 
da acusação o que se segue? A defesa dos réus; pode alguém estabele
cer a fórmula das defesas? A mais ampla liberdade é concedida aos 
acusados para formular a sua defesa. Ouvida a acusação, ouvida a de
fesa, segue-se ouvir as provas. Será necessário definir o modo por que 
se hão de inquirir as testemunhas? Não, porque as leis gerais a respei
to devem ser guardadas. 

Pode pois o presidente do senado, consultada a câmara, por 
uma decisão sua determinar - Em tal dia ouvirei as provas -. Ouvi
das as provas, se o senado julgar conveniente, ainda manda sobre elas 
ouvir o acusador e os advogados dos réus. O que se segue depois? Dar 
a sua sentença. 

O Sr. H. Cavalcanti: - Segundo o tau mo r em que estiver nesse 
dia. 

O Sr. C. Leão: -Como o nobre senador quizer: aqueles que se 
compenetrarem da eminência dessas funções que tem a exercer, cer
tamente não deverão exerce-las com humor; deverão pronunciar em 
consciência, como um juiz que deve pronunciar em vista de seu país 
e das leis ... 

O Sr. H. Cavalcanti:- Verbi gratia, o nobre senador; os outros 
não. 

O Sr. C. Leão:- A proposição contrária é combatida por mim. 
O nobre senador disse -conforme o humor em que estiver - ; eu di
go o contrário, que não deve ser conforme esse humor ... 

O Sr. H. Cavalcanti:- Então não devem ser homens e sim anjos. 
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O Sr. C. Leão:- Eu não sei raciocinar como o nobre senador. 
Existe aqui tudo, juiz, acusador; o que se segue é que o acusador apre
senta o libelo ... 

O Sr.H. Cavalcanti:- Nós não precisamos de código do preces-
so. 

O Sr. C. Leão: - Se não existissem os códigos do processo .. se 
não existissem leis que pudessem ser aplicadas aos que cometem deli
tos, ficar(amos no estado que alguns querem chamar natural, a socie
dade pereceria, os ofendidos se fariam justiça por suas mãos. Quero 
com isto dizer que, a respeito dos privilegiados do senado, a doutrina 
que sustenta que não há lei, e que lei precisamos nova para, segundo 
sua forma, serem sentenciados, coloca a esses privilegiados para com 
os outros cidadãos no estado natural; contra eles não há outro recur
so senão a luta de braço a braço, o direito da força, a vindita particu
lar. Parece-me que a doutrina é tão perigosa para os próprios privile
giados, que ninguém a quererá ... 

O Sr. H. Cavalcanti e outros Senhores: - Apoiado; nisso esta
mos de acordo. 

O Sr. C. Leão: - Sr. presidente, eu entendo, quanto a mim, 
que não eram necessárias outras fórmulas; temos juiz, acusador e acu
sados: e mais depende do senado; o senado que fixe tantos dias para 
apresentação do libelo; depois disto manda apresentar a defesa e o 
mais que eu disse. Referiram-se as comissões à lei da responsabilidade 
dos ministros; a meu ver seria melhor que apresentassem dessa lei 
aquilo que devia-se praticar, em tal caso; eu mesmo não iria procurar · 
essa lei especial dos ministros de estado; porque noto que, a respeito 
dos ministros e secretários de estado, a constituição impôs à assem
bléia geral a necessidade de fazer uma lei especial para determinar os 
delitos por que podiam ser responsabilizados ós ministros e secretários 
de estado, e também a fórmula de proceder contra eles. Ora, não me 
parece que esta lei deva ser aplicada, que se deverá ir procurar nas leis 
gerais, no foro comum, ou ·talvez tribunais (porque enfim o senado é 
um tribunal) que julgam em primeira e última instância. Nas leis de 
organização desses tribunais se poderá ir procurar a forma de proce
der no senado, por isso mesmo que a lei de responsabilidade é espe
cial para os ministros, e a constituição não exige lei especial para os 
outros privilegiados do senado; eu preferiria este método; mas como 
parece que alguns senhores não:querem adotar como alguma existen
te, querem uma lei nova, eu entendo que, desde o momento em que 
se fizer isto, tem-se declarado que os privilegiados do senado são ir
responsáveis, e como esta doutrina e anticonstitucional, porque en
tão ter(amos tantos monarcas quantos são esses privilegiados, eu me 
recuso a ela. Declara-se a necessidade desta lei tem todas estas conse-
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qüências, por· isso que desde que se trata de fazer uma nova lei, a sua 
aplicação ao caso já ocorrido não deve ter lugar, e será recusada a ex
ceção que os mesmos senhores que julgam necessária essa lei, hão de 
julgar muito concluente; e daqui se segue, Sr. presidente, que a reso
lução que mais se conforma nas circunstâncias atuais com o bom jul
gamento nesta mÇttéria, não deve ser outra senão reconhecermos que 
não é necessária lei alguma, que é necessário, na ocasião de entrarmos 
a questionar, fixarmos anteriormente qual é a marcha que devemos 
seguir. 

A comissão preferiu prescrever a marcha que está estabelecida 
na lei da responsabilidade dos ministros depois da acusação para a 
sentença; eu não preferiria isto, preferiria a marcha estabelecida nas 
relações, para o senado sentenciar os seus privilegiados, ou mesmo 
talvez a do supremo tribunal de justiça, e declaro francamente a mi
nha opinião, eu não admitiria as recusações se não as que são legais ... 

O Sr. H. Cavalcanti dá um aparte que não ouvimos. 
O Sr. C. Leão:- Entenda-me o nobre senador; eu não sou ho

mem de ocultar qual seja a minha opinião; digo-a com franqueza e 
em. toda a sua extensão; a minha opinião é que não se deve admitir 
recusações senão as que forem admitidas por lei, as recusações que 
nascem de inimizades, ou aquela de que fala a primeira parte da lei de 
responsabilidade; admitam-se embora, porém as recusações arbitrárias 
eu não admitiria; porque o senado compõe-se unicamente de um nú
mero limitado de membros, não pode haver sessão sem metade e mais 
um; ora, seria absurdo admitir recusações em geral. A constituição 
quando chamou o senado uma parte do corpo legislativo do império, 
quando o chamou a julgar, bem sabia que o senado não podia deixar 
de ser uma corporação política, que os diferentes homens de diferen
te política se deveriam reunir nesta corporação. Depois o fato de não 
depender a nomeação dos ·senadores somente do poder moderador, 
mas também dos eleitores em lista tríplice bem que o senado o deve reu
nir diferentes crenças políticas. Ora, a admitir-se recusações em tais 
circunstâncias, o que quer dizer? Recusai o número necessário para 
que não haja julgamento; porque, como o senado não pode julgar sem 
que esteja presente metade e mais um de seus membros, desde que 
não se tivesse acompanhado esta permissão de recusações de outra; 
que, qualquer que fosse o número que restasse depois das recusações, 
o senado pudesse julgar, seria o mesmo que declarar a irresponsabili
dade desses privilegiados; e como eu não conheço senão um monarca 
no Brasil, que é o único irresponsável, recusarei meu voto a essas más 
doutrinas, quando elas tendam a nos levar infalivelmente à impuni
dade. Essa irresponsabilidade elevaria os privilegiados do senado à cate
goria de outros tantos monarcas. 
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Portanto, senhores, eu me recuso a esta doutrina, e como não 
se apresenta outra maneira de proceder, eu continuarei a votar 
pelo parecer da comissão quando ele torne à discussão; e se se apre
sentar uma maneira do senado proceder.sem se referir à lei de respon
sabilidade, eu hei de votar.por ela ... 

O Sr. P. Souza:.;_ Pelo meu requerimento pode conseguir isso. 
O Sr. C. Leão: - Se os membros da comissão se quisessem en

carregar deste trabalho, eu não teria dúvida em aprovar o requerimen
to; mas, como elesjá emitiram um juízo receio muito que eles digam: 
- A nossa opinião· é que se proceda conforme a lei de responsabili
dade -. Por isso eu não me atrevo a votar pelo requerimento do no
bre senador. Eu :repito: como existem ju (zes, acusador e acusados, ju 1-
go que não há outra coisa a determinar, depois de se decidir que a 
acusaÇão con.tinua, senãó V. ExÇJ, na designação da ordem dos traba
lhos, dizer:- Em tal dia o senado receberá o libelo; em,tal defesa; em 
tal ouvirá as provas, etc. - e depois disso recolher-se-á e dará a si:m
tença .... ·. 

O Sr. C. Ferreira:- Sem lei nem regulamento? 
O Sr. C. Leão: -.São determinações da ordem do dia; porque 

já está determinado que o senado seja juiz, que seja acusador o pro
curador da coroa, e os pronunciados sab~-se quais são; resta decidir se 
a acusação deve proceder, e depois o que resta é dizer:- Em tal dia 
há de se ouvir a acusação, em tal dia hão de se apresentar as provas, e 
em tal dia há dese ouvir o acusador e os acusados-; e depois·segue
se a sentença ... 

O Sr. C. Ferreira:- Belo! . 
O Sr. C. Leão:- Para isto não é preciso l~i nem regulamento. 
·o Sr. Lopes.Gama:- Penso que o Sr. MinistrodaJÜstiçanão 

compreendeu bem o meu discurso; eu não estou em oposição.ao pa
recer da comissão. A comissão diz que se adote a lei de responsabili
dade dos ministros e conselheiros de estado naquilo que fôr aplicável 
ao caso de que tratamos; mas daqui não se. segue que esta decisão 
deva ser tomada só pelo senado. Mas ainda quando tivesse modifica~ 
do a minha opinião, eu o podia fazer sem pezar, porque, em abono da 
verdade, ainda·· não ouvi resposta cabal às reflexões feitas nesta:casa 
pelo nobre senador por S. Paulo. As ··razões apresentadas ontem pelo 
nobre senador para motivar o seu requerimento são para mim de gran~ 
de peso: o nobre senador mostrou ·que o senado, adotanto só por si 
essa lei, ,ia assim obrigar por uma medida regulamentar não só os seus 
membros, como os membros da outra câmara, e os mais privilegiados 
de cujos delitos conhece, e qual é o tribunal que ousaria praticar se
melhante ato? Se pois para adoção desta lei reconheço a necessidade 
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da intervenção de todos os ramos do poder legislativo (apoiados), nis
to não há retratação. 

Nesta máteria penso assim: não pode ind(viduo nenhum ser jul
gado sem fórmulas garantidoras da sua inocência, fórmulas que só po
dem ser estabelecidas anteriormente ao crime, e isto por que? Porque 
não. se devem marcar as fórmulas de um processo quando os réus já 
são conhecidos, especialmente em crimes desta natureza (apoiados), 
visto que então o esp(rito de partido, que tem invadido tudo, poderia 
aparecer no corpo legislativo, e os seus julgamentos serem injustos 
(apoiados); eis .aqui porque todos os escritores que tratam desta má
téria não Querem que as fórmuh:~s sejam posteriores ar;»s crimes. . 

Ora, discorrendo eu deste modo,.fui procurar nas leis que. exis
tem fórmulas garantidoras, e preferi a lei da responsabitidade dos mi-. 
nistros, porque a do Supremo Tribunal de Justiça estàbelece uma ma
tratura casual, por meio da sorte, que não pode serverificada aqÚi, 
demais apenas um ou outro artigo destacado desta lei se poderia ado
tar. Era preciso pois procurar uma lei própria de um tribunal que jul
ga de fato e de direito, e a comissão escolheu esta da reSponsabilidade 
dos ministros e conselheiros de estado; porQue, com efeito .. não se 
pode dizer que nesta lei a assembléia geral legislativa não atendeu a 
tudo quanto era preciso para conhecer do crime e garantir a defesa 
dos acusados. 

Ora, pensando eu Que podia ser abraçada esta· lei, e concordan
do com os outros membros, assinei o parecer; isto não me faz estar ho
je em contradição, por conhecer a necessidade da intervenção dos ou
tros ramos do poder legislativo (apoiados). E nem se diga que basta 
estar marcado o juiz e o acusador para a jurisdição ser legal, porque 
desse modo, dizendo-se que o juiz municipal forme a culpa de todos 
os delitos, e o juri sentencie~ desnecessário seria marcar quaisquer ou-
tras fórmulas. · 

Senhores, não basta só dizer- vá o processo com vista ao pro-· 
curador da coroa; não basta vir o libelo e seguir-se as mais fórmulas 
do processo comum;· há muitas coisas a atender (apoiados): há mes
mo essas recusações que, na opinião do nobre ministro, não devem 
existir; entretanto, quando nos convertemos em tribunal de justiça é 
que havemos de tratar dessas questões? Senhores, não se pode pres
cindir destas fórmulas. Não há tribunal algum no mundo civilizado 
que prescinda delas, e que as queira ele mesmo determinar; e nisto 
não estou em contradição com o parecer da comissão. Hoje reconhe
ço a força dos argumentos do nobre senador por:· S. Paulo (apoiados), 
e não permita Deus que o nobre senado obre de outro modo (apoia
dos). O meu caráter é inteiramente independente, sigo sempre a mi
nha convicção, e por isso não mereço as afeições de partido algum. 
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Ouvi as ·proposições do nobre senador por S. Paul<:> emiti?as ontem; 
julgo-as de muito peso, e ainda não foram combatidas. a~e agora: co
mo é pois hei de estar na opinião de que o senado, depq1s de conver.- · 
tido em tribunal judiciário,· vá aplicando, essa lei como fôr possível?, 
Hoje estabelecer.íamos uma forma arbitrária; vinha am.anhã a outro 
processo, e estabelecia-se outras fórmulas! Tem isto cabimento?· 

O Sr. Mello J\llàttos: - Quem desconhece a necessidad~ dessa 
lei? 

O Sr. Lopes Gama:- Quem diz que.se trata de fazer essa Jeií 
reconhecem a.:necessidade dela (apoiados). · . ·· ... · · 

Firrrie nestes princípios, e segundo te~ho.declaradó, sústentó o· 
parecer da comissão; não há necessidade démarchar c'om" precipita
ção; o queé preciso é julgar c9m tal· gravidade e'c"ircunl>peç~o.que o 
público e ó mundo inteiro digam que somos imparciais (apoiados). 
Atenda"se a: que somos juízes de nossos colegas;' que não devemos pas~' 
saralém da lei, nem sàir fora de nossas atribuições .... · . · . . . , 

· ···O Sr; C. Ferreira: -Sr. presidente, qual será a causa desta osci
lação do senado! Quem há de pagar esta inércia do senado, em não 
ter apresentado essa lei que já reconheceu neCessária quando aqui apa
receu·a pronúncia do nosso falecido colega· o Sr. Costa Barros? Hão 
de ser sem dúvida, sem dúvida, os nobre senadores acusados~ 

Agora direi também ao Sr. ministro que n.ão parou este negó
cio do Sr. Costa Barros, só porcjue o senado quis; quem obra ser:ri ra
zão são· somente os déspota; . parou porque o senado julgou. necessá- · 
ria uma lei. Porém apresentar-se um processo nesta casa, e dizer o se~ 
nado: - Vá para a secretária e fiquem lá eternamerrte -, é~oisa que 
não pode nem deve fazer. O senado assim torna-se~ia um d1tador, e. 
quem poderia sofrer um senado desta natureza? Seria até crime; por
que guardaria em seu seio homens culpados. Mas· o serjàdo reconlíe
ceu que era necessária uma lei: parou pois o processo do nossOé:olega .· 
o Sr. Costa. Barros por falta dessa ·lei; agora porque o senado desleixou 
a sua obrigação, não fazendo essa lei, quer o nobre ministro qüe arbi~ · 
trariamente entre no julgamento dos nobres acusados,· qUe o Sr. pre
sidente diga: ;_A ordem do dia para amanhã é a apresentação do libe
lo, ...,;, depois: ....:. A ordem do dia para tal dia é a defesa.:_, por fim o 
julgamento, etc. ! E em suma, que vá dando as ordens conforme o 
seu entender! Será isto marchar regularmente? Não seráum julgamEim
to arbitrário? Em que parte do mundo se julga sem ter antes estabele
cido as fÓrmulas garantidoras da inÓcência?Nem no centro -da África, 
pois creio que lá mesmo há de haver sempre alguma fórmula. 

1\lão aparece esta fórmula, não aparece a lei; pOrque o senado 
tem desleixado esta sua obrigação; e agora quem há de pagar hão de ser 
os nobres senadores acusados? Quem julgo eu que deveria pagar é o 
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1: preciso uma lei digo eu: aqui trata-se de direitos individuais 
do. cidadão, assegura o exerci' cio desses direitos e o.exerdcio~ dos di
reitos dos cidadãos é marcado em lei. Um processo em:que. aparece 
um membro acusado não se limita somente ao conhecimento do autor 
delito, a certeza do juiz-e dos acusados que .a lei dá (apoiados); tem 
outros tan:tos quesitos, que agora é· escusado enumerar, :quesitos que 
são enumerados com muita especialidade em todas .. as leis, .e que são 
todos valiosos para os cidadãos como os mesmos direitos (apoiados). 
As garantias que as leis de processo dão .merecem a maior atenção de 
todos .os legisladores, e_ estas garantias não podem ·ficar dependentes 
do juiz.quejulga. . . . · . 

. -Sem eu querer .fazer aplicação do fato que vou. r:efer:ir:.ao d iscur-. 
so do honrado -membro o Sr. ministrada justiça, eu o lembr,arei como 
um fato da his:tória. O honrado membro disse:- sabendo-se·osju(zes, 
sabendo-se o. acusador, conhecendo-se o acusado, o m_ais oéque é? Dar 
ocasião para o acusado colher as provas; apresentar-se o libelo, ser 
convidado o acusado para produzir sua defesa, marcar-se.dia para es~ 
tes e outros atos, e depois dar-se a sentença. -.Ora, figurando-se oca
so tão simples como figurou o honrado membro, podemos dizerque 
as leis feitas na convenção da França -eram ótimas,excelentes; elas.sal
vavam estes prindpios; mas aquelas leis não podem deixar de ser ain
da consideradas. como o ferrete da ignom(nia por-todos-os homens 
que pensam (muitos apoiados) .. Apontarei uma lei da convenção fran
cesa, é a do:processo de Danton. Temendo seus acusadores as revela
ções que ele poderia fazer perante os ju(zes, passaram uma lei que de
clarava que todo o acusado que faltasse ao respeitÇ> aos,ju (zes ficava 
fora dos debates. E deste modo impuzeram silêncio a Danton e aos 
mais de que se temiam (numerosos apoiados) . . 

, · Ora, referindo eu- este .fato, mas faço mais do que trazer à con
sideração do_,senado o perigo deste modo de-legislar (apoiados)~ Eis
aqul_um efeito de concentrar-se em uma.só corporação a faculdade 
de legislar eafaculdadedeobrarcomo tribunal,como acontece no caso 
em questão, uma vez que se decida que o senado pode .em seu regi
mento marcar estas fórmulas. Em um dia marca-se-uma fórmula, no 
dia seguinte. outra, e, enfim, reduzir:se a tão pouco, que o acusado 
não possa r:~em falar.! (Apoiados.) Di r-se-à que isto não acontecerá en
tre nós. Eu confio na Divina Providência· que não acontecerá, e que 
tempos tão ca-lamitosos não aparecerão en:tre nós; mas, enfim, esta
mos legislando, e é necessário providenciar tudo (apoiados-.) · 

Julgo pois que não é dado a um só corpo marcar as fórmulas 
do processo e julgar; porque estas fórmulas envolvem garantias tão im
portantes como os mesmos direitos. O honrado membro argumentou 
com o artigo da constituição que manda fazer uma lei especial para 
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os ministros e secretários de estado, nos crimes de responsabilidade, e 
daqui concluo que, pelo preceito da constituição, só aquela era ne
cessária, o que mostrava que não se devia fazer lei especial para o jul
gamento dos outros privilegiados do senado. 

Sr. presrdente, eu direi por esta ocasião que, quanto mais estu
do a nossa constituição, tanto mais fico gostando dela (apoiados)! 
Tem garantias excelentes que não se acham em outras constituições, 
e este artigo é uma prova do que acabo de dizer. A constituição exige 
uma· lei especial para os ministros de·estado nos casos de responsabili
dade; a constituição quiz tirar ao corpo legislativo do Brasil o arbitrá
rio que se observa em outros corpos legislativos a respeito dosdelitos 
dos ministros de estado, que por eles são julgados sem lei (apoiados) . 
Eis aqui uma garantia que a constituição marcou expressamente em 
favor dos ministros, garantia que é aprovada por todo o bom senso. 
Ora, digo eu, se a constituição exige uma lei a respeito dos ministros 
de estado, como não exigirá também para c;>utros privilegiados pela 
mesma constituição? (muito bem.) Pois serão só os ministros de esta
do os únicos privilegiados que mereçam uma lei em seu favor? Os se
nadores, os deputados, os membros da família imperial, senhores, 
não mereceram também uma lei (numerosos apoiados?) E portanto 
este artigo da constituição em apoio de minha opinião. 

O honrado membro pareceu argumentar contra a opinião que 
sustento com a impunidade dos senadores, argumento em verdade 
forte considerado em si; porque todas as vezes que se apresenta a im
punidade isto causa horror a todo o mundo, desanima os bons e 
exalta os maus; mas, senhores, a questão não é se hão de ficar impu
nes os senadores, a questão é saber se o princípio é verdadeiro; por
que se é verdadeiro, forçoso é sujeitarmo-nos às suas conseqüências. 
Segue-se a impunidade, diz o ilustre membro; pergunto eu ao honra
do membro, e por culpa de quem? Por culpa de ambas as câmaras 
que se tem descuidado deste objeto; mas por isso havemos nós, na 
ocasião que se oferece, obrar de um modopara que não estamos au
torizados? (Apoiados). Segue-se a impunidade. 

O honrado membro parece-me que esqueceu-se um pouco da
quilo que tem havido entre nós. Eu estou que, quando a constituição 
exige uma lei anterior, fala particularmente da lei que declara o cri
me, e da lei que impõe a pena, fórmulas exteriores do processo. E no 
caso presente temos lei anterior que declara· quem é o juiz e o acusa
dor. E isto está já reconhecido entre nós: o código foi re
formado, estabeleceram-se novos juízes, e os crimes anteriores foram 
julgados pelas disposições dessas reformas. Portanto, pode-se fazer a 
lei porque ela recai sobre objetos sabidos; não é lei que classifique 
crime, ou estabeleça pena. Ora,· isto é em resposta ao argumento da 
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impunidade que o honrado membro apresentou; porque no meu 
·entender pode se fazer a lei, e por ela serem julgados os processos 
atuais, sem·que se possa dizer que há retroação. . · 

Parece-me que tenho respondido aos principais argumentos do 
honrados membros; porém não posso acabar o meu .discurso sem re
pelir uma expressão enunciada por: um nobre senadorpor Pernambu
co; mas declaro que não quero entrar em explicações.relativas ao fato 
a que me refiro: o senado há de pesar em seu bom juíz.o os motivos 
que tenho para não entrar em explicações, porém não posso dispen
sar-me de protestar. contra a expressão desse nobré senador,. quando 
disse que o Imperador devia o exercício do seu poder a.ur'na conven
ção ... 

O Sr. H. Cavalcanti:- Não disse assim; q~is~me ~tribuir isso; 
mas não foi o que eu disse. . . 

O Sr. V. de Olinda: - Como o .nobre senador declara. que não 
disse tal, estou satisfeito. 

· Sr. presidente, para· ser coerente com os principias que estabe
leci, quero mandar à mesa uma emenda, e vem a ser que esta matéria 
se discuta em uma resolução... . . · · 

· · O Sr. C.· Leão: - Não é ocasião oportuna; àgora trata-se do 
adiamento. · . · . . . 

O Sr. V. de Olinda:- Pois bem: vOto contra o requerimento, 
afim de que seja o parecer posto em discussão, e nessa ocasião ofere-
cerei a emenda no sentido em que falei. · · 

. O Sr. P. Albuquerque:- Sr. presidente, eu folgo rriúito de ter 
ouvido já a dois ilustres membros da comissão que tem falado de 
acordo comigo a respeito da inteligência que deve ter o§ 4!' do pare
cer. Eu já me tinha antecipado· em mostrar a um deles uma emenda 
que, aclarando o sentido do parágrafo em discussão~ ressalvava todas 
as dúvidas e objeções que se tem feito contra ehi 

A emerida é esta: - Que as comissões. ofereçam· a fórma do 
processo a respeito dos privilegiados da constituição art. 47, § 1!', to
mándo· por base a Jéi da responsabilidade dosministros e consélheiros 
de estado.- . · .· · · .. 

Que esta é a inteligência do ~-~!' do parecer das comissões bem 
se deixa ver, comparando-se o· relatório com o. mesmo parágrafo. As 
comissões confessam que não há lei que regule o processo, há sim lei 
penal, mas não há forma do processo estabelecida. As comissões ao 
mesmo tempo confessam que não querem proceder arbitrariamente, 
quando dizem que é necessário que o senado lhes assinale alguma me
dida auxiliar, afim de que elas possam prosseguir no desempenho de 
suas funções, que nunca elas quiseram menos arbitrárias do que neste 
aflitivo encargo. E apresentam enfim o § 4!' compreendendo· não só 
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os membros acusados como todos os mais privilegiados que para o 
futuro o possam ser, quando diz:- Enfim, que no conhecimento des
tes e de quaisquer outros processos de crimes individuais, de que co
nhece o senado, se siga a lei da 'responsabilidade dos ministros e con
selheiros de estado, naquilo que for aplicável. - Combinando pois o 
relatório das comissões com este parágrafo, parece que se pode dedu
zir com toda a certeza que as comissões não queriam proceder neste· 
negócio arbitrariamente, repito. 

Debaixo destas considerações já o senado deve entender que as 
comissões, ao· que se propõe é unicamente a que, tomando elas como 
base a lei da responsabilidade dos ministros então apresentem as mo
dificações apropriadas ao processo desses privilegiados, porque não 
estão nas mesmas circunstâncias dos ministros, e então sobre a apre
sentação desse novo projeto, qu'e devera ser conciso o senado, resol
va o que lhe parecer conveniente. 

Isto pode ter tanto mais lugar, quanto se pode bem fazer en
quanto se ouvem os nobres senadores acusados; se imprimem os pro
cessos e dão as comissões o seu parecer sobre as acusações que podem 
ou não prevalecer, segundo a decisão do senado. As comissões pois o 
que querem e propõem neste parágrafo é _que o senado as autorize a 
tomarem por base a lei da responsabilidade dos ministros. Sendo en
tendido assim, creio que não deve haver objeção alguma, deve o pará
grafo em discussão ser aprovado, e por conseguinte desnecessário é o 
requerimento do nobre senador, que parece envolver novas idéias. 

Este é o meu modo de entender; e como dois mais dos ilustres 
membros das comissões tem-se declarado no mesmo sentido em que 
tenho explicado, creio que se pode aprovar o parágrafo sem escrúpu
lo, e quando haja alguma dúvida, adote-se a emenda que acabei de ler, 
ou outra que fixe a inteligência. Não ofereço por ora a minha emenda, 
porque vejo que todos consideramos o § 4? neste mesmo ·sentido. · 

O Sr. C. Leão: - Sr. presidente, pedi a· palavra para solicitar 
algumas explicações aos nobres membros da comissão, porque isto 
me deve orientar no voto que tenho de dar. 

Os nobres membros da comissão, propondo neste § 4? que se 
seguisse a lei de responsabilidade dos ministros de estado, tiveram por 
fim propor a adoção dessa medida por lei da assembléia geral, ou so
mente que o senado declarasse regimentalmente que nestes processos 
se observaria esta lei? 

Se os nobres senadores tem por fim adotar a lei de responsabi
lidade dos ministros como medida que deva regular o senado no 
conhecimento destes processos, isto por meio de resolução que tenha 
de passar pela assembléia geral, então votarei contra este parágrafo, 
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porque seria fazer uma lei especialmente para este caso, o que a cons
tituição não permite. 

Ninguém porém entendeu que os ilustres membros da comissão 
quisessem· o que agora declaram querer; e se· eu estou ·em erro, fui- de 
certo induzido a isso pela nobre comissão . 

. ··O Sr. H. Cavalcanti:- O negócio não é tão simples. ·' 
O Sr. Paula Albuquerque: -Pela minha parte não posso decla

rar o que pretende o nobre senador~ As comissões não tem'ainda tra
tado desta questão, quando elas se reunirem é que poderão tómar 
em consideração todos os inconvenientes que podem haver ·em ado
tar-se, como regimento ou como uma lei,· esta-medida.· · ·'·· · 

Quanto a mim, deve ser como uma resolução,: não só porque a 
regra fixa -da marcha dos processos é uma-·garantia a: qualquer acl:isa
do, como porque, quando o senado quisesse adotar·: um"regimento 
particular para o crime de seus membros, não podiá ele eStabelecer 
por si só este regimento para os crimes de todos ·os ·outros· seus privi
legiados, por conseguinte, pela minha particular opiriião, 'desde já 
declaro que julgo necessário uma lei concisa, sim, mas uma lei que 
passe por todos os ramos do poder legislativo para conhecimento des
tes, e de quaisquer outros processos como quer o § 4~ 

O Sr. Lopes Gama: - Pede a palavra para uma explicação. 
Sr, presidente, a comissão reconheceu a necessidade de uma, 

lei para podermos continuar nas funções que nos foram incumbidas, 
e não era possível marchar de outra maneira, até porque já o senado 
mostrou-se convencido da necessidade dessa lei. Por ocasião do pro
cesso do Sr. Costa Barros foi ela proposta aqui e discutida; remeteu-se 
à câmara dos deputados, mas as emendas com que voltou da câmara 
dos deputados caíram aqui. 

· Ora, eu li esse projeto de lei, li as emendas que se apresenta
ram, e dei preferência à lei da responsabilidade dos ministros; acho 
que esta lei contém todas as formalidades necessárias, não só para 
conhecimento do crime, como para defesa dos acusados, e quando as 
comissões dizem que seja ela adotada, entende-se que é fazendo-lhe 
alguma alteração; rrias depois da discussão que tem havido, quem po
derá insistir em querer que o senado vá julgar os seus privilegiados 
por um simples regimento? Era preciso' que primeiro se mostrasse que 
os que pretendem que isto se faça por uma lei não tem razão; mas 
isto não se tem feito, pelo contrário, vejo que os argumentos do no
bre senador por S. Paulo não foram respondidos, estão triunfantes. 
Ora, eu já mostrei também que na marcha dos processos há fórmulas 
essenciais, fórmulas de natureza tal que, faltando-se a elas, pode-se 
prejudicar não só ao conhecimento da natureza do crime, como à 
segurança individual do acusado; e se já mostrei isto, de maneira algu-
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ma posso querer que se adote a lei como regimento (apoiados). Devo 
ceder à razão, até porque se insist(ssemos em querer o julgamento 
deste modo, estou certo que os advogados, ou os mesmos ilu~res acu- .. 
sados, alegariam logo esta exceção; e então a discussão seria muito 
mais longa, e mais dif(cil seria tomar qualquer acertada deliberação. 

Sou, portanto, de voto que volte o parecer, nesta parte só, à 
comissão, para que proponha uma lei que sirva de regra no conheci
mento dos processos desta natureza. A minha opinião é que se adote 
a lei 'Cie responsabilidade dos ministros ... 

O Sr.· H. Cavalcanti: - Vá à comissão, ela que reflita no negó
cio, e apresente a medida que julgar mais conveniente. 

O Sr. Lopes da Gama: - Bem; vá à comissão. Estou pronto a 
trabalhar, a fazer da minha parte o que puder para esse fim. O senado 
fará as emendas que forem necessárias. 

A discussão fica adiada pela hora. 
O Sr. presidente declara que a ordem do· dia continua a ser a 

mesma, e levanta.a sessão às 2 horas. 
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SESSÃO EM 18 DE FEVEREIRO DE 1843. 

·Presidência do Sr. barão de·Mont'Aiegre;·;' · 

Sumário. - Expediente. - Ordem·dodia.- Continuação da discussão 
do requerimento do Sr. P. Souza, apresentado em sessão de 16 
do corrente; discursos dos Srs.· P. Souza. L Gama, A. Albu
querque, M. Mattos, Vasconcellos, H. Cavalcanti e visconde ·de 
Olinda. 

Às 1 e> horas e meia da manhã, reunido número suficiente de 
Srs. senadores, abre-se a sessão, lê-se e aprova:se a ata da anterior. 

EXPEDIENTE~. 

O Sr. 1? Secretário lê um of(cio do 1? secretário da câmara 
dos Srs. deputados, participando que a mesma câmara adotou e dirige 
à sanção imperial a resolução do senado de 26 de junho· de 1839, que 
aprovou as mercês pecuniárias concedidas pelo governo. ao oficial, 
sargentos, cabos, anspeçadas e solc:Jados mencionados na dita ·resolu-
ção. ~ · .. 

· Fica o senado inteirado. 
O Sr. H. Cavalcanti (pela ordem): - Tenho tanto desejo, Sr. 

presidente, de não ofender com as minhas expressões a-ninguém, que, 
vendo em um meu discurso publicado no Jornal do Comércio de hoje 
uma expressão que não me parece boa, e que se a disse foi sem dúvida 
por me ter escapado no calor da discussão, eu a retiro. 

!: no suplemento, coluna 1 !'I da pág. 2!'1, depois de :Jm aparte 
do Sr. Vasconcellos. Está aqui - Também não terá visto o nobre 
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senador certas questões tratadas e decididas manhosamente, para dar 
lugar depois a dizer-se - é caso julgado? - Ora, esta palavra manho
samente não me parece própria; eu a retiro e substituo pela frase com 
ambigüidade ou pouca clareza. 

Como por vezes notei certas expressões em discursos publica
dos no Jornal do Comércio, seus autores não as retiraram, e vi que 
serviriam para que alguém as achasse calorosas, julguei conveniente 
dar esta explicação. 

· ORDEM DO DIA. 

Continua a discussão, adiada na última sessão, do requerimen
to do Sr. Paula Souza, propondo que volte às respectivas comissões 
a 4!'1 conclusão do parecer sobre os processos dos Srs. senadores 
Feijó, Vergueiro, Alencar e Ferreira de Melo,. afim.de que informem 
se o senado pode julgar sem uma lei especial, e nesse caso apresentem 
quais as regras que se devem pára isso adotar, e que sejam discutidas 
como manda o regimento. 

O Sr. Paula Souza:- Sr. presidente, depois da discussão havida 
ontem eu julguei ainda mais necessário dizer a minha opinião sobre a 
questão, vendo que alguns honrados membros se dignaram atender as 
minhas reflexões, embora delas não tirassem as mesmas conclusões: 
cumpre-me pois tornar a falar na matéria, a ver se consigo que os 
honrados membros tirem as conclusões qÚe eu tiro. 

O que se discutia era que desde já servisse de regra para o jul
gamento dos senadores acusados a lei de responsabilidade dos minis
tros de estado; não querendo eu isto, propus· que esta matéria vol
tasse à comissão, e que ela considerasse estes pontos- Pode-se fazer 
esta acusação sem lei especial anterior? Pode-se fazer uma lei poste
rior para com ela julgar-se esses crimes anteriores? E quando se pu-

. desse fazer esta lei posterior, a lei da responsabilidade dos ministros 
é a mais conveniente? E quando. se julgue. que é a mais conveniente, 
pode-se discutir ela sem ser pela forma porque se devem discutir as 
leis? Eis as questões que eu apresentei. 

Primeira questão: - Pode-se fazer uma lei posterior para um 
crime anterior? - Eu já disse a primeira vez que falei nesta matéria 
que esta questão é gravíssima; eu duv.ido muito que haja poder de 
fazer uma lei posterior para um fato anterior, embora essa lei seja 
só de processo, pois, em minha opinião, as leis do processo são as 
mais importantes para a liberdade do cidadão .. Julgo eu que, se não é 
impossível, é ao menos para mim muito duvidoso que se possa fazer 
lei posterior para julgar crime anterior: para me por nesta dúvida, e 
dúvida profunda, basta ler o § 11 do art: 179 da constituição, que já 
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ontem foi aqui citado; diz ele:- Ninguém será sentenciado senão por 
autoridade competente, e em virtude da lei anterior, e na forma por 
ela prescrita. · · · ·' · · · · · ·· ··· · · .. · · 

Ora, à vista deste parágrafo tão claro, e·que de. mais· a mais· é 
consentâneo com a razão, ·é o resultado das opiniões:de todos os pu
blicistas e criminalistas, como posso eu aprovar logo a· opinião de que· 
se pode ,fazer uma lei posterior para julgar crimes anteriores? Pelo 
menos eu estou em suma dúvida. Lembro-me que, quando as socieda
des ainda não estão bem organizadas, ou quando estão em estado ex
cepcional, isto tem acontecido; por. exemplo,. na. sociedade inglesa 
houve muitos exemplos; mas para não haver destes exemplos é que se 
tomaram pouco a pouco providências, e hojeseriáum'espanto~na.ln--
g I aterra. se se· praticasse isto. Eu· entendo ·pois ·que~::sem·ferir-se a jus~' 
tiça, não se pode fazer uma lei posterior paràjulgar. crimes· anteriores~· 

Mas disse-se: o essencial do processo é qué haja,:juiz,·que.haja · 
acusador e que haja· réu; tudo o mais nasce do direito natural. Se isto 
fosse assim, a constituição não determinaria "qu'e'ninguém·:.seja sen
tenciado senão por autoridade competente, e em virtude da lei ante
rior, e na forma por ela prescrita";. Quando ela diz·isto, é porque en
tendeu e devia entender que' não basta ·haver ju iz,:·acusador ·e· réu,· é 
preciso que se marquem as fórmulas: para o julgamento; e tanto. é 
assim, que, além deste artigo,· a constituição determinou mais o se~ 
guinte: - Organizar-se-á, quanto antes; um código civil e criminal, 
fundado nas sólidas bases da justiça e eqüidade. ~E demais, qual é a 
nação, no estado normal, que só conhece a neeessidade de juiz, de 
acusador e de réu? Qual é a nação, on.de haja um tribunal qualquer, 
que não tenham regras fixas anteriores para o julgamento dos réus. 

Se voga este princípio qúe basta só haver Juiz; acusador e réu,··· 
insensato foram os autores da constituição, insensatas são todas as 
nações onde há tribunais que não· podem julgar sem essas~ regras ou 
prescritos~ ainda mais insensatas são as nossas leis que'as.tem fixado, 
e os nossos tribunais superiores que' muitas vezes anulam processos 
por falta do cumprimento dessas fórmulas.· Logo me parece clarís..:· 
simo que não se pode ju'lgar alguém na·. forma ç:la constituiç3o e do 
senso comum sem que primeiro hajá- regras anteriormente estabele
cidas. Não basta simplesmente que haja juiz acusador e réu; se este 
princípio vogasse, ainda prossigo, em minha opinião t<?rnávamo-nos 
piores que os povos bárbaros; tornávamo-nos necessariam'ente partici- · 
pantes dos· incõmodos, dos males, dos horrores que aparecem nas 
crises revolucionárias; só nas crises revolucionárias é que alguma vez 
se tem admitido julgar sem essas fórmulas. Ainda assim~ no delírio 
das 'paixões, próprio de tais crises, aparecem tais ou quais fórmulas: 
por exemplo, nos tempos mais horrorosos da revolução inglesa, nos 
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tempos da reação de Carlos li e Jacques 11, não. havia certas regras? 
Sem dúvida. Na França, no tempo da revoluç~o, não haviam também 
certas regras? Havia: não bastava só a jurisdição, o acusador. o réu 
tinham suas regras, embora bárbaras e sangüinárias; e então nós, o 
senado do Brasil, em um tempo calmo, há de entender. que tem direi-. 
to de julgar só porque há juiz, acusador e réu sem regras algumas? 

Sr. presidente, espanto-me. de ouvir esta opinião! Eu creio que 
os que a tem não' refletiram bem. Se o senado do Brasil se presume 
habilitado para julgar sem regras, sem lei anterior, só. pelas regras do 
direito natural, que a abstrato, que não está escrito, eu direi que não 
é senado, que não é tribunal; que ele se supõe· em uma crise revolu- · 
cionária; que se põe abaixo mesmo do tribunal revolucionário da
França, que ao menos tinha certas regras. Ora, se isto é essencial para 
todos os tribunais,· muito mais o. é para aqueles que são ao mesmo 
tempo corpos políticos. 

Eu tenho dito mais de uma vez - é muito mau que a justiça se 
misture com a política . ....,.. A justiça tem uma esfera diversa; a justiça 
não ·pode marchar com as paixões, morre com elas; a política marcha 
com as paixões, vive delas. J: preciso pois que se não confunda a jus~ 
tiça .com a política; por isso algumas que. se tem constituído moder
namente já não querem tribunais que exerçam ao mesmo tempo essas 
duas funções. Por exemplo, na América do Norte o senado julga sim, 
mas o que? Julga unicamente se o acusado há de continuar. no empre
go; nada mais: ao tribunal propriamente judiciário compete o julga
mento do crime e a imposição da pena. Mas .nós que nisto imitamos 
as instituições de outras nações, por isso mesmo temos necessidade 
de estudar a história delas para que não caiamos nos crimes, e nos 
horrores em que elas em outro tempo caíram. Remontemo-nos 
mesmo às nações mais antigas; quando foi· que Roma perdeu a liber
dade completamente? Foi quando a maior parte dos julgamentos 
saíam dos.tribunais comuns· para o senado, corpo político, e por ma
nejos dos novos chefes do estado: foi então que a liberdade romana 

- e~pirou; porque aquele corpo, que ainda parecia governar o- estado, 
tornou-se .exclusivo tribunal judiciário dos mais importantes crimes, e 
viu-se o que foi o senado nos horríveis tempos de Tibério, e seguintes. 

A câmada dos lords na Inglaterra em certos tempos que de 
vítimas não sacrificava também? Quem não sabe do assassinato jurí
dico de Stratford, e do bispo Laud e tantosoutros? Eram sem dúvida 
tais julgamentos verdadeiros assassinatos jurídicos. Quem não sabe os 
assassinatos jurídicos que a convenção nacional francesa fez por meio 
de seu tribunal revolucionário e de suas comissões militares? Um tri
bunal judiciário que é ao mesmo tempo corpo polftico tem muito 
mais necessidade do que os puramente judiciários de ser bastante cau-
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telosos, para que as paixões políticas não façam a pretexto da justiça 
sacrificar vítimas, e produzir males e horrores ao país.· ... · · 

Se pois o senado' brasileiro, por ;isso mesmo que :é corpo pol r~ 
tico, tem a mais absoluta necessidade· de ser circunspecto; ~prudente e·. 
imparcial, como ainpa· se quer que ele·possa julgar sem regras, só por~ 
que há juiz; acusador e há réu? Antes eu deduzo o contrário:· por isso 
mesmo que é tribunal e corpo· polftico;· deve ter regras estabelecidas 
que o contenham e estorvem os ·abusos,· as paixões do momento. 
Logo parece que não é possível entender~se .que o• símplice·fato .de · 
haver jurisdição; de haver juiz, acusador e réu; possa dar:direito,ao:· ... 
senado para julgar sem haver uma lei anterior .que marque. as .regras, 
que se devam seguir nesse julgamento. · · '· ·., ·· · 

. Disse-se. que é .só. apresentar o libelo; .ouvir,•as:partes~e,julgar~.:' 
Era preciso que nós não entrássemos na questão para entender assim;· 
pois o tribunal, julgando os seus privilegiados, há de Umitar~se:unica-. 
mente a .·ouvir .. o acusador· e as partes? Não. terá· este tribur.~al .meios 
para só .triunfar a verdade como há .nos tribunais;.comuns? Valia a 
pena pensar-se:nisto. Querendo-se desculpara.triste.posição·do sena:-. 
dor, privado dos recursos. que a todo ·q cidadão. compete. no foro; 
comum, disse-se· que ele também pode. recorrer aos-ju ízes.que·conhe- . 
cem da pronúncia, como qualquer outro cidadão; mas eu; que .julgo, 
que se não tem o direito de renunciar ao foro privilegiado~ não·posso 
admitir. esta doutrina; e mesmo os juízes do.foro comum·não podem. 
nem. devem querer aceitar tais recursos, porque o art. 28. da constitui
ção diz - que depois da pronúncia suspendam todo o :u lterior•proce- .· · 
dimento, e remetam o processo à câmara respectiva. - .Parapois•ser 
justo o senado, uma vez que entendeu não poder pron'unciar, deve ao 
menos facultar aos seus privilegiados esses recursos. de que ficam pri- · 
Vados. . . . - ~. . . . ' . . . . 

· · Cumpre considerar como será a organização do·senado• como: · 
tribunal para tais julgamentos. Será o tribunal todo ·o senado;·'como • 
parece? Será só parte? Como serão' as recusações? Quais serão as··. 
regras que se devem seguir nelas? Quais os dias:parávir o libelo de· 
acusação e a defesa? Haverá réplica, tríplicéi? Em uma péilavra' todas·· 
as regras que existem no foro comum serão admitidas?; Tudo isso: • 
pode acaso ficar dependente da lei. natural coino se-disse, isto é, da 
inteligência que-o tribunal quiser dar .no momento? Não se·deve ·en
carar .tudo isto, nunca, deixando-se aÕ··ar:bítrio ·de :um tribunal, ao. 
mesmo tempo corpo político, e por. conseguinte suscetível de ser in
fluído por paixões violentas? Tenho dito várias vezes que talvez eu · 
esteja com a razão completamente depravada, e que por isso não pos
sa compreender a sublimidade das opiniões que combato; mas eu 
cuido que não estou com a razão depravada; porque esta opinião é. 
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também a 'op1mao do senado. A(. existe o voto do senado em 1829 
que declara que sem lei não pode julgar: o senado julgou necessária 
uma lei, se o senado é o senado, se é guarda das instituições do país, 
se é o primeiro tribunal judiciário do estado, deve ainda, como antes, 
querer esta lei. 

Disse-se mais: - Embora se. entenda que não é mister fazer 
uma lei, podemos nós aplicar uma já feita, e essa é a da responsabi
lidade dos ministros e conselheiros de estado -. Eu aplico também 
quanto acabo de dizer à essa lei da responsabilidade dos ministros e 
conselheiros de estado: é ·ela para punir os crimes individuais dos se
nadores? Por certo que não. E lei para punir os crimes de responsa
bilidade dos ministros e conselheiros de estado. Quem ignora que os 
crimes de responsabilidade são de natureza mui diversa dos crimes in
dividuais?· Quem ignora que os crimes marcados nessa lei não são 
crimes individuais? Logo essa lei não pode servir. Como é que uma lei 
especial feita em 1827 há de poder regular agora para o julgamento 
de crimes individuais dos senadores,; cometidos em 1842? Não é pos-. 
sível. Mas suponhamos que podia: é ela conveniente? É ela a mais 
apropriada. para .o julgamento de tais crims? Uma· lei que só conside
ra o processo depois de decretada uma pronúncia irrevogável? Servirá 
para julgar. os crimes dos senadores, cuja pronúncia se entende dever 
ser feita fora, uma lei que não dá ao senado o direito de conhecer da 
pronúncia, nem lhe ministra meios quaisquer para reformá-la? Para 
os ministros os meios estão na lei; mas são essas as regras que existem 
no foro comum para a formação da culpa dos senadores? não: por 
conseguinte pronunciado o senador é já sujeito às regras da acusação 
que vem nessa lei: perderam portanto todas as garantias que têm. os 
ministros. 

Mas, dirão: - Resta o recurso do art. 28 da constituição. -
Este recurso não é próprio do senado como tribunal judiciário; é di
reito que tem cada uma das câmaras para independência de seus 
membros, tanto que o tem a câmara dos deputados, que não é tribu
nal judiciário. Elas podem em verdade dizer·que o processo não con
tinue; mas pode vir depois uma maioria· que mande continuar, e neste 
caso só resta a acusação, e nenhum recurso da pronúncia. Acresce 
que também essa . lei da responsabilidade tem bastante defeitos, e 
para não tomar tempo, refiro-me à analise que já dela fiz: ela só olha 
da acusação em diante, e olha mal, não dá os recursos necessários, or
dena uma votação pública depois de um debate secreto: enfim não é 
justa. 

Outros nobres senadores entenderam que,· quando não con
viesse essa lei, podiam aplicar-se as do foro comum. Esta opinião é 
mais plausível, caso se entenda que se pode fazer uma lei posterior 
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pará julgar crimes anteriores; mas note-se ainda assim quanto esta 
opinião é digna de meditação. O senador, por isso mesmo que é sena~ 
dor, deixou de pertencer ao foro comum; a.constituição deu-lhe um 
foro especial, e dando-lhe um foro especial. entendeu que lhe compe
tiam regras éspeciais; entendeu que as regras do foro comum não lhe 
convinham, assim como entendeu para· as outras classes. de privile
giados. 

Logo então como, à vista da constituição, um senador que tem 
foro especial há de ser julgado pelas regras do processo comum? Para 
isto poder ter lugar era preciso que passasse o princípio de que qual
quer senador pode renunciar a seu privilégio, princípio que, se não 
estou enganado, existe na câmara dos lords na Inglaterra; se passasse 
este princípio, então renunciando o senado ao privilégio do seu. foro, 
podia ser levado ao foro comum; mas nesse caso não é o senado que 
os pode julgar: no estado a que se quer reduzir o senador, feliz eu se 

·pudesse renunciar a tão prejudicial privilégio! · 
Estão pronunciados senadores que, se não fossem tais, já .há 

muito. estariam lavados da nódoa que se lhes quis lançar, assim como já 
estão os seus co-réus, sujeitos ao foro comum. 

Mas ainda assim, note-se que a aplicação dessas regras para o 
senado como tribunal não é fácil, é talvez impossível. Todos sabem 
que as leis comuns criam um tribunal de sorte, o júri; que este tribu
nal, além de por lei serem suspeitos muitos dos que o formam, ainda 
a parte pode recusar todo ele. (os doze) e sem dar motivos: depois 
têm muitos recursos - protesto por novo júri - oposição do juiz 
presidente, recorrendo para a relação - apelar para a relação quando 
se não tenham guardado certas. fórmulas - finalmente revista: - e 
pode se aplicar tudo isto ao senado como tribunal? Pode-se .fazer que 
o senado siga estas regras? Se isto é possível, é ao menos fácil na prá
tica? Não, de certo. Logo, ainda que isto fosse I ícito, como se pode~ 
riam aplicar as regras do foro comum ao senado? 

Porém disse-se: - Não falemos dessas leis ou regras do foro 
comum, e sim das de outros privilegiados. - Pois se esses outros pri
vilegiados tiveram em leis suas regras especiais, como então se há de 
dizer que são elas o direito comum, e que como tal aplicar-se à outra 
classe de privilegiadas? Quantas são essas diversas regras dos diversos 
privilegiados? Deverá ficar ao juiz, .que é o sen~do, essa escolha? E 
qual será o princípio diretor nessa ·escolha? Pois podesse chamar 
direito comum a regras especiais? Não é isto abusar da significação 
dos vocábulos? Creio que sim. Mas, Sr. presidente, embora o senado 
decida que pode fazer uma lei para julgar crimes anteriores; embora 
entenda que tal lei deve ser a lei da responsabilidade dos ministros, 
ou a dos membros do supremo tribunal de justiça, ou a da relação, ou 
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a lei que regula o foro comum ajeitada por isso do modo possível; 
qualquer porém que seja a decisão do senado, isto que o senado 
tenha de fazer, poderá fazer só por um parecer de comissão, sobre o 
qual só se fala duas vezes? Há de assim, contra o regimento, votar-se 
uma lei de processo para estes privilegiados? Pois há de se aprovar 
esses artigos, quaisquer que eles sejam, de repente, de chofre, sem 
meditação? Trata-se por ventura de alguma questão de fana caprina? 
Não vê o senado que se trata da honra e dos interesses mais impor
tantt:!S, que se trata de sua própria honra? Um não exemplo é sempre 
fatal! um abismo chama sempre um outro abismo! 

Há de se fazer isto por um parecer de comissão? Com que di
reito o senado há de aprovar, como lei, porque lei fica sendo, só por 
uma simples discussão de um parecer de comissão regras tão impor
tantes? Eu julgo que, ainda quando se entenda que o senado pratica 
nisto um ato seu tirado da boa razão, ainda assim deve proceder nisto 
do mesmo modo por que procede na fatura das leis por artigos regi
mentos; e pode ele fazer leis ou artigos regimentais por pareceres de 
comissões? Não, por certo. Estes artigos tem primeira, segunda e ter
ceira discussão; como então há de o senado fazer isto por um parecer 
de comissão, violando o seu próprio regimento em uma questão 
como esta de regular o processo de seus membros? 

Sr. presidente, eu me horroriso tanto com esta idéia, que me 
parece impossível que o senado a adote; porque atos tais só podem 
ter lugar no máximo dos delírios dos tempos revolucionários! Nós já 
fizemos uma lei de processo por um modo diverso do regimento, que 
foi o código; mas depois de diversos pareceres de comissões e depois 
de meditação de anos; mas, ainda assim, que de clamores não houve? 
E então como havemos de obrar agora depois desse exemplo tanto 
pior, e quando se trata .de processar privilegiados do senado? Eu não 
acho isto possível, e tanto mais começo a ter esperanças, quando on
tem já dois ou três honrados membros da comissão pareceram dar 
peso às minhas observações. Eu, como senador do império, como re
presentante do país, dou-lhes em seu nome os devidos agradecimen
tos. 

Os nobres senadores porém não tiram a conclusão que eu tiro, 
eles não julgam preciso ir à comissão? Como pois os nobres senadores 
não concordam nisso, quando reconhecem a necessidade dessas regras, 
e só dadas por uma lei? .Parecia-me conclusão necessária o concorda
rem comigo em que o negócio voltasse à comissão, e então se decidi
riam as diversas hipóteses: 1 !", pode-se fazer uma lei posterior para es
tes crimes? Se entendessem que sim, decidia-se esta outra; 2!", quais 
serão essas regras? Apresentavam então essas regras; 3!", será isto por 
um ato legislativo? Será por artigos regimentais? Mas rejeitar-se o re-
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querimento, e ao mesmo tempo achar justas as ra'zões que o funda
mentam, não acho lógico e razoável. 

Sr. presidente, eu tenho feito o meu dever, e tenho esperança 
de que o senado preencherá o seu. O senado há de refletir na posição 
falsa em que já colocou seus membros por uma anterior votação: hoje 
ser senador não é uma vantagem; é ficar muito abaixo·de qualquer 
membro da associação brasileira! 

O senador pode ser pronunciado por milhares de juízes sem ter 
recursos dessa pronúncia; pode ser julgado sem regras, e, quando mui
to,. pelas regras dadas a arbítrio do seu tribunal no momento, e por
tanto regras variáveis: a garantia dada pela constituição no art. 27 
tem-se julgado ilusória, tem-se julgado uma formalidade que pode o 
governo suspender quando quiser, o que já ele tem violado, mesmo 
sem suspender: e poderá ser tal a posição etn que a constituição quis 
colocar o senador? Seria tal posição digna· dos príncipes imperiais, 
senadores natos? Se tal é ela, poderá um senador ser independente e 
digno das altas funções que lhe são conferidas? Eu entendo que não. 
A passarem tais princípios, é de absoluta necessidade, é de estrita jus
tiça declarar-se francamente que o senador pode renunciar, não só 
ao seu foro, como ao cargo de senador, o que até agora não tem o se
nado consentido. Se é ele colocado em uma tal posição, dê-se-lhe ao 
menos o direito de sair dela, e não ser forçado, ou a partilhar a tira
nia, ou a ser vítima dela; mas eu espero que o senado há de obrar 
com justiça, há de sustentar sua própria dignidade, há de saber de
sempenhar sua missão e preencher as altas funções que lhe foram 
incumbidas pela constituição. 

Voto pois pelo meu requerimento. 
O Sr. Lopes Gama: - Peço a palavra. 
O Sr. Presidente: - O nobre senador já falou as vezes que são 

concedidas; não pode mais falar. 
O Sr. H. Cav2!canti: - Deve falar, deve-the conceder a palavra. 
O Sr. Presidente:- Não o posso fazer sem. que o senado decida 

que esta discussão seja em comissão geral. 
O Sr. H. Cavalcanti:- Pois eu a peço. 
O Sr, Presidente:- Bem, vou consultar o senado. 
O Sr. P. Souza:- Não sei se o regimento manda apoiar: primei-

ro estes requerimentos e discuti-los ~antes de pôr à votação. 
O Sr. Presidente:- Não senhor: Vota-se em discussão. 
O senado decide que a discyssão seja em comissão geral. 
O Sr. Presidente:- Tem a palavra o Sr. Lopes Gama. 
O Sr. L. Gama: - Sr. presidente, do discurso do nobre senador 

o que posso concluir é que o seu requerimento não pode ser aprova
do sem que se decida a questão preliminar que ele tem suscitado e 
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vem a ser se é precisa uma lei especial anterior ao delito para que o 
senado possa entrar no conhecimento dos processos dos pronuncia~ 
dos. O ilustre senado trabalhou por mostrar que qualquer lei por que 
nós agora fossemos julgar teria efeito retroativo; ora, se reconhece 
este princípio, para que voltar à comissão? ... 

O Sr. P. Souza:- Eu disse que tenho dúvida. 
O Sr. L. Gama: - Pois então discutamos primeiro a dúvida, e 

removida que seja pela votação do senado, partirá então de um prin
cípio seguro a adoção de qualquer medida. 

·Eu pronuncio-me contra a idéia de que se julgue sem uma lei, 
pelas razões que ontem ofereci à consideração do senado. Não duvi
dei aprovar o requerimento do nobre senador:· entendi que por ele 
não se reclamava a adoção de uma nova forma de processo, e ainda 
não consagrada na "legislação existente; mas sim que se especificasse, 
o que há de aplicável nessa legislação ao caso em que nós achamos, 
sustentando o parecer das comissões que reconhecem ter a lei para 
o julgamento dos ministros e conselheiros de estado, tudo quanto o 
senado tem de observar no julgamento dos nobres senadores pronun
ciados, eu votarei para que volte às comissões essa parte do seu pare
cer, para o fim de extremar as disposições dessa lei, que não podem 
ser seguidas nos processos de que tratamos; mas não é isso o que pre
tende o nobre senador; o que ele quer é que as comissões interpo
nham o seu parecer, principalmente sobre um princípio que tem pos
to em questão, isto é, se pode o senado julgar por uma lei que não 
existia antes do crime. 

Eu creio que o parecer das comissões corta essa dúvida, porque 
entendo que o essencial na administração da justiça é que ninguém 
seja julgado sem fórmulas garantidoras da inocência e da vendita 
pública, sem fórmulas necessárias para a ação regular, certa e invariá
vel do julgador, e para defesa do acusado. E não existem leis que con
tém todas estas regras para que possamos por elas proceder como tri
bunal de justiça? Temos, como um nobre senador já lembrou, a lei do 
foro comum. Essa legislação porém não pode acomodar-se às circuns
tâncias especiais deste .tribunal; porque, como ontem observei, o se
nado é um tribunal que vai conhecer do fato e doédireito; não é esco
lhido à sorte, não admite as substituições do júri,·:nem muitos outros 
procedimentos dessa magistratura popular. Suponhamos que se ado
tava esta lei; o acusado dava de suspeito todos.,os senadores; quem 
viria substituí-los? A constituição diz - que compete ao senado co
nhecer dos delitos individuais dos senadores-, não diz parte do sena
do; diz ao senado. - A jurisdição está pois em todo o senado. Logo, 
doze senadores (é este o número que se sorteia no foro comum) não 
seriam competentes; e ainda quando fossem, podendo o senado tra-



351 

balhar.com metade e mais um de seus membros, feitas as recusações 
não haveria juízes para julgar. Assim por este, como por muitos ou
·tros inconvenientes que escuso referir, porque basta conhecer o que 
há de singular e privativo na organização do júri, não pode regular os 
processos que tivermos de julgar. 

Propuseram portanto às comissões a lei que lhes pareceu mais 
adequada à organização do senado; lei que, no seu entender, prescre
ve regras e fórmulas garantidoras da defesa dos acusados. Esta lei é a 
da responsabilidade dos ministros e conselheiros de estado. Se o 
nobre senador se der ao trabalho de comparar as diferentes leis que 
regulam o processo seguido nos tribunais para com os seus privilegia
dos, verá que a proposta pelas comissões é a que mais pode convir ao 
exercício de nossas funções judiciárias. 

Estou persuadido de que os ilustres senadores acusados não 
terão por desprezadas as suas garantias, quando em seu julgàmento 
encontrarem as que têm os ministros de estado, sendo uma das que 
mais devem prezar a da imparcialidade, que devem esperar de todos 
os membros do senado, apesar de que já algumas bem sinistras e de
sairosas insinuações se tenham introduzido nesta discussão para fazer 
crer que o espírito de partido pode invadir esta corporação mais do 
que qualquer outra . 

. Eu porém ouso sustentar que só a justiça presidirá às delibe
rações do senado. brasileiro. Estou disto tão convencido, que, ainda 
quando me fosse permitido, nunca renunciaria-o privilégio de serjul
gado pelos meus pares. Embora alguns dos meus ilustres colegas in
sistam ainda em tachar de injusta a decisão do senado sobre o proces
so organizado em Pouso Alegre, essa decisão foi digna de um tribu
nal justo e imparcial. Eu chamo em apoio da inteligência que então se 
deu ao artigo 47 da constituição, a opinião do nobre senador por S. 
Paulo que acaba de falar. Ele ainda ontem disse que o juiz que pro
nuncia é o menos próprio para julgador, até o considero suspeito ... 

O Sr. P. Souza:- Apoiado. 
O Sr. L. Gama:- Bem; neste caso os nobres senadores devem 

reconhecer que, se o senado se arrogasse o direito de pronunciar nos 
crimes individuais dos senadores e deputados, além de proceder con
tra o artigo 28 da constituição, tornava-se suspeito para o seu segun
do os princípios do nobre senador; que assim veio fortificar a opinião 
daqueles que sustentaram que a pronúncia em semelhantes crimes 
deve vir do foro comum. Mas dizem os nobres senadores que os pri
vilegiados ficam de pior partido do que qualquer outro cidadão, por 
isso que não têm os recursos que os outros cidadãos têm. Eu já res
pondi a esta questão, e não preciso repetir o que já se tem dito para 
demonstrar a sua futilidade. Acrescentarei somente que, quando o 
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senado declara que o processo não deve continuar, há uma verdadeira 
despronúncia, e por isso não tem lugar o receio do ilustre senador de 
que seja depois submetido a uma nova deliberação do senado. Nin
guém, segundo a constituição pode fazer reviver processos findos. 

A questão de que agora devemos.ocupar-nos é esta: é precisa 
uma lei nova, são precisas fórmulas até aqui desconhecidas na nossa le
gislação para o julgamento a que tem de proceder o senado? Eu enten
do que não. Poderá o senado, comotribunaldejustiça,adotar,dasfór
mulas existentes, as que bem quiser para o processo dos seus privile
giados? Eu entendo também que não; e é nisto que discrepo da opi
nião daqueles senhores que têm sustentado esse .arbítrio do senado; 
porque entendo que a adoção dessas fórmulas deve ser decretada pelo 
poder legislativo, para ter a força de obrigar e produzir todos os efei
tos de uma lei a que o tribunal e os acusados devam submeter-se. ~ 
para isso que eu julguei conveniente voltar o parecer à comissão, para 
apontar quais são os artigos da lei de responsabilidade dos ministros 
que não podem ser aplicados aos crimes individuais dos senadores e 
deputados, a fim de que, por uma resolução da assembléia geral le
gislativa, venha a ser adotada. Eis aqui o sentido em que eu falei 
ontem; eis aqui como modifico o parecer da comissão. 

Eu ainda não sei se esses ilustres senadores estão criminosos; 
ainda não formei um juízo seguro sobre a sua criminalidade; por con
seguinte o que devemos fazer hoje é adotar regras gerais para qual
quer processo que venha a esta casa; essas regras porém só podem 
ser adotadas por ato do poder competente. 

Voto portanto para que a lei proposta pela comissão, depois de 
reduzida aos artigos que podem ser aplicados aos processos de que 
tratamos, faça o objeto de uma resolução. 

O Sr. A. Albuquerque: - Sr. presidente, direi bem pouco. 
Acho desnecessário principiar por protestações de reconhecimento 
do talento e saber dos membros da comissão; tratarei tão somente 
do parecer da comissão... . 

O Sr. Presidente:- O que está em discussão não é Q parecer da 
comissão: é este requerimento; eu o mando ao nobre senador para ver. 

O Sr. A. Ãlbuquerque (depois de ler o requerimento): - Sr. 
presidente, eu não duvidaria convir na primeira parte do requerimen
to, mas não na segunda. A razão por que não duvidaria convir na pri
meira parte é porque, na minha opinião, isto não faz nem bem nem 
mal; é negócio cá para mim decidido. 

Há muito mais de trinta anos que estudo direito, e tenho servi
do os primeiros lugares da magistratura, e nunca duvidei que, sem 
uma lei de processo, se pudesse julgar alguém, nem também jamais vi 
por isso em dúvida senão agora. A lei do processo é uma lei indispen-
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sável na sociedade; não é só para este ou para aquele; é para todos os 
indivíduos, gran·de e pequeno, gordo e magro; por isso cumpre que 
seja muito bem pensada; é uma das leis melindrosas, e de que uma 
nação deve ·cuidar com esmero. Da lei penal pode qualquer livrar~se 
bem, porque se, por exemplo, me proibirem de passar por certa rua, 
não passo; o ato é voluntário; não acontece porém o mesmo com a lei 
do processo, porque, quer queira quer não, hei de por força ser julga
do por ela; portanto cá para mim isto não é objeto de dúvida. 

Agora quanto à outra parte do requerimento que diz que as co
missões nos apresentam quais as regras que para o julgamento se 
devem adotar, afim de serem discutidas como manda o regimento, 
não estou por isso. Se se dissesse às comissões. que apresentassem um 
projeto de lei marcando a forma do processo, eu.conviria; mas dizer 
que a comissão proponha regras que sejam discutidas regimental
mente, não sei o que quer dizer: as regras é apresentar .um projeto de 
lei de processo, o senado discuti-lo e mandá-lo à outra câmara; ou 
nomear o senado uma comissão sua e convidar a outra câmara a que 
nomeie também uma comissão para juntas formularem um projeto 
sobre a forma do processo, que passe depois em ambas as câmaras; 
assim as coisas marchariam bem. Pois o senado há de como bem 
quiser estabelecer regras que vão afetar também os deputados, e eles 
hão ficar calados? Este requerimento. pois, quanto a mim, na primei
ra parte é desnecessário, mas pode passar; quanto à segunda, o que 
digo é que não pode de maneira alguma dispensar-se; precisa uma lei 
que regule. a forma do processo. Há anos que estudo direito, e imen
sas coisas tenho lido a este respeito; mas ainda não vi que um só es
critor dissesse:- julgue como bem parecer, não se.precisa de regras-. 
Portanto não duvidarei votar pela primeira parte, porque não faz bem 
nem mal; mas pela segunda não votarei de modo nenhum. 

Também tenho ouvido falar aqui em lei com efeito retroativo e 
não retroativo; para isto não é agora o lugar próprio, é para depois: 
há muitos escritores que tem tratado disto, e há um criminalista fran
cês, uma das melhores coisas que existem na França, (Graverend), 
que tem desenvolvido bem esta questão das leis com efeito retroativo 
e das leis do processo, e uma obra sua intitulada- Lacunas da Cons
tituição Francesa- também contém observações sobre as garantias 
dos pares e deputados e desenvolve ··is1;o com muita habilidade. Se 
passasse o que se pretende agora para julgamento dos Srs. senadores, 
então estavam acabadas essas garantias; mas esta questão é para outra 
ocasião. E se eu vir aqui algum projeto de lei sobre a fo·rma do julga-
mento, entrarei então nessa discussão. . 

A primeira parte do requerimento, repito, parece desnecessária; 
quanto à segunda, se a comissão disser- as regras devem ser estas ou 
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aquelas -eu não aprovo; o que quero é um projeto de lei sobre a for
ma do processo, que passe em ambas as câmaras. Demais, essa lei de 
responsabilidade dos ministros e conselheiros de estado, que a comis
são cita, regula? Creio que não. O conselho de estado atual não é o 
da constituição, tanto que os Srs. conselheiros de estado atuais não 
são responsáveis pelos conselhos que derem contra as leis ... 

Alguns senhores: -São, são. 
O Sr. A. Albuquerque:- Não são; quando na sessão passada se 

discutia a lei do conselho de estado, apresentei aqui uma emenda de 
uma só palavra a este respeito; mas não passou! O projeto dizia que 
os conselheiros de estado ficavam responsáveis pelos conselhos que 
dessem coritra a constituição; eu propus· que se acrescentasse - e as 
leis -"mas esta emenda não passou!... 

Porém isso é para depois. 
O Sr. Mello Mattos: - Sr. presidente, ainda bem que o nobre 

senador que acabou de falar foi quem deu a razão bem clara por que 
o requerimento não deve ser aprovado; ainda bem que ele disse que a 
primeira parte do requerimento julgava desnecessária; eu também 
estou na sua opinião; e que a segunda era igualmente des
·necessária para o julgamento destes processos; eu também, segundo 
as suas pegadas, sou do parecer do ·nobre senador, e continuo a seguir 
os mesmos princípios apresentados para esse fim. De fato, quando 
ouvi. ontem algumas opiniões enunciadas nesta casa, achei-as muito 
bem fundadas, porque também estou convencido da necessidade de 
se fazer uma lei de processo acomodada aos privilégios que têm os 
senadores de serem julgados pelo senado; entendo que essa lei se deve 
fazer quanto antes, é apropriada para estes julgamentos; mas querer-se 
que não possa ser o julgamento feito nesta ocasião por alguma das 
formas do processo conhecidas e estabelecidas na lei, ou seja o da lei 
da responsabilidade dos ministros e conselheiros de estado, que, no 
meu entender, também não julgo própria para o caso, ou o da lei do 
supremo tribunal de justiça, com isso é que me não posso acomodar. 

Entre as razões que ouvi, ofereceu ontem uma a discussão que, 
surpreendendo-me um tanto, não foi contudo capaz de convencer
me. Pareceu-me de bastante peso a comparação que se fez do estado 
da França de 1793 e 94! Semelhante argumento;:posto que de peso, 
como já disse, não pode contudo ser aplicado ao-caso em questão, e 
menos para se dizer que o § 4~ do parecer da comissão não pode ser 
aprovado na aplicação que apresenta. O que observamos na França 
nesses tempos calamitosos? Um estado perfeitamente revolucionário; 
um estado que, como sempre, fazendo suas vítimas os seus próprios 
autores, arroja o país no mar das desgraças e'dàs calamidades, como 
ali mesmo aconteceu; e pode-se daí tirar um argumento para o nosso 
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estado e contra a forma de obrar que apresenta o parecer da comis
são? Obrando nós, senhores, como insinua a comissão, ou de outra 
qualquer maneira que tenha sempre por base uma lei, podemos re
cear iguais resultados ou mesmo acontecimentos análogos aôs que 
nos têm apresentado esses pa (ses em estado completam~nte excepcio
nal! Senhores, se o Brasil tivesse a desgraça de se constituir em uma 
posição anárquica e revolucionária como o que se nos· apresentou, 
por exemplo da França, de que serviriam leis, regimentos ou outra 
qualquer forma adotada conforme as regras e os preceitos legislati
vos? A vontade do dia seria sempre a dominante; as leis, as fórmulas e 
os regimentos nasceriam e morreriam a cada passo; e~ no frênesi anár
quico e revolucionário, a vontade dos influentes seria, cOmo tem sido 
sempre, a suprema lei desse estado desgraçado! Portanto, não é por 
esse lado, nem por meio dessas comparações, que se pode bem argu
mentar a favor do requerimento do nobre senador. 

Voltando a ele, direi que os argumentos deduzidos pelo seu 
autor e pelos outros que o acompanham limitava-se a isto. E era por 
um artigo regimental; não pod(amos fazer uma lei de processo sufi
ciente para regular os dos privilegiados do senado; porque, sendo um 
artigo de regimento, qualquer das câmaras que se seguisse tinha 
tanto direito como nós, quer para alterá-lo, quer para de todo revogá
lo; e que assim grande·seria o risco futuro deixar consagrado em um 
regimento objeto de tanta monta como este. Confesso; mas quem diz 
que o que propõe a comissão é ou deve ser feito por artigo regimen
tal? Ao menos eu nunca tive, nem tenho essa idéia; porque entendo 
que havendo pelo menos ·três formas de processo estabelecidas por 
lei, o senado, sem risco de abuso e mesmo no seu direito, pode dessas 
três servir-se da que mais conveniente julgar, fazendo dela as seleções 
que não estiverem em harmonia com a atitude judiciária que ele tem 
de tomar; e por isso não sei como se possa dar por certo que ele, 
obrando assim, estabelece uma lei ou uma regra de regimento: tomara 
que me demonstrassem como pode isto ser. 

E demais, senhores, suponhamos que o senado tomava a deli
beração de incorporar no seu regimento esta decisão; faria por isso 
um artigo de regimento que tal? Não tomava ele sempre como regra a 
forma decretada numa lei? Não era .. uma lei que ele ia seguir, que ele 
ia executar na qualidade de juiz e na ausência de lei própria que o 
regulasse? Como poderia mesmo dar-se o receio de abuso para outra 
ocasião? O mais que em outra ocasião podia fazer outra câmara em 
espécie idêntica, desprezando esse artigo de regimento, era adotar 
outra lei escrita de processo e desprezar a recebida, e mesmo assim 
não seguia e não observava uma lei? Logo se vê que não seria tão per-
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ntc1oso o 'exemplo que esta câmara lhe legasse, quando adotava, na 
falta de lei própria, uma forma de processo escrita em lei existente. 

Eu vou por um exemplo, saindo da esfera do senado. Suponha
mos que por uma lei especial era o tribunal de justiça, a relação ou 
outro qualquer magistrado, para conhecer especial e privativamente 
dos delitos emitidos por certas pessoas ou classes, e em certos e deter
minados casos, e que essa lei, contentando-se em dar a especialidade 
do julgamento, não deu fórmula alguma pelo qual o processo se re
gulasse; e que, dado o caso de existir o delito, tinha esse tribunal ou 
autoridade especial de julgar o delito? Deveria parar o julgamento 
porque a lei especial que lhe deferiu não deu igualmente a forma do 
processo? Ninguém me dirá que sim: e o que se me deve responder é 
que deve o crime ser julgado por qualquer das formas dos processos 
existentes e determinados em lei, aplicando. aquela que mais conve
niente fosse à natureza dos delitos, e não deixaria de julgar, dizendo: 
eu não tenho lei de processo, dai-ma. Se assim fizessem, seriam res
ponsáveis. 

O Sr. Vallasques: - Não podia; porque o tribunal não tem ar
. bítrio. 

O Sr. M. Mattos: - Qual arbítrio, senhores, onde se dá aqui o 
arbítrio conforme está inculcando? Entenda as minhas palavras e as 
minhas idéias ... · 

O Sr. Vallasques: - Entendo bem; o tribunal não tem arbítrio. 
O Sr. M. Mattos: - Não entendeu, e se entendeu responda, 

diga, havia de parar o julgamento ou era obrigado a julgar? ... 
O Sr. Vallasques:- Pela lei. 
O Sr. M. Mattos:- Eis aqUi: não havendo lei de processo feita 

para o caso, qual seria a lei com que me responde? 
O Sr. Vallasques: - Nesse caso devia recorrer ao corpo legisla

tivo. 
O Sr. M. Mattos:- Bravo! E parar do seu julgamento, não? De

via proceder como lhe digo, porque está visto que o legislador fez a 
lei para tal julgamento, e não lhe deu forrria; quis.alguma das estabe
lecidas; não digo com isso que não possa nesse caso representar para 
se lhe tirar a dúvida; mas responder-me que pela lei! Isso é singular. 

O Sr. Vallasques:- Isso era anarquia. .· · 
O Sr. Presidente:- Atenção! ·. 
O Sr. Mello Mattos: - Era anarquia? Sim. E. o que pensa o no

bre senador o que será? Não é assim que se contrariam as--proposi
ções; conteste-as em regra, se pode, e então veremos quem tem razão. 

Portanto, Sr. presidente, não tendo nós uma lei própria para 
regular a fórmula destes processos, o que devia fazer a comissão? Ado
tar uma dás fórmulas conhecidas; a que se escolhe, que é a lei da res-
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ponsabilidade dos ministros e conselheiros de estado, também eu es
tou que não é a mais própria para o caso, visto que ela é a especial
mente designada no art. 134 da constituiç·ão para os crimes de res
ponsabilidade, quando o artigo diz: -Uma lei particular especificará 
a natureza destes delitos e a maneira de procedercontra eles; é claro 
que essa fÓrmula é particularmente prescrita por aqueles crimes; e não 

. pode ser muito bem trazida para outros; e se a comissão conhece que 
essa lei pode tirar o que for necessário para este julgamento, melhor 
podia fazê-lo de outra fórmula de processo conhecida também em lei. 
Quando lembrem a· forma de processo comum, apresentou-se entre 
outros o de ser preciso sortear 12 juízes para o julgamento; mas que 
embaraço é esse~ e à vista da faculdade de prescindir desse sorteamen
to? O senado, sendo todo ele juiz pela constituição, não tem precisão 
desse sorteamento, e pode servir sem ele o julgamento. 

Disse-se que o senado nestecaso, obrando como corpo político, 
não tinha direito de sustentar ou revogar a pronúncia; mas ao mesmo 
tempo outro nobre senador quer neSte caso proceder como tribunal 
judiciário. Ora, senhores, é o senado só que exerce esta atribuição de 
dizer- procede ou não procede a pronúncia? Não é também a câmara 
dos deputados em conformidade do art. 28 da constituição? Sem dú
vida, e a câmara dos deputados em caso algum julga, nem pode ser juiz? 
E evidente a conclusão de que neste caso o senado não obra como 
tribunal judiciário; mas como corpo político, e daqui se vê também 
quanto é exata a minha opinião, quando digo qOe o senado pelo art.28 
não tem o direito de sustentar ou revogar pronúncias. 

o senado pois, obrando da maneira que diz o parecer da comis
são no § 4!', escolhendo, não digo aquela forma de processo estabele
cida para os crimes de responsabilidade dos ministros e conselheiros 
de estado, porém qualquer outra que esteja aprovada por lei; não es
tabelecer um àrtigo regimental que possa ser depois revogado ou alte
rado para o futuro, con.forme os caprichos de uma maioria; ele não 
estabelece regra nova; escolhe uma das estabelecidas na lei, e está pa
ra isso muito no seu direito. 

O Sr. Vaconcellos: - Sr. presidente, ainda estou na mesma opi
nião da comissão; posto que entenda que os processos que se tiverem 
de formar no senado para conhecimento dos crimes individuais come
tidos por seus privilegiados dev~m ser regulados pela lei qúe regula os 
tribunais que julgam de fato e cfe-direito, ou seja a lei da responsabi
lidade, ou seja a lei do supremo tribunal de justiça, cujas disposições 
não diferem muito. Eu toquei na lei do supremo tribunal de justiça ... 

Um Sr. Senador:-.., O que se d!scute é o requerimento. 
O Sr. Vasconcellos:- Penso que estou na ordem, porque nesta 

opinião rejeito o requerimento. 
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Eu disse que para este processo podia servir a lei do supremo 
tribunal da justiça, e esta foi a minha opinião na comissão. V. Ex. não 
ignoro a minha posição melindrosa nos debates, das comissões mistas. 
Eu entendi que não me competia, que não ~e convinha a iniciativa 
em qualquer resolução; meus honrados colegas julgaram que os pri
vilegiados do senado podiam ser julgados pelas regras que o senado 
adotasse, ou· como artigo de regimento, ou de outra qualquer maneira. 

Eu depois que conheci qual era a vontade da maioria ou de to
dos os membros das comissões mistas, propus que, para evitar ques
tões, quando se tivessem de aplicar as regras das leis do processo "do 
foro comum aos casos ocorrentes, se decidisse quais eram as regras 
que o senado devia aplicar. Nesta ocasião lembrei-me da lei do su
premo tribunal de justiça: meus ilustres colegas entenderam que era 
ma is decoroso ao senado ado ta r como ju.i"isprudêr:icia sua aS"regras que 
estavam consignadas na lei de responsabilidade dos ministros e conse
lheiros de estado, e eu facilmente subscrevi a esta opinião. 

Entendi que isto era mais decoroso, até aos me~mos Srs. sena
dores pronunciados, porque, no caso que o senado resolvesse que pro
cedia a acusação contra esses senhores, a sua condição empenhoraria 
muito se declarássemos. - Não há .lei anterior que marque as fórmu
las segundo as quais devem ser julgados. Que maior martírio, que pena 
mais aflitiva para o homem de honra, para o homem da categoria de 
um senador do império do que deixar assim suspensa a süá ·sorte! 
(Apoiados). Eu pois entendi que o que era mais decoroso ao senado, 
o que mais interessava os ilustres senadores pronunciados, era a ado
ção das regras que se aplicavam em todos os tribunais que conhecem 
de fato e de direito ao mesmo tempo, como o senado quando conhe
cia dos crimes de responsabilidade, como o tribunal supremo de justi
ça e as relações. Não pensei que tanta oposição encontrasse esta parte 
do parecer das comissões reunidas. .· 

Sr. presidente, nesta questão eu conto com o apoio do nobre 
senador por Pernambuco, que há dias amaldiçoou o código do proces
so, e até declarou que o não tinha lido, bem entendido, para a ques
tão. De certo, nada pode prejudicar mais uma pessoa, como as que 
são denunciadas hoje de crimes perante o senado, do. que esses rodeios 
forenses, do que essas fórmulas judiciárias, do que um apego religioso 
a elas; que de ordinário mata o espírito da lei, e só lhe deixa a sua ca
sa. Ora, eu já vou entrando pela porta do nobre sereador por Pernam
buco, e que se a não achar aberta, arrombarei... , 

O Sr. H. Cavalcanti:- Acharás sempre'aberta. 
O Sr. Vasconcellos: - ... espero que venha em meu apoio, e 

que diga - a comissão meditou com madureza e circunspecção, quan
do escreveu este § 4P do seu parecer. 
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Tem-se dito -que o senado não pode julgar os crimes dos seus 
privilegiados se não por lei anterior a esses crimes. - Eu porei de par
te os exemplos da França revolucionária e da Inglaterra revolucioná
ria, porque me parece que pouco vem ao caso: se estivéssemos em re
volução, nem era necessário citar esses exemplos; desgraçadamente o 
espírito humano procede sempre da mesma maneira, q1;:1ando se apre
sentam as mesmas circunstâncias; mas felizmente não estamos neste 
caso. O que digo é que temos lei, que temos fórmulas estabelecidas, 
que o senado não faz mais do que aplicar essas fórmulas, que estão es
tabelecidas, e que não arroga a si atribuição alguma que não tenha to
do o tribunal que julga de direito e de fàto. Que existem leis penso 
que se não pode duvidar nem levemente. 

A. constituição não deu ao senador, ao. deputado; aos membros 
da família imperial, aos ministros e conselheiros de estado outro privi
légio senão o de uma jurisdição especial ;em tudo o mais a.constituição 
deixou estes privilegiados sujeitos às leis gerais. A constituição pois só 
declarou o em que ela os·excetuava da lei geral, isto é, que o senador, 
por exemplo, não podia ser acusado sem que primeiro tivesse sido 
sustentada a sua pronúncia· pelo senado (art. 28); que o seu acusador 
havia de ser o procurador da coroa, o seu juiz o senado; nada mais: 
todo o processo que não era marcado na constituição havia de ser re
gulado pelas leis gerais; nem há artigo algum na constituição que de
clare que para o julgamento do senador se faça uma lei especial. Se a 
constituição entendesse que era necessária uma lei especial para este 
julgamento, teria prescrito, como prescreveu, quando tratou dos cri
me~ de responsabilidade dos ministros e conselheiros de estado 
(art. 134). 

Ora, o senado já entendeu isto mesmo; é opinião muito recen
temente sancionada pelo senado. Aó princípio ·o senado equivocou-se, 
julgando que era necessária uma lei para o julgamento dos seus privi
legiados; fo~ esta lei proposta, passou à câmara dos deputados, lá so
freu emendas, voltou ao senado, e o senado reconheceu que não ti
nha praticado bem, e reparou o seu equívoco, rejeitando, não só o 
seu projeto, como as emendas da câmara dos deputados, e não pro
pondo outra lei. Se o senado estivesse convencido de que uma lei era 
necessária para este fim, quando rejeitou as emendas da câmara dos 
deputados, teria convidado aquela câmara para uma fusão; mas o 
senado reconheceu que não era hecessária essa lei; por que havia lei 
geral ... 

O Sr. C. Ferreira:- E porque não continuou o processo do Sr. 
Costa Barros? 

O Sr. Vasconcellos: - Pelo poder soberano que dá o art. 28 ao 
senado, de dizer - não continue ... 
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O Sr. C. Ferreira: - Mas o senado não disse isso; calou"se, e o 
processá foi para o arquivo da secretaria. 

O Sr. Vasconcellos:- O que eu vejo no procedimento do sena
do é que reconheceu que não era necessária a lei, e hão de me perdoar 
os nobres senadores que eu lhes diga que fazem a mais amarga sátira 
ao senado quando entendem que o senado, reconhecendo a necessi
dade da lei, rejeitou aquela, e não propôs outra. Eis aqui pois como 
se deve explicar o procedimento do senado; ele foi nobre e generoso: 
o senado reconheceu que não era necessária a lei; que se tinha equivo
cado propondo-a: e o que fez? Rejeitou a sua própria lei e as emendas 
da câmara dos deputados. Eu digo que rejeitou a sua própria lei, por
que se a não rejeitasse, convidaria a câmara dos deputados para dis
cutir em assembléia geral as emendas. Logo, tenho em meu apoio a 
opinião do senado; aliás o senado não cumpriu com o seu dever, aliás 
o senado quis proteger a impunidade e acoroçoar o crime. 

Ora, eu, Sr. presidente, partindo d.estes princípios, entendi na 
comissão que não devíamos fazer uma lei particular, uma lei para o 
caso de que se trata. Se o senado resolver que a comissão apresente 
uma lei de circunstâncias, eu hei de obedecer ao senado; mas a minha 
opinião é e sempre foi avessa ao império das circunstâncias, embora 
se me tenha querido inculcar-me como o homem das circunstâncias 
(risadas). Nunca me lembro de ter procedido reconhecendo como 
única lei a das circunstâncias; reconheço sim, e obedeço à inexorável 
lei da necessidade, e conformar-me~i sempre com ela, mormente 
quando se trata de salvar a constituição, a liberdade e a pátria; mas 
em geral eu sou inimigo desta deferência às circunstâncias, e, neste 
caso, muito oposto a semelhante projeto. 

Como se fará esta lei, senhores? Há de ser uma lei pessoal? Não 
há de ser lei geral? Isto é, não há de ser lei; ao menos o público não a 
julgará tal; qualquer artigo que se escrever, as folhas dirão: - Como 

· não fariam isto se eles são colegas, se são amigos? - Ou diriam:- 1:: 
inimizade e sede de vingança. - Por conseguinte, a lei seria rejeitada 
geralmente; não teria o apoio da opinião do país. Em verdade, se
nhores, muito difícil será a qualquer de nós escrever uma tàl lei, des
pido de todas as prevenções, de todas as relações, sem render vassa
lagem a contemplações, a muitos objetos que não raras vezes dispõem 
do coração humano! Portanto, quando eu .conheci a intenção dos 
meus ilustres colegas, das comissões reunidas, eu me felicitei no fun
do de minha alma por ter a fortuna de concordar com a sua opinião, 
sem nenhuma transigência. 

Mas disse-se: - Volte à comissão; e, se se entender convenien
te, proponha uma lei -. Ora, para que esta lei? Pois o senado para 
aplicar a lei precisa de uma outra lei que o incumba de aplicá-la? Não 
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existem as. leis gerais dos tribunais que conhecem de fato e de direi
to? Nos artigos em que a lei do supremo tribunal de justiça não 
está de acordo com a lei de responsabilidade dos ministros e conse
lheiros de estado, a constituição parece tirar toda a dúvida: por 
exemplo, a lei do supremo tribunal de justiça diz que os processos 
devem ser julgados por doze juízes; a constituição diz que o'senado, 
em todas as suas deliberações, nunca tenha presente menos de me
tade e mais um de seus membros; portanto, é sempre indispensável 
que haja mais de. metade; estas diferenças são muito leves, nada in
fluem; e se entende que nenhu-ma fórmula pode deixar de existir em 
lei, então todos os processos que se tem formado no Brasil, mormen
te depois do código do processo são nu los. As leis não podem preve~ 
nir tudo, não fazem mais que estabelecer as regras gerais; a jurispru
dência é que desenvolve e fixa a sua inteligência e torna o direito 
uniforme. 

(Depois de algumas palavras que não ouvimos, segue): 
Quanto à dilação para a inquirição das testemunhas, o senado 

há de determinar os dias de que possa dispor para esse fim; não po
dem estar fixados em lei. As testemunhas como hão de ser inquiri
das? Será necessário que uma lei o explique? Sobre o julgamento não 
está isso bem claro, bem definido em outras 'leis? Não sei pois como 
se possam julgar necessárias fórmulas por uma lei anterior neste caso, 
quando nas leis gerais existem fórmulas garantidoras da inocência e 
da sociedade. 

Diz-se que o senador está mais rebaixado do que qualquer ci
dadão, que não tem as garantias que este tem! Mas, Sr. presidente, 
como se demonstra isto? Demonstra-se dizendo-se primeiramente 
que, se um senador for pronunciado em um juízo inferior, não pode 
recorrer para o superior; e como se desenvolve esta proposição? Di
zendo que é porque o juiz que pronunciar tem infalivelmente de 
remeter o processo com a pronúncia para o senado! Mas, porventura 
é pronúncia enquanto não é confirmada, enquanto dela há recurso? 
Eu entendo que só existe pronúncia depois de esgotados todos os 
recursos. Eu sou pronunciado por um juiz municipal (reconheço-lhe 
autoridade para isso, porque a constituição lhes deu); recorro do juiz 
municipal para o juiz de direito, o juiz de direito ou confirma ou 
revoga a· pronúncia; se a revoga, não tem o meu process_o de vir ao 
senado, só sim1 se a confirma. S--9_ que diz o art. 28. 

Suponhamos também que o juiz municipal não me pronuncia, 
e que a parte que me denunciou recorre ao juiz de direito; o juiz de 
direito, se assim o entende justo, ordena ao juiz municipal que refor
me o seu despacho; e o juiz municipal, reformando· o despacho, reme
te o processo para o senado. Sempre o senado é quem resolve. 
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Eis aqui o senador igualado a todos os outros cidadãos do foro 
comum até a pronúncia. 

Eu desejo que os senhores que seguem a opinião contrária mos
trem que a minha é errônea ou que há algum artigo da lei que a con
trarie. 

No senado que garantias não tem o senador? Que garantias não 
tem o deputado na câmara dos deputados? A primeira é resolver a 
câmara dos deputados, não pelo código do processo (contra o qual 
tanto se pronunciou o nobre senador por Pernambuco, que até o 
àmaldiçoou); mas pela justiça combinada com o bem público, com 
razões de estado, se o processo deve ou não continuar. E um ato sem 
dúvida judiciário; eu como tal o considero, porque por um ato polí
tico não podia destruir um ato judiciário; para se destruir um ato 
judiciário é preciso um ato da mesma natureza. Parece-me que o Sr. 
1? secretário não é desta opinião. 

O Sr. Mello Mattos diz algumas palavras que não ouvimos. 
O Sr. Vasconcellos: - Diz que não exerce a câmara dos deputa

dos um ato judiciário! Oh meu Deus! Eu leio a constituição e vejo a 
câmara dos deputados tribunal judiciário. Leia o nobre senador o 
artigo 38 da constituição, e aí há de ver que ela considera essa câmara 
autoridade judiciária para pronunciar os ministros de estado e conse
lheiros de estado, tanto nos crimes de responsabilidade como nos in
dividuais. 

O Sr. H. Cavalcanti:- Está enganado. 
O Sr. Vasconcellos: - Leia o art. 38 da constituição; pode-se 

dizer à vista dele que a câmara dos deputados não é tribunal judiciá
rio. Ora, assim como a câmara dos deputados é autoridade judiciária 
para pronunciar,. é autoridade judiciária para sustentar a pronúncia 
ou revogá-la. Mas os. senhores dizem que não é autoridade judiciária, 
e sim política quando sustenta ou não sustenta a pronúncia; entretan
to não tem demonstrado que, exercendo o ato sempre judicário de 
sustentar ou não sustentar uma pronúncia, não é tribunal judiciário, 
mas sim câmara legislativa. Ainda não vi argumento algum para o 
provar; hão de me perdoar os nobres senadores secretários dessa opi
nião; é opinião gratuita que não tem sido demonstrada. Porque a câ
mara dos deputados e o senado nestes casos se não r'egu Iam pelo códi
go do processo, amaldiçoado pelo nobre senador de Pernambuco, 
porque não estejam inteiramente ligados à ·observância dessas fórmu
las, não se segue que não sejam autoridade judiciária; porque então 
também faria ver ao ,nobre senador que quando a câmara pronuncia 
os ministros não está tão ligada a essas fórmulas, como se afigura; en
tretanto, segundo a sua opinião, nesse caso é tribunal de justiça. 
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Ora, Sr. presidente, tendo demonstrado que os senadores têm 
as mesmas garantias que os outros cidadãos, e que gozam do direito, 
da vantagem, de verem terminados seus processos sem que sejam su- . 
jeitos à acusação, isto por uma simples deliberação do senado, o.que 
é uma vantagem exorbitante; vejamos agora se na lei que SE! propõe 
para regular esses processos há alguma disposição que possa prejudi
car a inocência. 

Eu li na outra sessão a lei da responsabilidade dos ministros de 
estado; vi a lei do supremo tribunal de justiça, e parece-me que nestas 
leis são franqueados aos senadores e deputados todos os meios de se 
defenderem. O processo defensório é aí tão bem desenvolvido, tão 
cercado de garantias, que a sentença não pode ser injusta por falta de 
fórmulas. Como pois se insista em que o senador por estas disposi
ções fica inferior a qualquer cidadão? Eu pela rninha parte não renun
cio ao privilégio de senador, ainda que o senado declare que isso se 
pode fazer. 

Eu desejava mesmo que o nobre Sr. 1? secretário contestasse 
estas proposições, que me parecem todas muito jurídicas, ao mesmo 
tempo que me estou regulando pela constituição e não faço referên~ 
cia ao código. · 

· Creio· que tenho demonstrado que o projeto, pelas fórmulas 
marcadas· nesta lei, é o mais decoroso para o senado, é o que m·ais 
garantias oferece aos ·srs. senadores pronunciados. A opinião que se 
inculca como a mais liberal é de certo a mais prejudicial a esses no
bres senadores. 

Que dirá o país quando se disser que não se conheceu destes 
processos no senado, não porque fossem inocentes os Srs. senadores 
pronunciados, mas porque não havia uma lei que estabelecesse fór
mulas anteriores ao delito? Ficarão justificados, verão vingada a sua 
honra dos ataques, das calúnicas que a possam ter ofendido? Quere
rão eles em.sua nobreza, em seu brio um semelhante favor? E como 
ficará o senado, que juízo fará dele o Brasil? Não se poderá acreditar 
que o senado adotou esse recurso para não se pronunciar nestes pro
cessos? Convirá isso à honra, à fama, à glória do senado, que consti
tuem a sua arma política? Eu por todas estas duas razões não posso 
arredar-me do parecer da comissão, e portanto voto contra o requeri
mento do nobre senador. E quando se julgue que essa parte do pare
cer não deve ser aprovada tal'qual, deve fazer-se um regu.lamento que 
marque os artigos da lei que são aplicáveis. E este o meu parecer. 

O Sr. H. Cavalcanti faz mais algumas observações sustentando 
as suas opiniões. 

O Sr. Visconde de Olinda:- Sr. presidente, ontem já declarei 
que votava contra o requerimento. Aquilo que o reqUerimento pede 



364 

que as comissões resolvam já tem sido discutido na casa; as comissões 
não a.diantam nada. Se se quer uma base para a votação, ela está 
sobre a mesa, a votação do parecer decide da questão. O que as co
missões podem dizer é aquilo mesmo que já tem sido dito na casa por 
uma e outra parte. Indo o parecer às comissões, perder-se-á outro 
tanto ou mais quando o negócio vier das comissões. O requerimento 
não tem a utilidade de esclarecer a matéria; já se tem dito no senado 
tudo quanto se pode dizer a respeito dela. Voto pois contra ele. Co
mo tenho de mandar uma emenda quando se tratar da matéria, aí 
estão duas bases para a discussão; o senado votará e decidirá a ques
tão. Se o senado aprovar o parecer das comissões, decide que quer 

·essa lei que elas propõem; se aprovar:- alguma emenda que exija uma 
outra, decide que é esta outra que quer. · 

Agora direi alguma coisa sobre a matéria. 
O honrado membro argumentou com o artigo da constituição 

que exige uma lei especial para o julgamento especial dos ministros 
de estado, e daqui concluiu n~o ser necessária essa lei para os outros 
privilegiados do senado, os quais por essa razão ficam sujeitos à lei 
comum. Eu subscreveria a essa opinião se tivéssemos só a lei comum; 
mas nós temos a lei dos jurados, que é comum; temos uma para os 
ministros de estado nos casos de responsabilidade; uma para os privi
legiados do supremo tribunal; qual há de ser aplicada para o caso atu
al? Qualquer que seja a que deve ser adotada no senado, é preciso que 
a discutamos. Não deve ficar a arbítrio dos juízes escolher a lei pela 
qual hão de ser julgados os réus; no caso proposto há mais de uma lei, 
o juiz não pode escolher. 

Dizer-se que, no caso de dúvida de legislação, o juiz é obrigado 
a decidir, não é argumento para a casa, não é esta a questão. A ques
tão é não se saber por que leis deve um réu ser julgado, por isso que 
há mais de uma. A lei do foro comum não está no caso de ser aplica
da, porque o juiz é. um, e a lei comum exige um certo número devo
tantes, muito especial para os julgamentos, e este número não é o do 
senado. O juiz que tem de julgar tem norma certa pela qual deve jul
gar; portanto, havendo dúvida na aplicação da,.lei, não podia o juiz 
que tem de a executar tomar sobre si essa decisão. Era forçoso pois 
declará-lo por uma lei. 

Mas, diz o honrado membro - Se fizermos uma lei especial, o 
que se dirá? Uns dirão que se adotou este artigo porque se quer favo
recer o culpado; outros, porque se quis perseguir o inocente! -Mas, 
pergunto eu: - Não se levantaram as mesmas vozes adotando-se uma 
regra qualquer por meio de regimento? Faz-se uma lei com tais e tais 
disposições, faz-se um regimento com tais e tais disposições; se a lei 
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está sujeita às acusações que o honrado membro diz que se podem 
fazer, o regimento está sujeito às mesmas acusações. 

Ao contrário a lei não estará sujeita a essas acusações, porque 
depende do concurso dos três ramos do poder legislativo, entretanto 
que o regimento só depende da vontade do senado; não é tão fácil · 
fazer acusações quando o senado sujeita a sua vontade à dos outros 
ramos do poder legislativo, como quando decide só pela sua. · 

Eis as observações que tinha de fazer sobre os .argumentos que 
se tem produzido. 

A comissão portanto não tem de propor leis novas que possam 
ser acusadas, nem de afeição nem de ódio. Uma lei já feita (como 
propõe as comissões), garantias já conhecidas, direito já conhecido, 
isto salva o senado de qualquer acusação que se lhe possa fazer. Quan
to ao requerimento, já disse que, no estado em que se acha a questão, 
não tem lugar nenhum voltar o parecer à comissão, porque o que ele 
pode dizer é o mesmo que já se tem dito nesta discussão. 

O Sr. Presidente: - Não havendo mais quem peça a palavra, 
vou pôr o requerimento à votação ... 

O Sr. Càrneiro Leão:- Peço a palavra. 
O Sr. Presidente:- Tem a palavra. 
O Sr. Carneiro Leão: -Eu desejo fazer ainda algumas observa

ções sobre o requerimento; mas, estando quase a dar a hora, reservo
me para falar segunda feira. 

Dando a hora, o Sr. presidente declara a discussão adiada, 
marca para a ordem do dia a mesma, e levanta-se a sessão às 2 horas 
da tarde. 



SESSÃO EM 20 DE FEVEREIRO DE 1843. 

Presidência do Sr. barão de Mont' Alegre. 

Sumário. - Ordem do dia: - Continuação do requerimento do Sr. 
P. Souza, apoiado na sessão de 16 do corrente; discurso do Sr. 
Carneiro Leão, e requerimento deste senhor; discurso dos Srs. 
Visconde de Olinda, P. Albuquerque, A. Branco, C. Ferreira, 
P. Souza, Vasconcellos e H. Cavalcanti. 

Reunido número suficiente de Srs. senadores, abre-se a sessão 
às 1 O horas e meia da manhã, e lida a ata da anterior é aprovada. 

ORDEM DO DIA. 

Continua a discussão, adiada na última sessão, do requerimen
to do Sr. Paula Souza, propondo que volte às respectivas comissões a 
quarta conclusão do parecer sobre os processos em que se acham pro
nunciados os Srs. senadores Feijó~ Vergueiro, Alencar e Ferreira de 
Mello, a fim de que informem se o senado pode julgar sem uma lei es
pecial, e nesse caso apresentem quais as regras que se devem para isso 
adotar e que sejam discutidas como manda o regimento. 

O Sr. Carneiro Leão: - Sr. presidente: Bem que alguns dos 
membros das comissões, que na sessão antecedente pareciam (como 
observei) reprovarem inteiramente o seu mesmo parecer, e votarem a 
favor do requerimento em discussão, votem contra este e insistam no 
parecer, acho todavia que este parecer das comissões tem alguma 
coisa que fez sentir a necessidade de ser determinado. Entendo que 
as comissões não tinham necessidade de propor uma lei nova para ser 



367 

aplicada a este caso. Os senadores, deputados e todos os privilegiados 
do senado estão sujeitos às leis gerais; a constituição não fez senão 
dar-lhes um juízo especial para o seu julgamento (apoiados). Ora, se 
os senadores e todos os privilegiados do senado, estão sujeitos às leis 
gerais que estabelecem penas para os delitos em que possam incorrer; 
se seu privilégio não conteste em outra coisa mais do que em terem 
um· juízo especial, persuado-me que não temos necessidade de lei 
nova. Não duvido que pudesse convir fazer uma semelhante lei; mas 
julgo que não há rigorosa precisão da existência dessà.lei para que os 
senadores e deput;:~dos possam ser julgados; porquanto a constituição, 
exigindo a respeito dos ministros de estado uma lei especial, a respej
to . dos outros privilegiados do senado nenhuma lei especial. exigiu. 

Além disto, já mostrei em outra ocasião o que devia resultar 
do princípio de que é necessária uma lei para que os senadores e de
putados possam ser julgados: segue-se naturalmente que os senadores 
e deputados são irresponsáveis por quaisquer delitos em que possam 
ter incorrido; porque tanto vale a irresponsabilidade declarada por 
direito, dizendo-se que não podem ser chamados. a juízo, como a 
irresponsabilidade que resulta do fato de não poderem ser julgados 
por haver lei'. 

Entendo que o mesmo procedimento do senado que já foi ale
gado, quando rejeitou toda a lei sem propor nova, demonstra que o 
senado não julga indispensável para o julgamento de tais processos 
a lei de que se trata; porque aliás o senado se teria imediatamente 
ocupado dela ou convidado a c~mara que fez as emendas a uma reu
nião para poderem ambos chegar a um acofdO. 

Quando noto, Sr. presidente, o artigo da constituição, que tra
ta dos ministros e conselheiros de estado, exigindo uma lei especial 
para o seu julgamento, e observo que os outros artigos que consti
tuem o senado juiz dos senadores, dos deputados, dos membros da 
família imperial, etc., não exigem a respeito destes uma lei especial, 
não posso deixar de entender que a não existência dessa lei nem por 
isso torna imposs(vel o julgamento de quaisquer destes privilegiados 
do senado, que possam ter sido argü ídos de alguns delitos. 

Sr. presidente, na França, por exemplo, apesar de que a carta 
exigisse uma lei especial para definir o que era crime de atentado, 
nem por isso a câmara dos pares, quando lhe for deferido o conheci
mento de crimes de atentado, deixou de os julgar sem que ainda 
existisse essa lei que a carta ·e~igia. Sei muito bem que o processo 
feito ao marechal Ney, depois da restauração, não devia por si só 
servir de exemplo. · 

O Sr. H. Cavalcanti:- Não foi julgado pela câmara dos pares; 
está enganado. · 
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. O Sr. C. Leão: - O Sr. senador é que está enganado; o mare
chal Ney foi julgado pela câmara dos pares. O nobre senador me com
baterá se eu estiver em erro .. 

Digo que este processo, não poderia por si só, se fosse um fato 
isolado, servir de exemplo, porque concebo que, depois de uma res
tauração e entrada de tropas estrangeiras na França, as paixões polf
ticas pudessem fazer cometer algumas irregularidades. Mas não há só 
este exemplo. O marechal Ney; acusado de ter cometido crimes de 
atentado à segurança do estado, crimes de traição, foi levado perante 
um conselho de guerra; mas esse conselho de guerra julgou-se incom
petente; e por uma ordenança do rei, datada de 11 de novembro de 
18451 foi o seu julgamento deferido' à câmara dos pares. Não existia 
lei que regulasse semelhante processo; mas como procedeu a câmara? 
O crime de atentado, seguindo a carta, devia ser julgado pela câmara 
dos pares: a carta dizia que à câmara dos pares perte·ncia conhecer dos 
crimes de alta traição e de atentado: os quais seriam definidos pela lei; 
havia pois aqui necessidade de uma lei· especial que definisse o que 
eram crimes de atentado, a mesma carta o exigia. Não obstante, como 
a jurisdição indubitavelmente pertencia à câmara dos pares, a câmara, 
julgando (bem ou mal) que o crime era de atentado, não duvidou 
constituir-se. em juízo do marechal Ney, e efetivamente o julgou; e 
como? Procedendo na forma porque procedia quando discutia proje
tas de lei; dirigindo os debates o presidente da casa; por isso que, pe
lo regimento, está incumbido de dirigir todos os trabalhos da casa, e 
aquela era uma das funções da câmara. Procedeu-se na forma porque 
se procedeu na discussão dos projetas de lei, e o marechal Ney foi 
julgado. 

Em outro dia, em um aparte, o nobre senador quis dizer que, 
no regimento da câmara dos pares, dado por Luiz XVIII, estavam 
marcadas as fórmulas por que devia proceder quando se constituísse 
em tribunal de justiça; pareceu-me que o nobre senador não tinha ra
zão; mas não o quis então contestar: agora porém faço a declaração 
de que, em virtude da ordenança que já citei, a câmara dos pares pro
cedeu contra o marechal Ney, sem que existisse algum regimento ou 
lei que estabelecesse a fórmula do processo, nem mesmo que definis
se o crime de atentado. 

Também se poderia dizer que o exemplo de 1831 a respeito de 
Pollgnac e de seus companheiros era fruto das paixões revolucioná
rias. A câmara dos pares nessa ocasião foi também quem os julgou. 
Além do artigo da carta de que falei, outro artigo a respeito dos cri
mes dos ministros de estado (de alguma sorte semelhante ao da nossa 
constituição) exigia uma lei especial que definisse os crimes de trai
ção e de concussão, únicos pelas quais as secretarias de estado em 
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França podem, em virtude do seu cargo, ser acusados; mas, não obs
tante a exigência da lei especial de que trata esse artigo da carta; o 
julgamento dos ministros foi feito; procedendo a câmara dos pares 
pela mesma forma porque procedeu no processo de marechal Ney; 
julgou os ministros e secretà"rios de estado de Carlos X, e sentenciou
os à priSão perpétua. 

Mas, senhores, se estes exemplos fossem os únicos, se não hou
vesse outros senão os que apareceram depois das comoções políticas 
que abalaram toda a França, suscitados pelas paixões políticas que 
existiam no seu maior desenvolvimento, eu de boa vontade anuiria a 
que não fossem trazidos os exemplos da França para o nosso caso;con
cordaria com os nobres senadores. Mas não são só estes fatos que há 
para provar que a câmara dos pares, sem dependência de alguma lei 
que designe a forma do processo, tem procedido no julgamento dos 
crimes de atentado, &c., na forma que procede na discussão dos pro
jetas de lei, dirigindo o presidente da casa os debates e fazendo as in
quisições; há ainda outros, até de delitos de imprensa; acusados alguns 
jornalistas por insultos à câmara dos pares, foram por ela julgados, e 
isto no tempo da. restauração, tempo em que certamente não se pode 
dizer que se tolerasse (quer no governo de Luiz XVII i, quer no de 
Carlos X) que a câmara dos pares passasse além da jurisdição que lhe 
competia. Além destes exemplos de processos de delitos cometidos 
pela imprensa, de insultos dirigidos à câmara dos pares, que têm sido 
julgados por ela sem lei que marcasse as fórmulas do processo, temos 
ainda o atentado de Fieschi e muitos outros tão conhecidos, que não 
é necessário que os refira, cometidos contra o rei Luiz Philipe. Te
mos ainda ultimamente o processo feito ao príncipe Luiz Napoleão 
por esse atentado, cometido em Bolonha. Da mesma maneira foram 
julgados todos esses processos pelos atentados contra a pessoa do rei, 
que foram muitos e praticados quando toca a França existia em ple
no sossego, em plena paz e quietação, o.que era conhecido por todos, 
até pela imprensa oposicionista, porque essa mesma imprensa não 
atribuiu tais atentados senão só fermento de paixões individuais, a 
odiosidades e a uma espécie de fanatismo; não julgou que fôssem sus
citados por algum grande acontecimento na sociedade. Por conse
qüência, sendo estes exemplos tirados de julgamentos feitos em plena 
paz, não se pode a respeito deles alegar as paixões políticas. 

Estes exemplos servem para mostrar que, mesmo. havendo ne
cessidade de uma lei que definisse o que-era crime de atentado, a câ
mara dos pares não hesitou em julgar esses crimes, não só sem essa lei, 
como sem lei que marcasse as fórmulas do processo. 

Ora, ninguém pretende, senhores, que os senadores não este
jam sujeitos às leis penais gerais; o que se diz é que não temos uma lei 
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que. marque a forma do processo. Mas, senhores, n~o se sabe quem 
são os pronunciados? Não se sabe quem são os juízes? Não se sabe 
quem deve acusar? Não existem as leis gerais? Não estão os senadores 
sujeitos às leis penais gerais? De certo; pois, assim como o estão, estão 
sujeitos às fórmulas gerais que possam ser aplicadas. E a aplicação per
tence ao legislador? Não; pertence ao juiz, (apoiados); mas como não 
é na ocasião dos debates que se há de ir examinar quais são as leis do 
processo que se devem seguir, julgo que as comissões têm de declarar 
antes quais sejam essas leis. As comissões já indicaram a lei da respon
sabilidade dos ministros de estado. É será esta precisamente a lei que 
deva ser aplicada? Sobre isto eu já disse que talvez não fosse da mes
ma opinião. Entendo que, assim como os senadores estão sujeitos às 
leis penais estabelecidas, estão sujeitos à forma do processo também 
estabelecida; não certamente a forma de processar perante o júri, mas 
a forma estabelecida para os· tribunais que julgam de fato e de direito, 
que julgam em primeira e última instância. Estas fórmulas é que de
viam ser apresentadas pelas comissões para salvar o inconveniente de 
termos de discutir este ponto, quàndo se devesse tratar imediatamente 
da aplicação delas. A comissão porém não entendeu, como eu entendi, 
que são aplicáveis aquelas fórmulas pelas quais os tribunais ordinários, 
estabelecidos pela constituição, julgam de fato e de direito, em pri
meira e última instância: julgou aplicáveis as fórmulas já estabelecidas 
para o mesmo senado, no caso que se converta em tribunal de justiça, 
para julgar os ministros e conselheiros de estado. Não duvido que, se 
nós tivéssemos de fazer uma lei nova, se pudessem adotar essas fór
mulas; mas uma vez que não vamos fazer, uma vez que a comissão 
não nos propõe uma lei, uma vez que ela declara que compete ao juiz 
a aplicação das leis existentes, não devia procurar fórmulas a seguir 
em uma lei especial, seguida para os ministros de estado, mas sim nas 
leis que regulam os tribunais estabelecidos pela constituição, que jul
gam de fato e de direito, e têm leis regulamentares que estabelecem 
as fórmulas por que hão de processar. 

Todavia, reconhecendo que a .aplicação é ofício de juiz, reco
nhecendo que esta fórmula dá aos acusados suficientes garantias 
para o julgamento, e que facilita aos juízes o conhecimento da verda
de para poderem julgar como devem, eu não faria oposição, antes ado
taria a fórmula que a comissão julgou conveniente, isto é, a fórmula 
estabelecida pela lei que regula o modo de proceder no julgamento 
dos crimes de responsabilidade dos ministros de estado; mas, Sr. pre
sidente, era necessário que as comissões fossem um pouco mais ex
plícitas no que propuseram; porque, se reconhecemos que não é ne
cessário fazer uma lei, mas sim aplicar a que existe; se as comissões 
propuseram isto à decisão da casa para obviar os inconvenientes que 
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havia de, na mesma ocasião em que tivesse de aplicar-se a lei, exami
nar quais eram as leis aplicáveis, julgo que as comissões não satisfize
ram inteiramente o seu intuito;·deviam propor mais alguma coisa. As 
comissões apresentam ao senado a lei de responsabilidade dos minis
tros de estado naquilo que for aplicável, mas este naquilo que for 
possível, deixo ficar as coisas no mesmo vácuo; dá lugar a ·que se sus-
citem debates sobre quais são os artigos aplicáveis desta lei. ·. 

As comissões, portanto; entendendo muito bem que deviam fa
cultar aos juízes o exercício do julgamento, propondo-lhe desde já a 
lei pela qual· se deviam regular, não pronunciaram, contudo, muito 
bem este intuito, .deixando-nos ainda no vácuo do. exame de. quais são 
os artigos a aplicar. Parece-me que as comissões deveriam desde logo 
designar os artigos que eram aplicáveis, porque só .assim nos poderiam 
tirar dos embaraços, das dúvidas que se suscitaram na ocasião da apli
cação; entendendo uns que são aplicáveis todos os artigos, e outros 
que não são todos.. · 

Assim, Sr. presidente, concebo a necessidade de que este negó
cio volte às comissões; mas não concebo essa necessidade para se fazer . . 

uma lei nova; nem na forma do requerimento do nobre senador para. 
que informem se o senado pode julgar sem uma lei especial, e nesse 
caso quais são as regras. i:ntendo que há necessidade de que volte às 
comissões para que elas continuem o que principiaram a fazer, por
que suponho que o não satifizeram completamente; sou pois de pare
cer que o negócio deve voltar às comissões para proporem quais os ar
tigos das leis que julgam conveniente adotar. 

Não me parece preciso ir examinar se podemos ou não julgar 
sem uma lei anterior; entendo que sem essa lei os senadores, os depu
tados e todos os outros privilegiados do senado, podem ser julgados; 
não há impossibilidade, porque essa impossibilidade julgar seria, sem 
dúvida, uma injúria feita ao senado, supondo-se que ele indiretamen
te proclama a irresponsabilidade de seus membros. 

Tencionava votar pelo parecer da comissão; mas, observando a 
falta que notei, para evitar quaisquer debates na ocasião da aplicação 
da lei, julgo conveniente oferecer um requerimento no sentido. em 
que me tenho enunciado. . 

E apoiado o seguinte requerimento.: 
"Proponho que se remeta este parecer de novo às com1ssoes 

para designarem os artigos~çja lei de responsabilidade; ou da lei que 
regula a forma de julgar no supremo tribunal, qual parecer de justiça. 
que seja aplicado pelo senado quando se converta em tribunal de jus
tiça para sentenciar qualquer dos seus privilegiados.- Carneiro Leão'~ 

O Sr. Visconde de Olinda:- O honrado-membro que acaba de 
falar quer que o negócio volte outra vez às comissões, para que elas 
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apontem os artigos da lei que hão de ser aplicados ao caso do julga
mento dos nobres senadores acusados, ou de outros que para o futu
ro possam estar no mesmo caso; quer que volte às comissões, porque 
não acha regular o 49 parágrafo do parecer que elas apresentaram, 
visto que diz que se aplique a lei da responsabilidade dos ministros de 
estado naquilo que for aplicável. 

Sr. presidente, as comissões neste ponto seguiram o teor ·da le
gislação, ou exprimiram-se da mesma maneira por que se exprime o 
código, o qual no artigo 170 diz: "Quando qualquer das câmaras le
gislativas resolver que continue o processo de alguns de seus respecti
vos membros, pronunciados por crime· de responsabilidade, serão os 
autos e mais papéis remetidos ao senado, observando-se no processo 
acusatório a mesma ordem que tem lugar na acusação dos ministros 
de estado, com a diferença de que, em vez de comissão acusadora, 
acusará o procurador da coroa, soberania e fazenda nacional". Eis co
mo o legislador redigiu o artigo do código e foi isto mesmo o que as 
comissões fizeram. Agora as palavras - naquilo que for aplicável -
vêm porque, não sendo possível aplicar para o caso todos os artigos 
da lei de responsabilidade dos ministros de estado, pela qual quem 
acusa é uma comissão, e no caso de que se trata é o procurador da 
coroa, era necessário significar essa alteração; o que fez a comissão do 
modo que se exprime. 

Ainda temos outro parágrafo, que é o que diz respeito às rela
ções (lê). Eis aqui um processo inteiro ordenado para as relações e 
concebido em um só artigo. 

As comissões, tendo pois em vista estes dois artigos do código, 
conceberam o seu artigo do mesmo modo. Dizem eles:- Os senado
res e deputados quando fôrem acusados perante o senado, serão jul
gados pela lei da responsabilidade dos ministros de estado, e as rela
ções regulem-se pela lei do supremo tribunal de justiça. Foi em breve, 
é verdade, que as comissões exprimiram o seu pensamento, mas o ex
primiram da mesma maneira por que se exprimem estes artigos do có
digo. Torno, portanto, a insistir em que o negócio não volte às comis
sões; não julgo necessário isso, porque com este artigo do parecer das 
comissões tem-se dito tudo; as palavras- naquilo que for aplicável -
não alteram o que diz o código a respeito das relações e da maneira 
de julgar dos crimes de responsabilidade dos ministros de estado. Isto 
só o que faz é demorar a decisão; na discussão pode-se, se entender 
necessário, por uma emenda, declarar quais são os artigos aplicáveis. 
A legislação é clara nessa lei que cita, ou nessa outra que se aponta do 
supremo tribunal de justiça; por conseqüência, a declaração de quais 
os artigos que são aplicáveis, como quer o honrado membro, pode fa
zer-se por uma emenda de redação. 
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Eu vejo, é verdade, que o honrado membro, ao mesmo tempo 
·que requer que o negócio volte às comissões, pede que elas tornem a 
interpor o seu parecer sobre qual das leis é mais conveniente, e tal
vez seja este o seu principal intento, porque ele parece que- prefere a 
lei do supremo tribunal de justiça (apoiados). Mas eu entendo que a 
votação pode decidir isto. Eu preferi esta que as comissões preferiram, 
porque era uma lei já feita para o senado, para ser executada nesta 
casa. Embora haja disposição na outra lei que pareçam mais adotáveis, 
mas a outra já é feita para esta casa. 

Entrando no objeto principal de que o honrado membro se 
ocupou, não acho nada novo a responder. O honrado membro recor
reu ao artigo da constituição que diz que os ministros de estado serão 
julgados por uma lei especial, e entende que, como a( só se faz men
ção desses privilegiados, os outros podem ser julgados pela lei comum. 
Eu já disse que, se tivéssemos uma só lei, súbescreveria 1 a essa opinião, 
porque então fácil seria ao executor aplicar semelhànte lei; mas nós 
temos mais de uma: temos a lei de responsabilidade dos ministros de 
estado, temos a do tribunal supremo, e acrescentarei ainda a das rela
ções, a qual, ainda que .se regula pela do tribunal supremo de justiça, 
todavia há alguma modificação. Ora, se temos mais de uma lei, como 
deixar ao arbi'trio a adoção de uma delas? Não se trata de aplicar uma 
lei, senhores; trata-se de adotar uma entre muitas; peço que se reflita 
nisso. Que há mais de uma lei, o mesmo discurso do honrado mem
bro o mostra; porque ele inculcou-nos uma, e a comissão indica outra. 
Ora, se há mais de uma, deve-se deixar ao arbít~io do executor esco
lher aquela que julgar melhor? Acha que se não pode deixar de resol
ver, negativamente. 

O honrado membro apresentou exemplos de nações estrangei
ras de se ter julgado, sem lei e refere os julgamentos das câmaras fran
cesas; mas o preceito, direi eu, ele se fazerem estas leis era ordenado 
na carta francesa. Os ministros franceses. puseram mais de uma vez 
projetes de lei nesse sentido à câmara dos deputados, mas esses proje
tes cafram todas as vezes que foram apresentados. Isto não .mostra 
porém que as câmaras francesas nãojulgassem l"!ecessária seme-lhante 
lei, mas sim que os projetes que os ministros propuseram não foram 
julgados bons (apoiados). 

Tem-se feito julgamento sem lei, diz o honrado_ membro. Eu 
não estou bem certo, não posso emitir já um juízo sobre isso; mas eu 
creio que havia uma, creio que o tribunal dos pares em França quando 
se convertia em tribunal judiciário, só julgava por uma lei anterior. 

O Sr. H. Cavalcanti:- Apoiado, creio que foi feita no tempo de 
Casimir Perrier. 
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O Sr. V. de Olinda:- E estes mesmos princípios estão consa
grados na nossa constituição; e seja qual for o modo de obrar das câ
maras francesas, devemos resolver pelos princípios recebidos entre 
nós, que são nesta parte conformes com os seus princípios de judica-
tura recebidos em todos os países. . 

Tenho dito o que me parecia que devia dizer. I risisto outra vez 
em que não julgo necessário que o negócio volte à comissão, como 
quer o requerimento do nobre senador. O que o .nobre senador pre
tende pode fazer-se como já disse, por uma emenda de redação quan
do se tratar a matéria. 

. Voto pois contra o requerimento e emenda. 
O Sr .. P. Albuquerque:- O que acaba de dizer o nobre senador 

o Sr. ministro da justiça prova a necessidade de voltar este objeto às 
comissões depois de votado o parágrafo, como no meu entender devia 
ser deliberado pela casa. Ele notou bem que as comissões deixaram em 
branco, ou não estabeleceram. logo quais eram as aplicações que con
vinha fazer-se da lei de responsabilidade dos ministros de estado para 
o caso em questão. Isto mesmo mostra que a intenção das comissões, 
ou ao menos a de alguns dos seus membros é que o senado sancionan
do, reconhecendo ou adotando esta lei de responsabilidade dos minis
tros de estado, como a mais aplicável ao julgamento de que. se trata, 
têm as câmaras de apresentar depois as modificações necessárias a es
sa lei para serem adotadas. Sendo assim, parece desnecessária a emen
da que o nobre senador apresentou, porque então vai embaraçar as 
comissões nos seus trabalhos; vai pôr o negócio no mesmo estado em 
que se achava antes de se fazer escolha dessa lei. As câmaras apresen
taram a lei de responsabilidade dos ministros de estado; não resta 
mais do que aprovar ou rejeitar a proposta e indicar outra lei. O que 
o nobre senador pretende é tanto menos admissível agora quanto o 
senado se acha discutido em comissão geral. Uma vez que ele se acha 
constituído em comissão geral, é necessário que por esta ocasião se 
estabeleçam regras, é necessário que o senado determine se quer ado
ta r esta lei ou adotar outra; é isto o que deve ficar resolvido; não deve 
o negócio voltar já outra vez às comissões para fazer uma escolha que 
já fez. · 

Por estas mesmas razões rejeito também, como já disse em ou
tra ocasião, o requerimento do outro nobre senador. O nobre senador 
quer que as comissões informem se o senado pode julgar sem uma lei 
especial. . ' . . · 

Ora, as comissões, quando apresentaram seu parecer, oferecen
do a lei da responsabilidade dos ministros de estado, já implicitamen
te têm declarado que julgam necessária uma lei, e por isso é que apre
sentam essa; cumpre agora ao senado decidir se a quer. Voltar por 
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conseqüência o negócio às comissões para elas fazerem aquilo que já 
fizeram, parece-me desnecessário. Sendo admitida como a mais pró
pria para o caso a lei de responsabilidade dos ministros de estado, 
têm então as comissões de oferecer as modificações ou regras que de-

. vem ser adotadas, e então se discutirão seguindo o regimento. Apro
vando-se pois o parecer das comissões, está satisfeito o intuito do no
bre senador; portanto é o requerimento desnecessário. 

Já falei à respeito da emenda do Sr. ministro da justiça. Ele 
quer que as comissões designem qual a lei que deve regular esses jul
gamentos, se a da responsabilidade dos ministros de estado, ou se a 
do supremo tribunal· de justiça; mas, se as comissões reconheceram 
mais adotável a lei da responsabilidade dos ministros de estado, para 
que quer o nobre senador que elas tratem outra vez da questão se de
ve ser uma lei ou outra a escolhida? Compete ao senado, principal
mente hoje que se acha em comissão geral, terminar esta questão; di
zer se quer esta lei da responsabilidade dos ministros de estado, ou, 
quando a não queira, se quer a do supremo tribunal de justiça, fican
do sempre as comissões encarregadas de propor as modificações que 
estas leis devem ter para serem aplicadas ao caso de que se trata. 

Era do dever das comissões representar Jogo ao senado a.falta 
que havia de uma lei especial para estesjulgamentos, para que, no ca
so do senado decidir que os processos continuem, não fique depois 
embaraçado no andamento deste· negócio e venha-se suscitar as ques
tões que agora se suscitam. As comissões podiam nessa ocasião apre
sentar seus trabalhos, e bem se vê que esta parte do parecer é intei
ramente distinta e separada dos outros parágrafos que se aprovaram; 
mas j uI ga ram as comissões conveniente oferecer desde I ogo essa matéria 
para predispô rem os trabalhos anteriores. Rejeito, portanto, as emen
das, e aprovo o parágrafo em discussão. Admitida pelo senado a lei da 
responsabilidade dos ministros de estado, como a mais própria a ser 
seguida no conhecimento destas e de outras acusações a respeito dos 
privilegiados da constituição, terão às comissões de apresentar as al
terações que essa lei deve ter para ser bem aplicada. 

O Sr. Alves Branco: -Sr. presidente, eu não tinha intenção de 
falar sobre esta questão; mas como ela é muito importante, acho de 
meu dever manifestar claramente meu voto. 

O requerimento pretende que se remeta este negócio outra vez 
às comissões, reunidas, para que elas declarem se é necessár:ia uma lei 
especial para o julgamento dos"senadores pr.onunciados, e para que, 
no caso de ser isso preciso, proponham essa lei. 

No princípio vacilei muito sobre o modo de votar sobre este 
requerimento; contudo parece-me que aprová-lo é a maneira mais ra
zoável de decidir a questão. Têm aparecido diversos artigos: o primei-
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ro é o das comissões, que querem que se julguem os senadores pro
nunciados pela lei que rege o processo de responsabilidade dos minis
tros de estado, só por uma simples resolução da casa. Esta última par
te do parecer, segundo creio, já é hoje rejeitada pela maioria das co
missões reunidas, e com toda a razão, porque, não obstante a lei que 
rege a responsabilidade dos ministros de estado ser uma lei, não pode 
ser aplicada a outros cidadãos senão em virtude de outra lei, e não 
por disposições regimentais. 

Alguns dos membros das comissões já têm emitido a sua opi
nião ou a tem explicado neste sentido, dizendo que sempre entende
ram que essa lei devia ser aplicada por uma resolução dos três ramos 
do poder legislativo. Está maneira com efeito é muito mais conforme 
com os princípios constitucionais e com a prática; mas ainda assim eu 
não posso aprovar o parecer das comissões: 19 porque ele envolve 
uma cláusula muito vaga, a saber, que se use da lei da responsabilida
de dos ministros no que for aplicável. !: evidente que nos será muito 
difícil, senão impossível, liquidar este negócio, na aplicação ao caso 
que se nos apresenta, como bem refletiu o nobre ministro da justiça. 
Não sei como se possa, além disto, aplicar uma lei que só foi feita pa
ra casos de responsabilidade, a casos muito diversos. 

Lembro-me que, quando se fez o código do processo, tínham
se aplicadas as mesmas formas de processar a todos os crimes, tanto 
de responsabilidade como individuais; mas a assembléia geral enten
deu que isto não devia ser assim; que era mister fazer uma lei particu
lar para os processos dos crimes de responsabilidade, como se fez, aten
dendo-se não só à qualidade das pessoas a quem tinha de ser aplicada, 
como à natureza desses crimes; fez-se um processo mais sumário, por
que estes crimes em grande parte se provam com documentos. E se 
assim é; se a assembléia o entendeu assim, qual a razão por que apli
caremos essas fórmulas mais sumárias a processos de crimes gerais, 
aos quais processos todas as nossas leis têm dado mais largueza, mais 
garantias? Não acho de razão, e por isso não vou por aí. 

Além disto, a lei de responsabilidade dos ministros de estado é 
particular pela constituição a esses indivíduos; parece que não deve 
estender-se a outros acusados. Pelo que respeita à lei do supremo tri
bunal de justiça, ainda que sofra esta última, CÍbjeção, sofre todas as 
outras acima apontadas. Que leis mais nos restam de processo? A do 
foro comum, ou aquela que se aplica ao procésso dos crimes de todos 
os cidadãos, e que por isso, na falta de outra, nos devia parecer mais 
aplicável ao caso: mas é praticável o aplicá-la como regra ao senado 
processando? Eu julgo que isto seria inteiramente impossível; eu jul
go que daí se seguiriam muitos inconvenientes; porque essas fórmulas 
dividem os juízes em juízes de fato e juízes de direito, e eis uma divi-
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são que não é possível aqui. Essas fórmulas permitem também recusa
ções não motivadas, e em grande número, que não podem ser aplica
das para aqui. Portanto creio que esse arbítrio não pode seguir-se sem 
muitas modificações. Restam só dois, ou o foro comum, ou que os 

·acusados sejam julgados por uma lei especial. · 
Talvez não houvesse nada de contrário aos princípios que tais 

réus fossem julgados no foro comum, e a razão é porque em todas as 
constituições do mundo tem-se sempre declarado que, enquanto não 
houvesse as leis que devem pôr em andamento os diversos artigos de
las, as leis ordinárias são as que devem reger nos diferentes casos. Ora, 
os senadores são simples cidadãos antes de serem senadores; logo 
estão por esse lado sujeitos ao foro comum. !:, verdade que sendo se
nadores gozam de seu privilégio; mas esse privilégio não está ainda 
praticamente estabelecido para que possam dele gozar; por conse
qüência não faria talvez o foro comum competente. Isto é o que se 
tem praticado entre nós. Não sei se acaso um presidente de província, 
ou outro privilegiado do tribunal supremo de justiça, antes de haver a 
lei desse tribunal, cometendo crime, não havia responder perante os 
tribunais ordinários, segundo as formas existentes. Contudo eu acho 
nisto dificuldade, pois o senado não o tem entendido assim; e tendo 
tido réus a julgar, e não tendo lei para isso, não os remeteu ao foro 
comum, propôs uma lei, discutiu-a, mandou-a à câmara dos deputa
dos, etc. Demais a lei atual do foro comum já faz exceção explícita 
dos privilegiados da constituição, e por conseguinte me parece que 
hoje seria duro, seria injusto mesmo mandá-los processar no foro co
mum. Contudo, se os réus nas circunstâncias atuais requeressem o 
juízo do foro comum, eu lhes concederia isso, porque o seu privilé
gio ainda não se pode dizer real e praticamente estabelecido, como é 
mister para seu gozo pleno. 

O que· resta pois? Resta o arbítrio da lei especial. Este arbítrio 
é o que o senado tem adotado há muito tempo por uma votação sua, 
e também a câmara dos deputados, pois que aqui existem emendas 
da câmara dos deputados a uma lei especial que mereceu o assenso da 
maioria da casa. Portanto, não vejo inconveniente algum; antes a 
casa será coerente consigo mesmo, ou em acabar a discussão do pro
jeto de lei especial que existe, ou em mandar fazer outro .novo. 

Diz-se, porém, que uma lei nova iria de certo modo atacar o 
artigo da constituição, que diz que ninguém será sentenciado senão 
pela autoridade competente e ém virtude de uma lei anterior, e na 
forma por ela prescrita. Mas .eu direi que este artigo nunca.foi enten
dido pelo modo por que o entendem os nobres senadores. Todas as 
leis do processo têm sido aplicadas a crimes anteriores, de forma que 
a assembléia geral parece ter entendido que estas palavras - na forma 
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por ela prescrita- não dizem respeito senão à parte penal; quando se 
diz que fulano foi sentenciado na forma da lei, entende-se que se lhe 
impôs a pena que a lei mandava. Tem-se entendido que esta parte da 
constituição não se refere ao processo. Isto mesmo é confirmado 
quando se pôs em execuc;,ão, a lei da reforma do código que passou o 
ano passado; ninguém fez exceções a respeito dos réus que existiam. 
Por conseqüência, uma lei nova de processo pode ser aplicada a cri
minosos por crimes anteriores; isto está estabelecido pelo assenso das 
duas câmaras. 

Mas disse um nobre senador: se houver-uma lei nova, ela se 
ressentirá das circunstâncias; os senadores que estão agora sob.proces
so,.têm muitos inimigos na casa ... 

O Sr. Vasconcellos: - Não disse. 
O Sr. Alves Branco: - Não me refiro ao nobre senador. Refiro 

a palavra - inimigos -, e digo -adversários ou amigos. -A isto res
pondo que, se este princípio pudesse prevalecer para se não fazer· 
uma lei especial, muito mais deve prevalecer para não sentenciarem-se 
os réus a final; se estes adversários são capazes de fazer uma lei que 
possa comprometer a justiça contra os réus, como a não compro
meteram eles a respeito da sentença do julgamento final? julgo que 

·não tem força aquele argumento. Não achando, por conseqüência, in
conveniente nenhum a este respeito, .assento que o requerimento tem 
todo o lugar, e que as comissões podem e devem ocupar-se, ou em 
examinar o projeto que existe, ou ... 

O Sr. C. Leão - J: o que está na emenda. 
O Sr. A. Branco:- Qual emenda? 
O Sr. C. Leão:- A minha. 
O Sr. A. Branco: - Bem, se assim é então estamos conformes. 

Julgo que, tomando-se o arb{trio proposto de voltar o negócio às 
comissões para elas examinarem o projeto que existe, e passou no 
senado e na câmara dos deputados, com certas emendas, ou propo
rem um novo acomodado à natureza dos crimes, eu creio que se pro
cederá bem e haverá justiça; fora disto não. 

Agora direi alguma coisa sobre os processos da França de que 
aqui se faltou. Também sou um daqueles a quem parece que, senão 
no tempo do processo de Ney, ao menos pouco depois, fez-se uma lei 
nas câmaras francesas para o julgamento de seus privilegiados, e para 
os crimes de atentado contra a segurança do estado. Poderei estar 
enganado, mas cuido que ainda ontem li essa lei, ou coisa semelhante, 
porque em verdade não posso asseverar se era ainda um mero projeto. 
Afirmo porém, sem a menor dúvida, que essa lei ou projeto é espe
cial, e conforme ao pensamento que enunciei aqui a respeito da ins
trução e preparação do processo inicial, no debate relativo ao Sr. 
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senador Ferreira de Mello. Um dos artigos que notei foi este - que 
no caso de se estar procedendo por crimes de atentado contra a segu
rança do estado praticados por outros réus, se aparecer arguido ou in
diciado algum par, o juiz suspenderá todo o procedimento, e. remete
rá imediatamente o processo. à câmara dos pares, onde continuará a 
ser instruído até julgado a final. E notem os nobres senadores que a 
constituição do Brasil nesta parte foi copiada da constituição fran
cesa, ainda que eu confesso que foi rrial copiada. Talvez os grandes 
embaraços, as grandes discussões que tem havido entre nós a respeito 
da inteligência dos artigos da constituição, que se referem aos privile
giados do senado, venham mais .de não terem os copistas bem com
preendido a disposição da constituição francesa a respeito de tais pri
vilegiados. Até a palavra exclusiva do art. 47 é da constituição fran-
cesa. 

Também devo observar que o que tem dado causa aos grandes 
debates que houve a respeito da atribuição que tem o senado de ser 
o verdadeiro juiz da pronúncia no processo de seus membros, e tal
vez a má decisão que se deu neste negócio, talvez fosse a opinião que 
sustentaram alguns de seus membros, que votavam comigo, de que 
o art. 28 da constituição só se refere aos crimes de responsabilida
de, e que é uma mera atribuição política, e não judiciária, dada ao 
senado; porque, se assim é, muito bem concluiram os contrários que 
não era pronúncia. Triste opinião insustentável por contraproducente 
e até fora de princípios. Nem se pode sustentar a utilidade do privilé
gio do senado sem compreender nesse privilégio todos os crimes; 
quanto a mim, entendo que o art. 28 é muito claro, compreende 
todos. 

Também se disse que a câmara dos pares em França punia, sem 
que houvesse lei para isso, os redatores das folhas que a insultavam. 
Eu creio porém que há engano nisto; creio que ha uma lei passada em 
ambas as câmaras em 1823 ou 1822, que dá essa autoridade positi
vamente. 

Resumindo minha opinião é esta: o arbítrio de processar os 
réus, pela lei da responsabilidade dos ministros ou pela lei do tribunal 
supremo, eu o rejeito como inadmissível, e como já prejudicado pelo 
senado na denúncia contra o Sr. Costa Barros. Resta o foro comum 
ou uma lei especial. As leis comuns dos cidadãos são as que prevale
cem enquanto uma lei regulamentar não desenvolve e torna praticável 
um novo princípio consignado em'"uma nova constituição; mas o se
nado já recusou seu assenso a este arbítrio, e eujulgo mesmo que ele 
hoje seria injusto, sem que os réus o reclamassem, renunciando por 
esta vez o seu foro, o que eu admitiria nas circunstâncias em que nos 
achamos. O que resta pois é fazer a lei especial própria para os crimes 
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individuais dos senadores com atenção a essa natureza, que por con
seguinte .deve aproximá-la, quanto for possfvel, ao processo dos cri
mes dos mais cidadãos. Ora, o requerimento que está sobre a mesa sa
tisfaz, porque, ao que entendo, é regular e justo, e ainda que usa de 
um modo um pouco dubitativo, quando eu o quisera mais decisivo, 
eu voto por ele. Haverá alguma demora, mas os fatos são recentes, as 
paixões exaltadas ... Se queremos ser ju fzes, essa mesma demora nos 
será útil neste caso ... Julgar no calor da batalha! Ainda está tudo mui-
to recente; esperemos, reflitamos ... 

Eis a minha opinião. 
O Sr. C. Ferreira:- Sr. presidente, diz o art. 179, da constitui

ção, no § 11: "Ninguém será sentenciado senão por autoridade com
petente e· em virtude de lei anterior, e na forma por ela prescrita". 

Aqui temos, portanto, este parág. de um artigo constitucional 
que requer uma lei anterior. para que alguém possa ser sentenciado; e 
o senado já em outra ocasião reconheceu que era necessária uma lei 
para regular a forma do julgamento dos seus privilegiados. Porém 
disse o nobre senador (que sempre discorre à maneira de Condillac; 
mas que, neste caso, claudicou, manquejou um pouco) que o senado, 
sendo composto de homens de grande patriotismo, dotados de quali-

. dades necessárias para bem obrarem., havia de saber cumprir com a 
sua obrigação, com o seu dever. Nisto é que me parece que o nobre 
senador manquejou um pouco. Se o nobre senador mostrasse que o 
senado era impecável, então sim, a sua conclusão seria necessária; 
mas, porque um homem é sábio, não pode faltar ao seu dever? En-
tão Salomão não faria o que fez. · 

Sr. presidente, o senado faltou ao seu dever (isto também recai 
sobre mim), porque propôs a primeira lei; veio da câmara dos deputa
dos com emendas, e a lei caiu, sem que se cuidasse de outra. Daqui, 
porém, não se segue que a lei não seja necessária; antes deve se tirar 
a conclusão contrária, e é que o senado, composto de homens, como 
o homem errou e faltou ao seu dever. Deve, po.rém, reparar hoje esta 
falta. E, pergunto eu, não é tão reclamada uma lei sobre eleições? não 
veio a esta casa uma lei sobre eleições e não .caiu? e na sessão seguinte 
tratou-se dessa lei? Não. Então também podfamos concluir que não 
era necessária uma lei de eleições, porque há muitos anos não se tem 
tratado deste objeto. . 

Perdoem-me as ilustres comissões, mas elas é que têm sido cul
padas de todo este tempo que se tem perdido. Os nobres membros 
das comissões não se entendem. O nobre senador por Minas (o Sr. 
Vasconcellos) disse que não era necessária lei; outro membro diz que 
é necessária; outro diz que as comissões, no § 4~ do seu parecer, não 
quiseram senão ter uma base, e que, passando esta base, devia o pare-
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cer voltar às comissões, para então oferecerem os artigos da lei de res
ponsabilidade que julgassem aplicáveis, etc! Assim, todos os membros 
das nobres comissões estão divergentes, não concordam: indispensá
vel é portanto que o negócio volte às comissões, para que os 
membros combinem. Nem eu mesmo sei como havemos votar sobre 
este parágrafo do modo por que está concebido .. As comissões não 
explicam, porque um diz que o. que se apresentou . foi. a. base, que 
deve depois voltar o negócio às comissões; outro diz que não; qu~, pas
sando o. parecer, fica já adotada a lei de responsabilidade para· nos 
guiar! ... Desta maneira, nesta confusão como havemos votar? Quer 
então o nobre senador que se descanse! ... Porque se tem descansado 
muito é que estamos no estado em que nos acha.r:nos. Pois ainda agora 
principiamos a trabalhar, já estam()S tão cansados! Bom vai o negócio! 

Senhores, o parecer deve voltar às .. comissões; elas têm bastan
tes luzes, e sem ddvida hão de propor um projeto, e o projeto que 
propuserem, se for aprovado, deve continuar a reger daqui por: diante, 
não é só para agora. Enquanto as comissões examinam isso, pode
mos tratar de outros negócios. Talvez estivesse isto mais adiantado 
se as comissões não tivessem dado o mesmo parecer sobre o processo 
dos senadores que foram pronunciados no Rio de Janeiro, se o não 
tivessem unido co.m o processo de S. Paulo, porque a respeito do pro
cesso do Rio de Janeiro não há certas dificuldades. 

Mas enfim volte esta parte do parecer às comissões, que é o 
que podemos decidir de melhor. 

CONCLUSÃO DA SESSÃO DE 20 DE FEVEREIRO DE 1843. 

O Sr. Paula Souza: - Sr. presidente, tudo quanto há de essen
cial no que eu queria pelo meu requerimento, parece-me que tem 
sido finalmente reconhecido. Vejo sustentar-se que devem apar.ecer 
as regras pelas quais nos devemos haver neste julgamento: ou se adote 
ou não se adote o meu requerimento, ao menos já se· concorda que 
nada seja arbitrário e vago: já não se contesta a necessidade de regras 
e regras fixas, e d'antemão estabelecidas por lei. Devo pois bem dizer 
os esforços que tenho feito, pois já não têm sido infrutíferos. Modifi
cou-se porém o meu requerimento ... eu rogo ao Sr. secretário p obsé
quio de ler a emenda que lhe foi fei:ça pelo nobre ministro da justiça. 
(!:satisfeito). -

O meu requerimento oferece várias questões para as comissões 
meditarem; primeira, se se pode julgar sem lei anterior; segunda, po
dendo-se, quais serão para isso as regras; terceira, se estas regras, ou 
sejam dadas em lei, ou em artigos regimentais, sejam como se discu-
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tiram. rylas combate-se o requerimento; objetou-se dizendo que as 
comissões, no parecer que deram, já entenderam que se pode julgar 
sem lei anterior, e que as regras que se devem seguir nestes julgamen
tos são as da lei da responsabilidade dos ministros de estado; que por
tanto não é preciso que o negócio volte à comissão. 

Mas faltava ainda responder-se à terceira proposição que essas 
regras, quaisquer que elas fossem, ou fossem regimentais ou lei, era 
preciso que aparecessem, que fossem discutidas na forma do regi
mento. Os membros das comissões disseram que nada disso é preciso, 
porque já tinham dado o seu voto, e que a lei da responsabilidade 
cliegava. Mas então apresentem os artigos da lei de responsabilidade 
que se hão de aplicar; digam como se hão discutir esses artigos, se 
fazendo-se uma lei, se fazendo-se artigos regimentais; logo o meu re
querimento tem lugar. E note a casa que o princípio de que não deve 
haver lei anterior, princípio que a comissão supôs decidido, não o 
está; dado que se vote pelo que a comissão quer, ele não fica decidi
do. 

O que se podia dizer era que se podia marchar sem essa lei, mas 
não fica decidido que a lei não é precisa. O que são as comissões em 
uma câmara? São delegações desta câmara para se lhe facilitar o tra
balho. Se as comissões apresentassem um parecer dizendo expressa
mente que não era precisa lei, como opinião alguns de seus membros, 
talvez não tivesse havido toda esta discussão; mas é isto o que asco
missões entendem que já está feito, quando o não está. Se as comis
sões entendem que não é precisa uma lei, que bastam artigos regimen
tais (o que entretanto não é o voto de alguns de seus membros, por
que alguns têm especialmente declarado que é necessária uma lei que 
passe pelos três ramos do poder legislativo), porque não nos propõe 
esses artigos? Ou seja como entendem alguns dos membros das comis
sões, ou seja como entendem os outros, em um e outro caso' é preciso 
que apareça o voto das comissões; logo parece-me que devia o reque
rimento passar. 

Mas outro honrado membro entendeu. que as comissões de
viam interpor o seu juízo de um modo diverso ao que eu queria. 
Esse honrado membro entendeu que não era precisa uma lei ~nte
rior, que o senado não tem mais a fazer. senão aplicar as leis que exis
tem. Mas quando assim fosse, a seleção ·dos artigos dessas leis que 
existem deve ser feita pelas comissões, e (acrescento ainda) esses arti
gos devem ser discutidos pela forma determinada pelo regimento: 
como quer que seja, haja uma discussão grave e profunda sobre este 
fato. Se não passar o meu requerimento, hei de votar pelo do nobre 
senador, porque ao menos voltará o negócio à comissão, e há de apa-
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recer essa série de artigos que o honrado membro julga aplicáveis, e 
então discutiremos. 

Eu entendo, ainda o digo hoje, que é para mim muito duvido
so, à vista do §11 do art. 179 da constituição, que .se possa julgar sem 

· uma lei anterior; não é só quanto à pena, é. quanto ao processo, que 
assim o manda a constituição, pois que o § 11 do artigo 179 diz: 
"Ninguém será sentenciado senão por autoridade competente e em 
virtude da lei anterior, e na forma por ela prescrita". Ora, vê-se bem 
que isto é relativo ao processo. t= para mim pois muito duvidoso que 
se possa fazer um julgamento sem lei anterior .. A razão portanto apre
sentada de que deste modo haveria irresponsabilidade. de fato não 
procede ainda; eu entendo que esta argumentação só poderia .ter 
lugar depois de se julgar que os processos devem continuar; depois 
que isto se decidisse, e nunca antes. Apesar desta dúvida em que 
estou, razões talvez haja para se entender o artjgo da constituição de 
outro modo; mas por ora não; e essa razão pode invalidar o princípio? 
Não por certo! Mas, ainda quando se entendesse que o artigo da cons
tituição não dizia respeito à formado proceso; ainda quando se argu
mentasse com o exemplo de que, tanto o código, como sua reforma, 
se aplicou a fatos anteriores, ainda assim daí se não segue que não 
seja precisa uma lei que regule a forma deste processo. Responde-se 
que existem as leis gerais; mas parece-me que isto tem sido completa
mente rebatido por alguns honrados membros, e ainda .hoje o foi. Se 
houvesse, como disse um honrado membro, só uma lei de processo, 
poderia haver essa argumentação; mas não existe uma só, existem 
quatro. Existe a lei comum, existem três leis especiais, e das relações, 
a do supremo tribunal de justiça, a de responsabilidade dos ministros 
de estado; como há de o juiz ter o arbítrio de escolher qual quiser? 
Eu não me recordo que juiz algum tenha faculdade de escolher entre 
diversas leis que o regulem aquelas que quiser; porque, se tem esse di
reito hoje, há de tê-lo amanhã, e seguir-se-á que os mesmos crimes 
serão julgados e processados de diversos modos pelo .mesmo juiz e a 
seu arbítrio. Eu não compreendo como membros tão respeitáveis, tão 
ilustrados, possam pensar assim. Quererão recorrer ao exemplo dos 
assentos da suplicação? Mas nem isso tem paridade com a nossa ques
tão. Qualquer que seja pois a escolha que o senado faça, só o poderá 
fazer por um ato legislativo que passe pelos três ramos do poder legis
lativo; e mesmo quando entenda .Poder fazer essa escolha para servir 
como regra regimental, deve isto ser discutido· pelo modo determina
do pelo regimento, seguindo os trâmites dele. 

Sustentou-se porém que se podia adotar qualquer forma de 
processo sem ser por esses meios por que (repetiu-se)-existe a jurisdi
ção, o réu e o acusador! Mas existem as fórmulas, as regras do preces-
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so? Ninguém o dirá. t: preciso escolher quais elas devem ser; e esta 
escolha· pode ser feita pelo tribunal que julga? De certo que não. 

Citaram-se exemplos da França!... Mas, senhores, eu digo, 
como já aqui disse. um honrado membro -eu estremeço quando se 
me apresentam exemplos da França! Esses exemplos foram tirados de 
um tempo revolucionário; não podem pois ser aceitos. Se formos pro
curar exemplos na França, havemos· achá-los para tudo (apoiados); 
quando quisermos assassinar juridicamente, havemos achar exemplos 
na França e mesmo na Inglaterra antes da revolução de 1688. 

Mas quais foram os exemplos? 19 o do marechal Ney! Mas no
t~-se que a câmara dos pares foi criada por Luiz XVIII, quando este 
entrou em França na primeira restauração, e apareceu com poder 
ditatorial e constituinte: ele deu então uma constituição. ao pa(s, 
criou os corpos que a constituição mencionava, e por conseguinte 
a câmara dos pares, e foi ele quem lhe deu, assim como à dos deputa
dos os respectivos regimentos, marcando-lhes as regras que deviam 
seguir em suas funções. E se não estou enganado, até marcou a ma
neira por que a câmara dos pares se devia dirigir como tribunal de jus
tiça. Era pois um poder tido como leg(timo que criou o tribunal dos 
pares, e que lhe deu regras. Quando pois ela teve de julgar o marechal 
Ney, que foi o primeiro ato judiciário desse tribunal, tinha regras 
dadas pelo poder soberano de então. A mesma ordenança citada e 
lida pelo honrado membro mais conforma o que digo: é Luiz XVIII 
o poder constituinte e soberano de então, o que criou essa câmara, o 
que lançou muitos de seus membros na segunda restauração, é Luiz 
XVIII digo que nessa ordenança prescreve as fórmulas, as regras dé 
processo nesse julgamento. Logo esse mesmo argumento é a meu fa
vor. O tribunal teve regras para se guiar, regras dadas pelo poder cons
tituinte e soberano de então? Logo não obrou arbitrariamente. E 
ainda assim, note o senado qual foi a opinião que teve a França e o 
mundo todo sobre esse processo do marechal Ney?! Não se disse que 
era um assassinato jur(dico? (Apoiados). E quereremos nós que o se
nado do Brasil para marchar neste negócio siga um semelhante exem
plo, começando a sua carreira judiciária· por assassinatos jur(dicos? 

Seguiram-se alguns outros rar(ssimos processos na restauração; 
eu de certo não me lembro senão de processos de liberdade de im
prensa. Uma lei francesa deu o poder às câmaras de chamar à sua bar
ra os jornais que a insultassem, ou a alguns de seus membros, e pro
cessá-los. Isto fez a câmara dos pares; mas era isto o julgamento de 
um processo regular? De certo que não. ~ra chamar o juiz, o jornal e 
impor as penas; mas ainda assim tinha para isso regras dadas anterior
mente. Antes de 1830 não me lembro de outros processos na câmara 
dos pares. Na revolução de 1830, o primeiro que houve foi o dos mi-
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nistros de estado. Aí era o negócio mais sério, porque não havia lei 
nem penal, e é natural que crimes de responsabilidade não sejam puni- ~ 
dos como os individuais .. Era portanto negócio muito sério. E o que 
fez a câmara dos pares? Aplicou a lei comum. As regras de processo 
já existiam: eram as mesmas de que já antes se tinha servido~. dadas 
por· um poder soberano: elas não foram arbitrárias, como se pode ver 
pelo relatório da comissão dos pares que então apareceu. Mas torno 
ainda a dizer: - esse processo dos ministros franceses, na opinião do 
mundo sensato, foi um processo regular?. Não foi antes um ato revo
lucionário? não foi uma reação 'a revolução de 1830, feita por esses 
ministros? Sem dúvida; esses ministros tinham violado a constituição 
do seu país; tinham .feito correr o sangue.francês; foram pois presos, 
foram processados, não· com a regularidade com que.o deviam ser, 
mas debaixo da fermentação revolucionária, tanto que, Jogo que ces
sou esta, eles foram perdoados; o poder que na França tem.o direito· 
de perdoar tanto· reconheceu a irregularidade do julgamento, .que, 
assim que oportunamente pôde, perdoou-os. Pode, portanto, ser tam
bém este exemplo aplicado ao senado? Cuido que não: até me espan
to que tais exemplos, exemplos revolucionários, fossem aqui trazidos 
pelo Sr. ministro da justiça. 

Depois deste houve diferentes julgamentos, a câmara. dos pa
res tem julgado muitas vezes os chamados atentados; mas como julga 
ela? Em virtude de regras anteriores. Leiam-se esses decretos que co
metem à câmara dos pares julgar esses diferentes criminosos, e ver-se-á 
que neles se diz -seguindo as regras que tem seguido até agora. -
Aqui está o Monitor na casa, pode ver-se; quando na câmara dos 
pares há algum julgamento, sempre os decretos de convocação dizem 
- seguindo-se aquelas regras que até agora se tem seguido. - Logo, 
como se nos vêm com esses exemplos inculcando-se que não dá regras 
fixas e anteriores na câmara dos pares? Ainda quando tais exemplos 
fossem (o que nego) muito dignos de imitação; ainda quando deves
semos segui-los, devíamos ter antes essas regras fixas, anteriores e 
nascidas de um poder soberano, e não como se quer e pretende. 

Repito ainda: se houvesse só uma lei comum, desctJipável seria 
que o senado se devia regular por essa lei; mas não existe uma só. O 
processo do foro comum é inaplicável ao senado, precisa de muitas 
modificações, pois que contém fórmulas tais, que não pode!ll aplicar
se ao senado. Era preciso torná.:fas aplicáveis, e isso de torná-las apli
cáveis é já fazer uma lei. Mas o 'que querem os honrados membros 
não é aplicar uma lei; é escolher uma de diferentes leis, e isto é legis
lar, e isto nenhum tribunal o pode, e só o poder legislativo. 

E necessário pois que as comissões proponhàm o que se deve 
adotar, e que o senado discuta em regra. O meio que eu proponho é o 
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que nos pode conduzir a um bom resultado e abreviar o trabalho. Do 
modo que os honrados membros querem nada se pode conseguir 
que seja vantajoso. Eles querem que o resultado nasça só da votação, 
e eu quero que nasça de um parecer profundamente meditado, e que, 
qualquer que seja a proposta da comissão, seja ela discutida na forma 
do regimento e seguindo-se seus trâmites. 

Parece-me, portanto, que se deve aprovar o meu requerimento; 
pois, sendo ele rejeitado, quando se discutir. a matéria, tornaram a 
suscitar-se novas questões. Se se fizesse já o que eu proponho, já essas 
questões teriam sido prevenidas pela comissão, e muito menor discus
são teria havido ou nenhuma. 

Insisto no meu requerimento; mas, no caso que ele não passe, 
votarei pelo do nobre ministro da justiça pelos motivos que já dei. 

O Sr. Vasconcellos:- Sr. presidente, desenvolvendo até ao pre
sente o meu pensamento, eu estava persuadido que desenvolvia tam
bém o da maioria das comissões reunidas; mas, tendo ouvido alguns 
senhores da maioria das comissões reunidas declararem que elas sem
pre entenderam que era indispensável uma lei para o caso de que se 
trata, julgo de meu dever fazer ainda algumas observações a tal res
peito. 

Eu pedi nas comissões, apenas este negócio foi presente, que se 
lêssem os autos; meus colegas diziam que os autos seriam examinados 
depois que respondessem os Srs. senadores pronunciados; lembrou al
gum dos meus colegas a necessidade de marcar a maneira pela qual 
deviam ser julgados os Srs. senadores pronunciados, e foi até conside
rado como inquestionável que o senado podia admitir a prática ou a 
marcha mais adaptada à apuração da verdade; isto é, no sentido geral 
da legislação existente. Depois que se venceu este arbítrio, eu propus 
nas comissões que, para evitar largas discussões na aplicação dessas re
gras, o senado devia criar uma jurisprudência sua, convindo para isso 
adotar a lei do supremo tribunal de justiça. Opuseram-me que era 
preferível a da responsabilidade dos ministros, porque era lei da casa, 
e por isso mais decorosa ao senado. Eu. entendi então que não devia 
instar mais na minha opinião, porque a mesma marcha, a marcha que 
está estabelecida na lei da responsabilidade dos' ministros é a da lei do 
supremo tribunal de justiça, salvas as disposições constitucionais que 
essa lei não podia alterar. , -':~' 

Ora, eu estava então convencido, com_o hoje o estou, que os 
Srs. senadores pronunciados hão de ser julgad.os pela legislação exis
tente, isto é, pelas fórmulas marcadas na lei. que regula os tribunais 
que julgam de fato e de direito, ou então que o senado devia decla
rar-se sem autoridade para conhecer de tais delitos. Esta era então 
e ainda é a minha opinião. Não julguei que se podia fazer uma lei par-
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ticular para este caso, uma lei que se não pudesse desenvolver sem ter 
oor diante os Srs. senadores pronunciados; uma lei pessoal seria um 
exemplo fatalíssimo para o nosso país. Não receio por mim; em vez 
de ódio, devo excitar só compaixões e simpatias,. pelo meu estado 
moribundo; tenho da vida muito pequena parte, sou uma quase apa
gada sombra; mas suponhamos que se trata de um ou dois se·nadores 
muito. importantes; se admitirmos esta regra de fazer leis pessoais . , 
não pode, por exemplo, uma fa!=ção aproveitar-se da ocasião para re-
duzir as garantias dos acusados, e assim condenar injustamente? Não 
posso conceber uma lei pessoal, que não consagre grav(ssimas injus
tiças, horríveis atentados. Onde se tem feito leis desta ordem mor-. , 
mente. em casos desta natureza? Houve uma lei especial, por exemplo, 
na França; a lei .que declarou que não era competente a segurança:e a 
felicidade da França com a existência da família de Napoleão naquele 
país; e depois contra o ramo primogênito da família Bourbon; eis.as 
únicas de que tenho notícias. 

O Sr. P. Souza:- Algumas tem havido na Inglaterra ... 
O· Sr. Vasconcellos: - Não citarei os exemplos da Inglaterra 

por serem em tempos revolucionários. 
Que lei seria essa que fôssemos fazer para determinadas pes

soas? que opinião poderia ela ter no país? Não seria cada um dos seus 
artigos interpretados segundo a maledicência e a calúnia o julgassem 
mais apropriado a seus fins? Senhores, eu tremo de ouvir falar em leis 
pessoais, para certos e determinados indivíduos! Façam leis de pen
sões e outras semelhantes, posto que essas mesmas acho-as muito 
más, porque me parece que gravíssimas injustiças se tem feito em tais 
leis; entretanto, o punido é o tesouro público; mas fazer uma lei de 
propósito para julgar uma determinada pessoa, é o que não considero 
conforme com os princípios da razão (apoiados). 

Ora, nós temos a legislação que marca a forma pela qual. pro
cedem os tribunais que julgam de fato e de direito. Mas diz-se que 
essa legislação não é uniforme e que não há uma só lei a tal respeito; 
que' pelo menos há quatro: a de responsabilidade dos ministros de es
tado, a do tribunal supremo, relações e júri: sustento que.há uma só 
lei aplicável aos processos em questão, e é a lei do tribunal supremo 
de justiça. Está fora de questão a lei da responsabilidade dos minis
tros e secretários de estado, porque, considerando-a especial, não se 
quer adotá-la para julgamento. .de crimes individuais. Com manifesto 
equívoco se tem visto diferenÇa entre a lei do tribunal supremo e o 
regulamento das relações; mas abra-se o código, e nele encontrar-se-à 
legislado que elas devem julgar pelo mesmo modo por que o tribunal 
conhece dos crimes e das apelações. Não pode pretender a lei do júri 
regular os nossos processos, porque, além de outras razões, recusados 
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os jurados, a lei prescreve a maneira de os substituir; no senado, po
rém, a constituição nenhum remédio deu a este mal; e com efeito, 
sendo um tribunal especial, não podia nele ter lugar tão amplo di
reito de recusações: no juízo ordinário o conhecimento do crime é 
cometido a duas diversas espécies de juízes: juízes de direito e juízes 
de fato: no senado tal distinção não tem sido admitida, julgam-se to
dos os senàdores de fato e de direito. E estas diferenças bastam para 
se tornar inaplicável ao nosso foro a lei dos processos ordinários, bem 
que algumas coisas semelhantes sejam também prescritas na lei dos 
tribunais especiais, como apresentação de libelo, interrogatório dos 
réus, inquirições de testemunhas, debates entre as partes, etc. Não há 
portanto senão uma lei; e peço que citem outra de tribunal que co
nheça de fato e de direito, a não ser a do supremo tribunal de justiça. 
E· há nessa lei alguma falta de garantia? Faremos nós uma lei que ga
ranta mais a liberdade, a segurança, a vida dos cidadãos do que a lei 
do supremo tribunal de justiça? 

Disse hoje um nobre senador: - Se se receia que o senado, fa
zendo uma lei pessoal, adote regras contrárias à razão e à justiça, qual 
não deverá ser o julgamento do senado? 

O Sr. A. Branco: - Apoiado. 
O Sr. Vasconcellos: - Há muita diferença. O legislador pode 

deliberar segundo suas teorias, embora elas não tenham ainda a san
ção do tempo e da experiência; mas o juiz não tem esta autoridade; o 
juiz lê a lei, olha para o fato e aplica a lei ao fato. Qual é a lei? E a 
lei comum, essas regras que estão consagradas na lei comum que se 
podem aplicar ao caso. Eu peço que se abra a lei do supremo tribunal 
de justiça e que diga qualquer dos nobres senadores presentes se tem 
esperanças de poder fazer uma lei melhor; eu, pela minha parte, não 
tenho: receio muito que a lei que se propõe fazer se ressinta sempre 
das circunstâncias presentes, que seja uma lei pessoal. Mas os que não 
se consideram sujeitos às fraquezas humanas talvez esperem muito 
dessa nova lei; e até nem eu sei como ela se possa conciliar com es5a 
disposição da constituição que aqui se tem citado. Portanto, Sr. pre
sidente, como não concebo lei especial ou pessoal, não posso votar 
para que seja incumbida a comissão de apresentar projeto a tal res
peito. 

Disse o nobre senador que não havia interesse algum em apres
sar a discussão, que a demora não prejudicava, que até podia contri· 
buir para um mais acertado juízo. De certo a opinião do nobre sena
dor há de ficar na unidade; ao menos não há um criminalista, e da· 
queles que o nobre senador mais consulta, que não condene a sua opi
nião; todavia a minha posição melindrosa na comissão não me ani
mava a acelerar a decisão deste negócio; mas o nobre senador pelo 
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Maranhão, a quem eu muito respeito, e a quem em todas as ocasiões 
desejo servir com todas as minhas formas e de todo o meu coração, 
tanto insistiu comigo, que' pedi aos meus colegas da comissão que o . 
satisfizéssemos, que ele queria já ejá o parecer, q~e sentia muito que 
estivessem dormindo os papéis nas comissões reunidas; e neste caso 
era dever, ao menos meu, apressar a decisão do negócio. · , 

Disse o nobre senador: "Que não estabelecíamos jurisprudên~ 
c ia no presente caso, porque, não havendo lei para ele, tendo· de es
colher entre quatro leis, exercíamos funções de. legislador e não. de 
juiz, e que ao senado só não pertence fazer leis". Mas:parece-rt:~e que 
tenho motrado que não existe outra lei para julgar ... 

O Sr. P. Souza: -Tanto .existe, que mesmo o.nobre senador 
lembrou a do supremo tribunal de justiça. 

O Sr. Vasconcellos: - ... que não existe outra lei parajulgar em 
tribunais que conhecem de fato e de direito senão a do supremo tri-
bunal de justiça. , 

O Sr. P. Souza:- Tanto existe, que o nobre senador adotou a 
lei da responsabilidade dos ministros. 

O Sr. Vasconcellos: - Eu assinei o parecer por este meu gênio 
condescendente (apoiados), por· não confiar. em mim,. por entender 
que sempre estou em erro, e só .tenho algum· ânimo, algum. calor, 
quando ouço opiniões de vários senhores de acordo com a minha; 
mas quando não tenho apoio algum, •não me animo apresentar uma 
idéia minha. Demais, eu já expliquei a razão por que fui tão fácil er:n 
subscrever as opiniões de meus colegas. A minha opinião era que se 
devia admitir a lei do supremo tribunal de justiça; mas meus ilustres 
colegas disseram: - O mais próprio da dignidade do senado é adotar 
a lei da responsabilidade dos ministros. - Como as regras que estão 
consagradas nessa lei são as mesmas das do supremo tribunal de jus
tiça, com a exceção de algum artigo mais liberal, eu não hesitei em as
sinar o parecer ... 

O Sr. C. Ferreira: - Parece que melhor seria não àssinar do que 
assinar e combater. · 

O Sr. Vasconcellos: -·Não havendo escolha senão entre diver
sos objetos, e no caso.presente não havendo mais do que uma lei, é 
evidente que o senado não faz mais do que aplicar a lei ao caso pre
sente. 

Disse o nobre senador'-" que há duas leis; a do supremo tribu
nal de justiça e a da responsabi'lldade dos ministros. - Mas da respon
sabilidade dos ministros, Sr. presidente, é uma lei especial para os cri
mes de que se ocupa, e como tal a constituição a recomendou. 

Disse o nobre senador - que, a seguir-se esta regra, o senado, 
que adota hoje uma dessas leis, pode amanhã adotar outra; e por con-
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seguinte vem assim a variar a jurisprudência. - Ora, é esta a sorte da 
jurisprudência: não é Jogo de um primeiro fato que se fixa a juris
prudência de um tribunal; mas no caso presente não acontece assim, 
por isso mesmo que há uma só lei; salvo se o senado determinar que 
se faça uma lei nova: neste caso haverá duas, a que .for feita por deli
beração do corpo legislativo e a que existe do supremo tribunal de 
justiça; mas eu não sei que haja outra lei que regule os processos nos 
tribunais que julgam de fato e de direito, senão a do supremo tribu
nal de justiça. Ora, o senado foi desta opiniaõ: eu o respeito, quan
qo rejeitou a própria lei que tinha mandado à câmara dos deputados, 
quando rejeitou as emendas daquela câmarai quando não convidou 
aquela câmara para decidir em assembléia geral as emendas, e nem 
iniciou nova lei. Como não se há de concluir deste fato que a convic
ção do senado era e é que bastava a lei comum, que nada se poderia 
fazer mais perfeito do que a lei existente do supremo tribunal de jus
tiça? O que se tem oposto a esta votação do senado, e votação que 
foi feita depois de largo espaço de meditação? 

Disse-se - que nada provava o não se ter iniciado nova lei; por
que a lei das eleições também era necessária, e· não se tem feito até 
o presente. Ora, senhores, já se rejeitou alguma lei de eleições em 
uma das câmaras, e deixou-se de iniciar outra? Pode este fato ser ale
gado contra o fato positivo e terminante do senado, que entendeu 
que não era necessária uma lei para conhecer dos crimes individuais 
dos seus privilegiados? ... 

O Sr. P. Souza:- E porque o senado não continuou o processo 
do Sr. Costa Barros? 

O Sr. Vasconcellos: - Eu agradeço muito ao nobre senador ter 
citado este fato. Senhores, o nosso ex-colega o Sr. Costa Barros foi 
acusado no senado por um crime particular, em que não tinha lugar 
a justiça, e havendo a parte renunciado à acusação, como o senado 
havia de proceder? O senado mandou guardar o processo ... 

O Sr. C. Ferreira: - Não decidiu, na forma da constituição, se 
o processo continuava ou não; disse que ~ra por não haver lei. 

O Sr. Vasconcellos: - O nobre senador está equivocado; o se
nado não podia proceder senão como procedeu.; primeiramente, re
conhecendo que não havia necessidade de lei especial para conhecer 
dos delitos individuais de seus membros, rejeitou a lei que tinha pro
posto: este fato que eu alego é incontestável, e perdoem-me os nobres 
senadores que eu diga que a suposição contrári~:ê: uma sátira ao sena
do, é supor que o senado não queria que se fizesse lei para assim con
sagrar a impunidade de seus membros. Em segundo lugar, resolveu o 
senado que fosse guardado esse processo em seu arquivo ... 

O Sr. C. Ferreira:- Até haver lei. 
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O Sr. Vasconcellos: - Não se tratou mais desse processo; por
que ele era, senhores, de um crime particular, e não tinha parte; O 
Sr. Costa Barros tinha mandado prender um-tiomerri em-uma embar-. 
cação; não era caso em que a justiça pudesse ter lugar pela legislação 
então vigente; por conseguinte; não se podia proceder ex-offício con
tra o Sr. Costa Barros; desapareceU o seu ·acusador~- não· quis mais 
prosseguir na acusação; como havia pois o senado mandar proceder 
contra o Sr. Costa Barros? Eu quisera que se mostrasse que o senado 
não julgou o Sr. Costa Barros por não haver lei ... 

O Sr. C. Ferreira:- Apoiado; leia o parecer da comissão desse 
tempo. · 

O Sr. Vasconcellos: - Não se cuidou do processo, porque, era, 
como disse, acüsado de um crime particular, e não porque não hou
vesse lei. 

O Sr. C. Ferreira: - Leia o parecer da comissão e verá que diz 
o contrário. 

O Sr. Vasconcellos:~- Sim, esse parecer da comissão foi escrito 
quando o senado iniciou essa lei, sob a impressão do, equívoco que 
lhes aconselhou;· Estes fatos falam muito -eloqüentemente, respon
dem a todas as dúvidas que se podem apresentar neste· caso. 

Mas o nobre senador por Pernambuco disse que o governo era 
responsável (não sei se bem o compreendi) porque não tinha apresen
tado um projeto de lei a este respeito ... 

O Sr. H. Cavalcanti:- Não era preciso apresentar; tem muita 
gente que apresente por ele. · 

O Sr. Vasconcellos: - Então como achou culpado o governo? 
Não posso compreender bem o nobre senador: pois se não era da 
obrigação do governo apresentar esse projeto de lei, como acusa o 
governo por ter o senado entendido que, p"ara julgar os crimes indivi
duais de seus privilegiados~ não era necessária nova lei, bastava a lei 
comum? O senado pronunéiou.:se muito claramente; rejeitando a sua 
própria lei, as emendas da câmara· dos deputados,·. não convidando 
essa câmara para as decidir em· assembléia geral, e não iniciando nova 
lei. Se reconhecia a necessidade dessa nova lei, se por falta dela não 
tinha progredido o processo do Sr. Costa Barros, segundo afirma o 
nobre senador pelo Maranhão, como não iniciou nova lei, visto que 

- . . f - ? nao ex1g1u a usao .... 
O Sr. C. Ferreira:- Por negligência .. 
O Sr. Vasconcellos: -Sr. presidente, eu não tenho ouvidora

zões que me façam mudar da opinião que aprendi com meus ilustres · 
colegas das comissões reunidas. Eu não citarei exemplos estranhos, e 
há muito tempo que tenho fechado os livros a este respeito, porque 
não tenho compreendido a utilidade desses exemplos; de ordinário 
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tem tantas respostas a dar-se, tem tantas particularidades pelas quais 
se mostra que não há identidade de caso, que eu me convenci de que 
era coisa pouco conveniente, que não valia a pena fatigar-me com esse 
trabalho. . . 

Por exemplo, ainda há pouco disse o nobre senador: - o pro
cesso dos ministros de Carlos X foi julgado não com muita irregula
ridade. Mas Jendo eu esse processo,. parece--me, segundo ·a lembrança 
que tenho, que o essencial foi até alterado. A câmara dos pares que 

. julgou os ministros de Carlos X não. era a que existia ao tempo em 
que foi cometido o atentado dos três dias de julho em Paris; era mui
to· diversa, era uma jurisdição muito diferente, tinham-se eliminado 
da câmara dos. pares todos os juízes que podiam .votar a favor desses 
ministros. Eu cito este fato só para mostrar como foi monstruoso 
esse· processo; porque até mesmo a jurisdição que decidiu dos desti
nos desses homens era muito diversa da que a constituição lhes tinha 
dado. 

Sr. presidente, eu não posso deixar de responder ao nobre 
senador por Pernambuco que falou na sessão passada contra os con
selheiros de estado e contra os cinco.ex-ministros chamando-os réus, 
conspiradores, rebeldes ... 

O Sr. H. Cavalcanti: - Não disse tanto; nessa sessão disse só 
que eram réus. 

O Sr. Vasconcellos:- Réus só? ... 
O Sr. H. Cavalcanti: - Outrora é que disse mais alguma coisa. 
O Sr. Vasoncellos: - Sr. presidente, eu devo dizer alguma 

coisa em resposta ao nobre senador, porque, sendo ele um dos chefes 
do partido a que pertence, facilmente suas opiniões são lidas, desen
volvidas, amplificadas e exaltadas, principalmente pelo jornalismo, e 
isso pode prejudicar muito o país. Eu não sei que dados teve o nobre 
senador para asseverar que os cinco ex-ministros que iam dar agora o 
seu voto neste processo eram réus, bem como os conselheiros de. esta
do, e réus porque tinham rejeitado a representação da assembléia 
provincial de S. Paulo, que pedia a demissão desses senhores, quando 
eram ministros... ,. 

O Sr. H. Cavalcanti:- Não confunda, isto é outra coisa. 
O Sr. Vasconcellos:- Ora, eu desejo que se·.discuta a questão ... 
O Sr. H. Cavalcanti: - E eu também; em tempo competente 

faremos isto. 
O Sr. Vasconcellos: - Daqui eu concluo que esses cinco ex-mi

nistros são réus, porque não se demitiram apenas'"se apresentou a re
presentação da assembléia provincial de S. Paulo! Logo que a assem
bléia provincial de S. Paulo os chamou mandis e rufiães, deviam dar 
imediatamente sua demissão! ... 
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O Sr. H. Cavalcanti:- Não disse isso. 
O Sr. Vasconcellos: - Em segundo lugar, deviam esses homens 

demitir-se, porque a assembléia provincial de S. Paulo se dirigiu ao 
poder moderador, quando a constituição só lhes permite dirigir-se ao 
poder executivo. Em terceiro lugar, deviam conhecer que era essa a 
opinião do país, só porque uma assembléia. provincial .se tinha assim 
exprimido. Em quarto lugar, deviam aconselhar ao Imperador que 
lhes desse demissão, por isso que a assembléia provincial dizia, se me 
não engano ... porque essa representação foi dirigida ao Sr. ministro 
do império, e S. Ex., teve o descuido de a não mandar imprimir; mas, 
pelo que li em um dos periódicos, era também dos mo.tivos para de-. 
missão desse ministério ser o corpo legislativo venal e corrompido. 

Ora, esses senhores entenderam que não se deviam demitir, e 
que não deviam dar esse conselho ao monarca; eu entendo que.proce~ 
deram lealmente, como deviam, e se me é permitido imitar o nobre 
senador por S. Paulo, eu lhe dou, emnome da nação que represento, 
muitos agradecimentos por esse ato de energia e de patriotismo. São 
réus porque, recusando aceder à representação da. assembléia provin
cial de S. Paulo, foram causa dos movimentos que tiveram lugar na
quela província e na de Minas Gerais ... 

O Sr. H. Cavalcanti: -Eu não disse isso, não esteja o nobre se
nador a confundir, nem a criar castelos no ar. 

O Sr. Vasconcellos: - Se não disse, eu não continuo. Não sei 
como podemos achar esses ex-ministros réus, se não cometeram cri
mes. Eu não continuo a este respeito; o nobre senador retirou suas 
palavras ... 

O Sr. H. Cavalcanti: - Não retiro tal, o que eu disse não foi o 
que o nobre senador acaba de dizer; leia os meüs discursos, refiro-me 
ao que está escrito. 

O Sr. Vasconcellos: - Então como serão também réus os con
selheiros de estado, se eles foram nomeados depois que essa repre
sentação foi· entregue ao ministério para subir ao conhecimento. de 
S. M.? Quando os ministros entenderam que não era decoroso que se
melhante representação fosse apresentada a S. M., foram então no
meados os conselheiros de estado; e eu queria ser co-réu .com esses 
ministros, teria muito prazer em t.~r dado o meu voto para que não 
se recebesse essa representação; eu o·havia dedàrse tivesse feito parte 
do conselho de estado então; mas o fato é que, quando o governo re
solveu não receber essa representação, os conselheiros de estado 
ainda não tinham tomado posse, se é que já estavam nomeados; e 
como podem eles ser réus por esse conselho? que parte pode o nobre 
senador asseverar que eles tivessem nesses acontecimentos ... 
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.O Sr. H. Cavalcanti: - Na dissolução da câmara e nas instru
ções sobre eleições. 

O Sr. Vasconcellos: - Como o nobre senador em certo dia, 
quando lhe apareceu no horizonte uma esperança, dobrou o relató
rio que precedeu o decreto da dissolução da câmara, e nunca mais o 
quis ler, eu já não me lembrava que a dissolução da câmara é um mo
tivo desses acontecimentos ... 

O Sr. H. Cavalcanti:- Não tenho barômetro. 
O Sr. Vasconcellos: - O nobre senador não tem barômetro! 

Oh!. .. fica de parte esse seu aparte. 
Eu, Sr. presidente, não posso dizer qual foi a minha opinião 

sobre a· dissolução da câmara dos deputados; qualquer porém que ela 
fosse, declaro que ainda me não arrependi de a ter dado. O conselho 
de estado foi consultado, como diz o decreto da dissolução; mas eu 
não sei se pela simples declaração do decreto da dissolução posso pu
blicar a minha opinião; qualquer porém que ela seja, repito, ainda 
não me arrependi de a ter dado. 

São pois réus os conselheiros de estado e os cinco ex-ministros 
por causa da dissolução da câmara dos deputados, e pelas instruções 
que expediram para as eleições. Ora, a respeito dessas instruções o 
decreto não diz que foi consultado o conselho de estado; mas eu que
ro essa responsabilidade. O ato do poder moderador que dissolveu a 
câmara dos deputados dá direito aos movimentos revolucionários, e 
torna réus os ministros que serviam então no ministério? Ora, se há 
um publicista, se há um artigo de legislação que justifique esta opi
nião do nobre senador, eu desde já me considero réu, e considero 
réus esses ex-ministros. Não sei como se possa considerar que, do 
exercfcio de um ato do poder moderador, possa resultar à. frações da 
população o direito de se armar contra as leis e contra as autoridades 
legitimamente constituídas: tenho forcejado por persuadir-me desse 
novo direito público, e até o presente ainda não achei autor que me 
satisfaça. Eu já em outra ocasião disse que tais opiniões ainda não vi 
consagradas senão na constituição francesa de 93, constituição de tal 
jeito formada, assentada sobre princípios tais; que o mesmo Robs
pierre bradava: -E necessário sairmos dela.para podermos um dia re
entrar nela. - E afinal nunca se reentrouém tal constituição. 

Ora, que dano causa o ato da dissolução de uma câmara? Eu 
podia aqui até valer-me de opiniões dos nobres senadores por S. Pau
lo e Minas, que, discutindo-se nesta casa'a lei do conselho do estado, 
e insistindo o nobre senador o Sr. Alvesl Brarico para que se fizesse 
distinção entre os atos do poder moderador e executivo, asseveraram 
que - se o poder moderador consistisse unicamente nas atribuições 
de nomear e demitir ministros de estado, e de dissolver a câmara dos 



395 

deputados, não teriam· dúvida alguma em declarar que o poder mode
rador não dependia para execução destes seus atos do concurso de 
seus ministros. Isto há de estar escrito nos Despertadores desse tem
po, que transcreviam os debates do senado. 

Hoje porém entende-se que os ministros são réus, porque o po-. 
der moderador dissolveu a câmara dos deputados! E são mais réus, 
porque expediram instruções marcando a forma das eleições! Ora, 
quem inibia o governo de expedir instruções? Não é clara na consti
tuição que ao governo compete expedir decretos e regulamentos para 
boa execução das leis, entre as quais tem o primeiro lugar a constitui
ção do estado? Não havia lei de eleições; o corpo legislativo tinha 
reconhecido que não havia lei quando, por decreto de 1828, mandou 
proceder às eleições pelas instruções de 26 de março de 1824, dando
lhes vigor somente por quatro anos; e o mesmo prescreveu em 1832 
adotando tais instruções para a legislatura de 34 somente. Depois en
tende·ram os legisladores, entendeu o governo, que não convinha mais 
da r o vigor de lei a· tais instruções, competendo assim ao governo man~ 
dar proceder às eleições pelas mesmas instruções ou por outr~s que 
mais adeqUadas lhe parecessem. E em que tempo o poder legislativo 
tomou ta_l deliberação, e qual foi o governo que mandou proceder as
sim por instruções próprias independentemente de lei? Foi o governo 
do Sr. Feijó, sendo seu ministro o Sr. Antônio Paulino Limpo de 
Abreu, no ano de 36. Qual foi o outro governo que reconheceu que 
não era necessário lei para proceder às eleições? Foi o governo do Sr. 
Antônio Francisco de Paula Hollanda Cavalcanti, em agosto de 1840. 
E os conselheiros e os ministros de estado que entenderam a constitui
ção e as instruções como o nobre senador por Pernambuco são réus e 
não podem ser juízes! São inimigos! Tanto conheciam esta verdade 
os colegas do nobre senador por Pernambuco, ministro então da ma
rinha, que estabeleceram regras por simples avisos, e alguns deles com 
muita variedade (eu desejava ver o nobre senador como os conciliava), 
já reconhecendo que os juízes de paz tinham voto de qualidade nas 
mesas eleitorais, e já que não tinham tal voto. 

Portanto, Sr. presidente, não posso descobrir em que eu seja cri
minoso: quisera que o nobre senador me convencesse de que, tendo 
eu contribuído (não falo senão hipoteticamente) para a dissolução da 
câmara dos deputados, e para as "instruções de 4 de maio de 1842, 
sou criminoso por .esses ates! Eu quisera que se dissesse que leis 
foram violadas nesses atos, para reconhecer meu crime; mas sem o 
nobre senador ter meditado sobre a matéria, asseverar· nesta casa que 
os conselheiros de estado e os ex-ministros são réus, não me parece 
prudente, muito mais quando o nobre senador é um dos chefes do 
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partido a que pertence, quando as folhas públicas acolhem com mui
to elogio as opiniões do nobre senador ... 

O Sr. H. Cavalcanti:- Quais são essas folhas? 
O Sr. Vasconcellos: - O nobre senador pergunta-me isso? En

tão lê pouco; eu tenho aplaudido muito os elogios que elas têm diri-
gido ao nobre senador... ·. 

O Sr. H. Cavalcanti:- E a Sentinela da Monarquia? 
O Sr. Vasconcellos: - Não sei. .. 
O Sr. H. Cavalcanti: - E o Brasil? E o Farol Constitucional? 
O Sr. Vasconcellos:- E essas opiniões propalam-se, e poder-se-á 

. acreditar que os conselheiros de estado estão criminosos. O nobre se
nador .quer fazer reviver certos princt'pios, ·certas máximas, certas 
afrontas que me dirigia na sessão passada. O nobre senador na sessão 
passada dizia - que tudo era feito com a minha chancela, e repetiu 
na sessão de ante-ontem que, se eu não propunha coisa alguma, se 
não fazia emendas, não era pela razão que eu dava por estar em uni
dade, e sim porque tudo se fazia com minha chancela. Ora, donde po
der~ o nobre senador concluir semelhante proposição? Eu não sei que 
fatos haja para que o nobre senador diga isto: será porque eu não 
faço oposição ao governo? Só se por este fato entende à nobre sena
dor que eu não faço oposição, porque ponho a minha chancela em 
tudo quanto se faz nesta casa. Ora, eu não sei já como hei de viver? 
como hei de merecer as simpatias do nobre senador? Tenho sido 
constantemente acusado por não ter apoiado governo algum; agora o 
nobre senador julga que eu estou à disposição do governo, ou não sei 
o que mais. Ora, se eu confiasse em mim, eu faria como o nobre sena
dor faz. - Ou no governo, ou na oposição - não conhece outro esta
do ... 

O Sr. H. Cavalcanti:- Conheço. 
O Sr. Vasconcellos: - Até o presente não sei como o nobre se

nador pode contrariar esta proposição ... 
O Sr. H. Cavalcanti: -Até já apoiei o nobre senador quando 

ministro. 
O Sr. Vasconcellos: - De certo, por dois ou três dias (risadas); 

eu conservo muito grata lembrança disso; porque o apoio do nobre 
senador, ainda que por pouco tempo, me foi muito valioso; mas eu 
não sei se sou eu o obrigado, ou se aquele com quem tive a honra de 
servir o país, que estava estreitamente ligado com o nobre senador; 
mas nem por isso o nobre senador deixou. de o hostilizar, e de o hos-
tilizar de uma manei ré! injustíssima. · · 

Sr. presidente, eu peço ao nobre senador licença para expor-lhe 
qual é meu sistema. Tenho tomado a deliberação do não fazer oposi
ção a governo nenhum; mas também de não por-me à sua disposição; 
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formo o meu juízo e voto segundo a minha consciência, que me· pare~ 
ce possuir, assim como o nobre senador tem a sua. Alguma vez po
derá ser que as circunstâncias do país me aterrem de maneira que eu 
seja mais inclinado à oposição do que. ao governo, e eu assim ,procedi 
no ministério do nobre senador; aqui nesta casa fiz quanto pude con
tra ele ... 

O Sr. H. Cavalcanti:- E fora da casa? 
O Sr. Vasconcellos:- Fora da casa nada. 
O Sr. H. Cavalcanti:- Creio só porque o diz. 
O Sr. Vasconcellos: - Fiz quanto pude nesta casa contra o no

bre senador em seu ministério, apesar de que eu distingue sempre a 
pessoa do mui distinto senador por Pernambuco, do ministro da 
marinha de 1840; respeito-o muito em uma qualidade, na outra o 
temo, e faço votos ao céu para que não o torne a ver em iguais cir
cunstâncias. 

O Sr. H. Cavalcanti:- Deus o ouça. 
O Sr. Vasconcellos: - Se eu, Sr. presidente, entendesse que 

compreendia melhor as necessidades do ·país, que podia melhor diri
gir o estado, com mais ciência, com mais energia e vigor do que os 
ministros atuais, seria em mim um .crime não fazer-lhes oposição; 
necessariamente faltava ao meu dever deixando de fazer-lhes oposi
ção. Eu não quero fazer oposição pessoal; há tempo tenho formado 
esta política; não sei se é errada; mas peço ao senado que me suporte. 
alguns momentos explicando-me a tal respeito. Eu não quero fazer 
oposição a pessoas; quero servir às coisas, aos princípios, a essas má
ximas que podem felicitar o país. Partindo deste princípio, eu racio
cino assim:- tenho eu mais capacidade do que os atuais ministros?
posso eu dirigir o país melhor do que eles? tenho mais energia, mais 
força de caráter do que eles? - Se não sou cap~z ·de melhor servir o 
país, não faço oposição; limito-me a contrariá-los em um ou outro 
fato em que eles possam ter~se desviado· do seu dever. Ora, eu, por 
exemplo, não me considero mais capaz do que os atuais ministros 
para servir o país; considero-me, pelo contrário, muito inferior a eles: 
o que hei de eu fazer? hei de opor-me a eles, porque os movimentos 
de Minas e S. Paulo não são rebelião, e sim sedição? Que se importam 
eles com isto? Hoje, depois de algum estudo, eu tenho presente o 
estado do país; dou-lhes o mel!. apoio; porque os considero mais 
dignos do que eu, com muito maior capacidade para governar o país. 

Não duvidava mesmo descer aos indivíduos, tratar de cada um 
deles, bem que este ministério não está organizado .como eu entendo 
que o devera ser; todavia o seu pessoal é tal, que melhor nós presen
temente não podemos ter; pode ser que para o futuro haja. Vemos no 
ministério jurisconsultos de primeira ordem, militares muito instruí-
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dos, homens que se devem supor profissionais e práticos nas finan
ças; e que devemos mais desejar? Pode ser, eu não duvido que um ou 
outro não tenha ainda os hábitos da tribuna, e que seja isso algum 
embaraço que possa encontrar o ministério; mas é só porque apa
rece um hábil improvisador de períodos que se lhe deve entregar o 
governo do estado? Parece-me que não é isto razoável, que não é po-
1 ítico ao menos. Se eu não tivesse como que já jurado não citar exem
plos extranhos, eu faria ver que nos países mais adiantados no siste
ma do governo representativo não se conferem as pastas só em nome 

··do talento da palavra. Poftanto
1
peço ao nobre senador que não con

tinue a afrontar-me (há de perdoar esta expressão) atribuindo-me a 
chancela e coisas semelhantes nos atas que se deliberam nesta casa. 
Eu estou pronto e deliberado a dar o meu voto ao governo enquan
to entender que ele serve melhor o país do que eu posso fazê-lo. N·ão 
darei mais explicação alguma a este respeito. 

Voto, Sr. presidente, contra o requerimento que supõe neces
sária uma lei que marque as fórmulas de julgar os privilegiados do 
senado, pela razão que expend( de estar isto decidido na lei geral. 

O Sr. H. Cavalcanti:- Eu estive em discussão por mais de meia 
hora; porém não responderei agora a nada do que se disse a meu res
peito; apenas retificarei três coisas. 

Primeiramente direi que o nobre senador quando me fez opo
sição obsequiou-me; bem longe de reputar um mal ao serviço do pal's 
a oposição que o nobre senador me fez, especialmente lho agradeci; 
em público manifestei-o, e ao próprio nobre senador diretamente co
muniquei este meu sentimento. A oposição do nobre senador não foi 
de nenhuma maneira prejudicial ao ministério; nunca temi no sistema 
representativo o inimigo declarado, sempre temi mais o inimigo refal
sado. 

Também tenho a declarar ao nobre senador que me chama che
fe de partido que eú muito me honraria se assim fosse. 

Sr. presidente, seria uma honra que eu muito apreciaria se hou
vesse um partido que quisesse dignar-se ter-me por seu chefe; mas eu 
não o tenho, não o conheço, nem sei do que sou chefe; da prensa? 
Não só não tenho parte há muito na prensa, não só rarl'ssimas vezes 
tenho-a coadjuvado com o meu fraco contingente, como até presen
temente não tenho onde mandar publicar qualquer coisa que julgue 
interessante ao meu país. Eu desejaria publicar atualmente esse pro
cesso de Iord Me/vil/e, a que me tenho referido por vezes, e não tenho 
um jornal em que o mande publicar; mesmo não leio grande parte 
dos periódicos; apenas alguém, na viagem que faço da outra banda 
para cá, tendo alguns periódicos, dá-me para ler, e assim tenho lido 
algumas vezes a Sentinela da Monarquia e também o Farol Constitu-
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cional; o Brasil não tenho lido porque não se me tem dado. Disse-me 
um dos meus honré!dos colegas que este periódico não me tem pou
pado; mas com isso não me ofendo. Já disse que só leio esses periódi
cos quando me dão para ler, porque para mandá-los comprar com os 
meus· cobres, eles são muitos. Portanto, fique certo o nobre senador 
de que não tenho nenhuma ingerência na prensa: lastimo muito não 
a poder ter, porque não sei como o governo representativo possa mar
char sem a prensa; mas as nossas coisas estão em um estado tal, que, 
pelo menos eu, não posso escrever nem pagar a quem escreva: eis o 
que há. Não sei pois como se pode dizer que sou chefe de partido; se 
as minhas opiniões são reproduzidas pela prensa, é a primeira vezque 
ouço, e muito folgo com isso, porque tenho uma tal ou qual presun
ção de que o meu voto é o do país; mas eu vejo a prensa em um esta
do excepcional, e oxalá que eu pudesse concorrer para dar impulso a 
prensa!. .. Como se pode dizer que eu sou chefe de partido, se nem 
mesmo tenho tido um momento disponível para visitar aos nobres se
nadores, com cujas opiniões tenho muitas vezes concordado e com 
quem voto comumente? Mas essas minhas opiniões não são de hoje, e 
eu desafio ao nobre senador que me traz a discussão, que me ache em 
contradição, que mostre que os meus princípios de hoje não são os 
mesmos que professo desde que entrei no parlamento, salvo alguma 
pequena exceção .. Porém note-se o estado de isolamento em que me 
acho; entretanto o nobre senador honra-me com o título de chefe de 
um partido! Oxalá que assim fosse. 

Por fim protestarei contra as alterações que o nobre senador 
fez ao que . eu disse. Recordo-me de certo escritor de quem se dizia 
- tem um grande talento para desfigurar todas as proposições, a fim 
de tornar odioso quem lhe parece. - Se não é isto o que o nobre se
nador tem feito comigo, então tem dado muito pouca atenção ao que 
eu tenho dito, porque misturou alguma coisa do que eu disse com ou
tras que supôs ter eu dito, e formou castelos em Espanha! Mas eu 
falo, não sou dos calados, e em tempo tratarei de responder a estas 
coisas; por agora vamos à questão. 

Sr. presidente estou me recordando, nesta questão, do tempo 
em que D. Carlos disputava com Cristina o trono da Espanha: em um 
paquete vinha a notícia de que estavam de cima os cristinos, no pa
quete seguinte que estavam áe.cima os carlistas, e assim alternativa
mente. Eu estou vendo hoje isto mesmo no senado; permita o senado 
que eu diga isto em honra sua. De sessão em sessão tem-se estado a 
aprovar o requerimento e a reprová-lo: na sessão em que o nobre se
nador por S. Paulo não quis ceder da palavra, se tivesse cedido, apro
var-se-ia o requerimento (apoiados); na sessão seguinte, não era apro
vado; na de hoje, se se votar há de ser aprovado, e aprova-se porque o 
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nobre ministro da justiça no requerimento que mandou identificou-se 
com as idéias do nobre senador por S. Paulo (o Sr. Paula Souza) e am
bos são idênticos ao primeiro requerimento que ofereci e que não foi 
aprovado. O senado mostra com estas indecisões que se interessa na 
questão, que não está ainda bem esclarecido, mas que quer acertar. 

Sr; presidente, não obstante o nobre senador ter-se ocupado 
tanto comigo, eu cederia da palavra para votar-se se um nobre sena
dor não tivesse a palavra depois de mim; e cederia porque por ora a 
questão está nas minhas opiniões; mas ainda peço licença ao senado 
para fazer algumas observações tendentes à aprovação plena do reque
rimento. Eu não gosto da maneira por que às vezes se vota no senado; 
não gosto deste sistema - os senhores que são de voto disto ou da
quilo, salva a emenda, queiram levantar-se -;não acho bom este mé
todo; mas desta vez levantar-me-ia de muito bom agrado, porque, quer 
se aprove o requerimento do nobre senador por S. Paulo, quer a 
emenda do nobre ministro, acharei bom; porém nem digo isso, digo 
que a emenda e o requerimento satisfazem a todas as nossas necessi
dades; somente satisfazem alguma, que é a da comissão propór algu
ma medida; e direi um inconveniente que acho nisto, e que, se se pu
desse remediar, seria bom. O inconveniente 'que acho é serem duas 
comissões reunidas; eu quisera que fosse uma só. Pela prática que te
nho de comissões, tenho observado que, quando se quer alguma base 
para uma discussão, quanto mais numerosa é a comissão que a tem de 
propor, tanto mais inconvenientes aparecem. Custamos muito a nos 
reunir, e a entendermo-nos; mas isto é dito sem mandar emenda ou 
requerimento; faço só esta reflexão e a deixo à discrição de V. Ex.; a 
uma ou outra comissão que se cometa o negócio, estou certo que de
sempenhará bem o seu dever. 

Uma das bases do Flosso trabalho deve ser a organização do tri
bunal; entretanto ninguém tem tratado disto! Mas eu vejo grande ne
cessidade de cuidarmos disto, vejo que há muitas lacunas, e que have
mos de tropeçar muito na sua marcha judiciária. E pois necessário 
que a comissão apresente uma fórmula para a nossa organização de 
tribunal. 

Outra coisa. Senhores, cumpre não confundir a polícia judi
ciária interna com o processo dos crimes individuais de que toma 
conhecimento o senado; são coisas muito diversas. Podemos exercitar 
atribuições judiciárias policialmente, e temos atribuições judiciárias 
em tribunal; e eu extremo e digo que as atribuições judiciárias policiais 
são objetos do regimento da casa, não precisamos de nenhuma lei pa
ra isto, pois que a constituição diz que a polícia interior do senado se 
regulará na forma de seu regimento; mas, quanto à atribuição judiciá
ria como tribunal, entendo que é preciso uma lei; todavia (já o tenho 
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dito muitas vezes) daqui não se segue que não possamos em um caso 
extraordinário julgar, porque tenho como princípio indubitável que o·· 
senado, nem a sociedade, quer que os senadores fiquem impunes por 
seus delitos; mas eu quisera que se encarassem bem estas q'uestões; 
por isso desejara que as comissões enunciassemseu juízo acerca: 1 C?, da 
organização em tribunal; 29, do. nosso processo de pol feia judiciária, 
que é do regimento da casa; 39, do nosso processo, quando consti
tuídos em tribunal de justiça, que é de uma lei. 

Ouvi falar hoje ao nobre ministro de uma maneira que me fez 
quase dizer: - Estou na maioria! - Na verdade, quase tudo quanto o 
nobre ministro disse foi reprodução do que eu tenho dito; não con
cordo, porém, com o nobre ministro que, na presente conjuntura, pos
sam obrar sem uma lei; não estamos em um caso extraordinário (com
preenda-se-me bem) em que a necessidade reclama que se tome co
nhecimento de um delito e proceda-se a respeito, ainda que lei não 
haja. Mas, nestes casos de necessidade, há de acontecer de duas coisas 
uma, ou o senado há de estar de acordo com o executivo, ou o execu- · 
tivo com o senado; falemos claro: ou o executivo há de ser uma co
missão do senado, ou o senado há de ser uma comissão do executivo. 
Se o nobre senador por Minas quiser me responder, peço-lhe que aten
da às palavras de que uso, para depois não arvorar castelos no ar, com 
o fim de os combater~ Có-mo é que o senado poderia julgar um pro
cesso segundo uma fórmula não legal, arvorar-se em tribunal judiciá~ 
rio, e sentenciar a um indivíduo? Quem é que havia de executar a sua 
sentença? O executor não poderia dizer:- Não reconheço este poder 
no senado - ? Sem dúvida. 

t pois preciso, ou que o executivo seja uma comissão do sena
do, ou vice-versa. Mas isto quando acontece, senhores? Só em casos 
extraordinários; ora, estaremos nós nestas circunstâncias? An-níbal es
tará às portas de Roma? Não, senhores; no estado atual convém fazer 
uma lei. Os exemplos da França que foram aqui citados são funestís
simos, ainda que eu também suponho que o nobre ministro está equi
vocado, que em algum caso houve lei para o julgamento; mas ainda 
quando não houvesse, creio que o Brasil não está nessas circunstâp
cias. Devemos chamar as coisas à ordem; ainda não conhecemos esse 
processo, não entramos no seu,..exame; como pois estamos engrande
cendo tanto as coisas? Por ora ·não vejo 'ac'usados; por isso disse eu 
que, se há réus, são os ministros, que perseguiram e deportaram sena
dores. Eu vejo senadores presos ... 

O Sr. V. de Congonhas do Campo:- Presos! ·como então estão 
aqui? 

O Sr. H. Cavalcanti: - Quererá o nobre senador passar pelo 
mesmo por que passaram esses senhores? 
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O Sr. V. de CongonhasdoCampo: -0 nobre senador disseque 
via senadores presos. 

O Sr. H. Cavalcanti: - Foram manietados e insultados; estive
ram até degredados ... 

O Sr. V. de Congonhas do Campo:- Mas não estão. 
O Sr. H. Cavalcanti:- Tomara que fizessem o mesmo ao nobre 

senador para ver se não havia sentir-se de ter estado preso! Sim, do 
governo eu vejo que delito, porém, a respeito dos nobres senadores 
não há senão presunção, e o processo contra dois nobres senadores 
(que corre impresso) já foi julgado.no juízo ordinário como não pro
cedente. 

O caso pois, Sr. presidente, não é daqueles que exige do senado 
um procedimento tulmutuário; não, senhores; faça-se uma lei, e uma 
lei que passe pelos diversos ramos do poder legislativo. 

· Disse-se que podemos ressentir-nos na fatura dessa lei.- Eu não 
sei donde provenha este receio; quer-se uma resolução para adotar-se 
esta ou aquela lei? Faça-se, apresente-se, vamos entrar nessa discussão; 
eu a acho muito própria. Mas, senhores, repito e repetirei: observe-se 
bem o meu raciocínio; independentemente dessa lei, presumo que 
podemos fazer alguma 'coisa ·regimental, porque pela nossa polícia in
terna, estou persuadido que podemos suspender algum senador do 
exercício de suas funções; estou mesmo persuadido que a constitui
ção permite que o senado possa mandar prender um senador, se este 
cometer um crime tal que a sua presença estorve a marcha regular de 
nossos trabalhos; digo que a atribuição de mandar prender um sena
dor está compreendida na polícia interna do senado. 

Se houvesse um caso extraordinário (que Deus aparte de nós), 
'não poderíamos tomar providências por meio regimental? Sem dúvi
da. Nós deveríamos organizar nosso regimento segundo a constitui
ção; mas é necessário extremar bem estes casos, como disse no prin
CÍP.io, e para tudo isto convém que a comissão pese e medite isto. Há 
quanto tempo, Sr. presidente, eu reclamo estas medidas? Desde que 
tenho a honra de me sentar no senado; porventura alguém pode pre
sumir que o senado tenha opinião pública quando não está no gozo 
destas atribuições? Estas coisas que se pedem agora, senhores, eu inda
guei-as no meu requerimento que foi reprovado; mas vejo-as agora 
apoiadas pelo nobre ministro. 

Sr. presidente, já deu a hora e eu suponho que nada tenho dito 
de mais; para mostrar que não tenho aberrado da questão~ sirva de 
prova o não ter respondido a nada do que o nobre senador por Minas 
disse a meu respeito. 

Aprovemos pois, ou o requerimento do nobre senador por 
S. Paulo, ou o do nobre ministro da justiça. Noto no nobre ministro 
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do outro dia para hoje uma grande metamorfose; hoje maravilho-me 
de ouvi-lo, de sorte que me tenho por ministerial e voto com ele. · 

Não fatigarei mais a casa; tinha muito o que dizer, po:s tomei 
muitos apontamentos; mas contento-me em votar pelo requerimento 
para que a comissão reflita em nossa posição, e nos apresente alguma 
medida que nos facilite entr~rmos na posse de nossas atribuições. 

A discussão fica adiada pela hora. 
O Sr. presidente declara que a ordem do dia é a mesma, e levan

ta a sessão às 2 horas e 20 minutos. 



SESSÃO EM 21 DE FEVEREIRO DE 1843 

Presidência do Sr. barão de Mont'Aiegre. 

Sumário. - Expediente. - Ordem do dia. - Continuação da discus
são dos requerimentos dos Srs. P. Souza e C. Leão, apoiados nas ses
sões de 16 e 20 do corrente: observações dos Srs. P. Souza, M. Mattos 
e Costa Ferreira. - Votação. 

Às 10 horas e meia da manhã, reunido número suficiente de 
Srs. senadores, abre-se a sessão, lê-se e aprova-se a ata da anterior. 

EXPEDIENTE 

O Sr. 1q secretário lê um offcio do 1q secretário da câmara 
dos deputados acompanhando as duas proposições da mesma câ
mara que aprovam a pensão concedida pelo governo ao soldado 
Antônio Pedro de, Alcantara, e a mercê que fez o mesmo gover
no a D. Antônia Zeferina de Mello e sua filha do meio soldo da 
patente com que faleceu seu marido o capitão ~oaquim Pinto de Mel
lo. - São remetidos à comissão de marinha e guerra. 

O mesmo Sr. 19 secretário participa que os Srs. senadores 
.Araújo Vianna e Lima e Silva não compareciam por incomodados.
Fica o senado inteirado. 

ORDEM DO DIA 

Continua a discussão adiada na última sessão dos requerimen
tos do Sr. Paula Souza, propondo que volte às respectivas comissões a 
1 ~ conclusão do parecer sobre os processos em que se acham pronun- ' ,, 
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ciados os Srs. senadores Feijó, Vergueiro, Alencar e Ferreira de 
Mello, a fim de que informem se o senado pode julgar sem uma lei 
especial, e nesse caso apresentem quais as regras que se devem para is
so adotar, e que sejam discutidas como manda o regimento; e o. do 
Sr. Carneiro Leão, propondo que se remeta de novo a mesi'!Ja conclu
são às comissões para designarem os artigos da lei da responsabilidade 
ou da lei que regula a forma de julgar no Supremo .Tribunal de Justi
ça que lhes pareça dever serem aplicados pelo senado, quando· se con
verta em tribunal de justiça para sentenciar qualquer dos seus privile-
giados. . 

O Sr. Paula Souza : - Sr. presidente, não falarei mais sobre a 
matéria, nem mesmo sobre diferentes objetos que apareceram na dis
cussão, por entender que a matéria está suficientemente discutida, e 
que esses objetos não foram trazidos à discussão em ocasião oportuna 
de me embaraçar com eles. E pretendo somente fazer algumas expli
cações a respeito de um fato. 

Ou is-se argumentar contra a admissão. do meu requer-imento e 
da sua emenda, dizendo-se que o senado já tomou a deliberação de 
que não precisa lei para julgar dos crimes dos seus privilegiados e que 
a enunciação deste voto do senado se conhece depois que desaprovou 
as emendas feitas pela câmara dos deputados a uma lei sua. E sobre 
isto que eu vou fazer algumas reflexões. O senado tanto entende~ 
que não podia processar sem lei, que assim o declarou por uma vota
ção da casa. Havia um membro seu pronunciado; um parecer da co
missão; está portan'to em 'pé este voto do senado. Ora, há de se repu
tar inválida esta votação do senado, só porque âpareceram certos atos 
que se julgam contrários a ela? E claro que não. Note-se que o senado 
não obrou como corpo político : o senado votou que não podia tra
tar da acusação desse membro, porque não havia lei que regulasse o 
processo. 

Mas disse-se:- pois há de pensar-se que o senado q'-'eria consi
derar seus membros irresponsáveis? Ele que não fez até agora nova lei 
é porque entende que bastam as leis comuns.- Respondo ei.J- não; 
se o senado não fez essa lei, não foi por entender que não era nesces
sária, e sim pela mesma razão por que o corpo legislativo não tem fei
to também outras leis indispensáveis. Eu não estou lembrado se nesse. 
tempo havia diários que transcrevessem as discussões do senado; isto 
foi no ano de 1835; parece-me que não havia diários .... · . . ... 

O Sr. Costa Ferreira: - Havia, a coleção, porém está truncada. 
O Sr. P. Souza:-~ .. mas eu e muitos dos nobres senadores que 

aqui estão e que assistiram a essa discussão, estamos muito certos de 
que a razão por que o senado rejeitou essas emendas feitas pela câ
mara dos deputados ao projeto do senado foi por entender que elas 
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não. eram emendas, e sim uma nova lei. Houve um nobre senador que 
quis e pediu a fusão; mas essa idéia não passou, porque se entendeu 
que o senado corria risco de prescindir dos seus direitos. A lei feita 
pela câmara dos deputados, a t(tulo de emendas, presupunha que a 
pronúncia vinha feita de fora, e a lei feita pelo senado presupunha a 
pronúncia feita na casa: por isso rejeitou o senado essas emendas, e 
não qurs a fusão, temendo que predominasse a opinião que era sua. O 
senado não podia pensar que os seus membros, os ministros e os 
membros da famma imperial, fossem julgados aqui pelo arbftrio, sem 
regra alguma estabelecida. 

Nesta ocasião reconheceu-se· mais do que antes, a necessidade 
dessa lei, e se se não fez a lei até agora, é como disse, pela mesma 
razão que outras muitas leis indispensáveis se não têm feito. O senado 
entendeu sim que ele não era de absoluta necessidade, para que fosse 
feita Jogo e logo; mas que era necessário que em tempo oportuno se 
fizesse. 

Este é o fato principal sobre que julgava dever fazer algumas 
observações: quanto aos mais objetos, cuido que a discussão que tem 
havido sobre eles é já de sobra. Os honrados membros que julgam que 
é preciso regras devem concordar em que o negócio vá à comissão, 
para examinar e propor essas regras, e os honrados membros que en
tendem o contrário, que julgam que bastam as regras que o senado 
quiser fixar no momento, esses mesmos não devem provar o parecer 
da comissão, porque ai lembra-se mesmo uma regra, que é a lei da 
responsabilidade dos ministros e conselheiros de estado, na parte que 
for aplicável. · · 

Eu Sr. presidente, entendo que é já ocasião de votar-se: qual
quer que seja a votação do senado a este respeito, sou obrigado a es
tar por ele; mas em tempo oportuno, insistirei em zelar os meus direi
tos, esperando sempre que a justiça e a imparcialidade do senado um 
dia aparecerá triunfante. 
Nada mais direi. 

O Sr. Mello Mattos: - Pedi a palavra simplesmente para ler ao 
nobre senador o parecer da comissão que o nobre senador referiu; ele 
é concebido nestes termos- Convindo, antes de tudo, que o senado 
resolva se deve ou não continuar o processo, em cumprimento do art. 
28 da constituição , e qual deva ser a forma que se deve seguir no 
processo de acusação, visto que não há ainda um regimento peculiar 
para este fim, parecerá à comissão que o senador pronunciado seja 
previamente ouvido, para que, com a sua resposta, possa esta câmara 
deliberar como julgar de justiça, enviando-se-lhes os autos (com off
cio do secretário do senado para responder no termo de oito dias) 
numerados, rubricados e encerrados pelo mesmo secretário, Como 

r 
I. 
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não havia esse regimento ou essa lei que o nobre senador que, este 
parecer da comissão que foi aprovado queria que se resolvesse a for-
ma que Se devia seguir. . 

O Sr. P. Souza: - em conseqüência disso, iniciou-se a lei. 
O Sr. Mello Mattos:- Bem se vê o nobre senador que o pare

cer diz - e qual deva ser a forma que se deve seguir no processo de 
acusação- mas por que?""Porque n'ão havia lei: logo devia-se escolher 
uma forma antes de fazer a lei. Isto foi somente para mostrar ao no
bre senador que o precedente do senado é todo conforme com o que 
se pretende praticar agora. 

O Sr. P. Souza: - Em conseqüência desse parecer iniciou-se a 
lei. Veja a data. 

O Sr. Mello Mattos: -Este parecer é de 3 ·de julho de 1829 o 
Sr. marquês de Caravellas fez a seguinte emenda- proponho que por 
ora se não trate de ser o nobre senador ouvido ou não; que a comis
são de legislação apresente à câmara o projeto • do processo, e que 
nele trate da matéria em discussão- Aqui está toda. a marcha deste 
processo. Foi apoiada esta emenda do Sr. marquês de Caravellas e en
trou em discussão; mas foi rejeitada, e entrando em discussão o pare
cer da comissão, foi aprovado. Tudo isto está escrito. 

Depois de breves observações do Sr. C. Ferreira, no sentido em 
que tem orado por outras vezes, julga-se discutida a matéria, e é 
aprovado o requerimento do Sr. Carneiro Leão, não passando o do 
Sr. Paula Souza. . 

Consultado o senado se as três primeiras conclusões do parecer 
das comissões passam a 2'! discussão, decide-se afirmativamente. 

Achando-se esgotada a ordem do dia, o Sr. presidente levanta a 
sessão, convidando os Srs, senadores presentes a ocuparem-se em tra
balhos de comissões, e marca a nova ordem· do dia. 



SESSÃO EM 22 de FEVEREIRO DE 1843. 

Presidência do _Sr. barão de Mont' Alegre. 

Ás 10 horas e meia da manhã, feita a chamada, acham-se pre
sentes 24 Srs. senadores, faltando os Srs. visconde do Rio Vermelho, 
Hollanda Cavalcanti, Vergueiro, Ferreira de Mello, barão de Suassuna, 
Alencar e Paes de Andrade; sendo por impedido o Sr. Carneiro Leão, 
e com causa participada os Srs. Oliveira Coutinho, Araújo Vianna, 
Valença, Feijó, Lima e Silva, marquês de Maricá, marquês de S. João 
da Palma, Saturnino, visconde da Pedra .Branca, Paula Souza, viscon
de de Olinda, Brito Guerra e Almeida Albuquerque. 

O Sr. Presidente declara não haver casa, e convida os Srs. sena
dores presentes a ocuparem-se em trabalhos de comissões. 



SESSÃO EM 23 DE FEVEREIRO DE 1843. 

Presidência do Sr. barão de Mont'Aiegre. 

Sumário. - Expediente. - Leituras de pareceres. - Ordem do dia: 
aprovação de diversas resoluções aprovando aposentadorias e 
uma pensão. - Discussão da resolução aprovando a pensão 
concedida à viúva e filha do capitão Francisco Xavier de Morais, 
e emenda da comissão da marinha e guerra; discursos dos Srs. 
Castro e Silva e Clemente Pereira; votação. - Aprovação .de 
duas resoluções aprovando pensões. - Discussão da resolução 
sobre pretenções do major Pitaluga; discurso dos Srs. C. Ferrei
ra, Vaconcellos e H. Cavalcanti; emenda deste senhor; discur
sos dos Srs. Castro e Silva, L. Gama, C. Ferreira e H. Cavalcanti; 
votação . ....:... Aprovação de uma resolução sobre pensão e de vá
rios pareceres. - Discussão da resolução relativa à empresa de 
Tomás Cockrane; discursos dos Srs. H. Cavalcanti, Oliveira, 
Vasconcellos, M. Mattos, C. Ferreira, C. e Silva e C. Leão . . 
Reunido número suficiente de Srs. senadores, abre-se a sessão 

às 1 O horas e meia, e lidas as atas de 21 e 22 do corrente, são aprova
das. 

O Sr. 19Secretário dá conta do seguinte 

EXeEDIENTE. 

Um oficio do 19 secretário da câmara dos Srs. deputados, 
acompanhando a proposição que aprova a pensão concedida pelo go
verno ao tenente João Alvaro Rosauro de Almeida. 

A comissão de marinha e guerra. 
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Outro do Sr. senador Saturnino, participando que por incomo
do de saúde não pôde comparecer. 

São lidos e ficam sobre a mesa os seguintes pareceres: 
"19 A assembléia legislativa provincial de Minas Gerais, em ofí

cio de 29 fevereiro de 1836, envia a esta augusta câmara uma repre
sentação sobre a administração diamantina do Tejuco. 

"A comissão de fazenda observa que, sendo remetida uma 
igual representação à câJ!lara dos Srs. deputados, e parecendo que 
nesta medida legislativa se compreenderam impostos cuja iniciativa 
pertence à câmara temporária, é de parecer que se espere pelas medidas 
legislativas que aprouver tomar a câmara dos Srs. deputados, como é 
de esperar de sua solicitude, visto que a lei de 25 de outubro de 1832 
se tornou inteiramente.inexequível, e paralisados os interesses que o 
estado por ventura poderia tirar desses terrenos". 

"Paço no senado, 22 de fevereiro de 1843. - Vasconce/los. 
-Alves Branco. - Castro e Silva':. · 

"29 À comissão de fazenda é de parecer que se guardem no ar
quivo os seguintes papeis": 

"Um ofício do ministro do império, de 7 de junho de 1837, 
remetendo a relação dos privilégios exclusivos concedidos no tempo 
que decorreu do 19 de janeiro de 1832 até 22 de setembro de 1834, · 
e os esclarecimentos a respeito da obra do canal da Pavuna". 

"Outro ofício do presidente de Goiás, de 3 de maio ~e 1839, 
remetendo o orçamento da despesa necessária para serem reedifica
das as obras públicas arruinadas pela extraordinária enchente do Rio 
Vermelho, bem como a avaliação dos prejuízos que em seus prédios 
sofreram os habitantes da cidade junto ao rio, etc. 

"Paço do senado, 22 de fevereiro de 1843. - Vasconce/los. -
Alves Branco. - Castro e Silva': 

"39 José Pi la pede ao senado que resolva sobre o troco de uma 
cédula de Cr$ 100 réis que foi remetida na substituição da r:noeda de 
cobre, e que não pôde trocar pela ter perdido quando esteve aberto. o 
troco, e que tendo-a achado depois de fechado este, e requerido ao 
governo.e a câmara. dos deputados o seu pagamento, tanto esta como 
aquele indefiriram o seu requerimento. 

"A comissão da fazenda é de parecer que igual despacho deve 
ter nesta câmara, porque, a ser atendido o suplicante pelo motivo ale
gado, nunca teria termo a susbstituição do papel moeda." 

"Paço do senado, em 9 de fevereiro de 1843. - Vasconcel/os.
Alves Branco. - Castro e Silva." 

"49José Alves Pinto Campelo, ajudante aposentado da abrição 
da casa da moeda desta corte, representa a esta augusta câmara que, 
tendo o suplicante obtido das comissões de fazenda e de constituição 
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um parecer favorável na sessão de 1840, e entretanto em discussão, 
sem que houvesse oposição, foi rejeitado por falta de número compe
tente de votantes, e talvez por alguma distração que houvesse com os 
afazeres da casa, e pedia afinal que de novo entrasse em discussão 
aquele pa'recer para se lhe reparar a injustiça feita." 

"A comissão de fazenda observa que as razões apresentadas pe
lo suplicante, além de indecorosas ao senado, são inteiramente infun
dadas, e não podem proceder, para que o senado mude de opinião: 
por isso é de parecer que se indefira o requerimento do suplicante". 

"Paço do senado, 22 de fevereiro de 1843. - Vasconcellos. -
Alves Branco. - Castro e Siva." 

ORDEM DO DIA. 

São aprovadas em primeira discussão as resoluções aprovando 
as aposentadorias concedidas pelo governo aos conselheiros João de 
Medeiros Gomes, João da Veiga, José Albano Fragoso, visconde de 
Congonhas do Campo, nos lugares de ministros do supremo tribunal 
de justiça. . 

E aprovada em primeira e segunda discussão a resolução da 
câmara dos Srs. deputados; aprovando a pensão anual de 100$rs., 
concedida a Anna de Souza Bueno, viúva do cabo de marinheiro 
Manoel Ferreira Cardoso, morto em combate no Rio Grande do Sul. 

E aprovada em primeira discussão a resolução da mesma câma
ra aprovando a pensão anual de 180$ rs. concedida a D. Maria Tho
mazia de Souza Moraes e sua filha D. Anna Augusta de Moraes, em 
recompensa dos serviços de seu falecido marido e pai o capitão Fran
cisco Xavier de Moraes, morto em combate contra os rebeldes no Rio 
Grande do Sul; e entra em segunda discussão com a seguinte emenda 
da comissão de marinha e guerra: "Sem prejuízo do meio soldo que 
lhes possa competir." 

O Sr. Castro e Silva entra em dúvida se é licito a qualquer das 
câmaras emendar os atos do governo que concedem pensões, e se, 
contra a expressa disposição da lei de 6 de novembro de 1827, pode 
alguém acumular o percebimento de meio soldo com o detença pen
são, &c.; por isso hesita em votar pela emenda da nobre comissão. 

O nobre orador fala tão baixo, que não podemos ouvir o mais 
que diz. · .. · .. 

O Sr. C. Pereira: - Não me parecem procedentes as razões ofe
recidas pelo nobre senador que acaba de falar. E estilo desta casa, dis
se o nobre senador, não fazer emenda aos decretos do poder executi
vo que concedem mercês pecuniárias; em tal caso, segundo esse prin
cípio, deve adotar-se a emenda da ilustre comissão de marinha e guer-
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ra, pois tem por objeto evitar que seja emendado o decreto de uma 
mercê pecuniárias, estabelecendo a cláusula - sem prejuízo do meio 
soldo a que podia pela lei possam ter direito -, que foi omitida na 
resolução que se' discute, sem dúvida porque se não julgou necessária, 
ou por omissão na redação. 

O nobre senador reconheceu que o governo algumas vezes, 
. apreciando os serviços dos militares mortos em combate, e reconhe
cendo questões merecedoras de maior remuneração, que o meio sol
do da lei de 6 de no.vembro de 1827 tem concedido às suas viúvas e 
filhas órfãs o soldo inteiro das suas patentes, e julga esta prática pre
ferível a de conceder-se meio soldo a título de pensão. Mas não será o 
mesmo conceder o soldo por inteiro ou somente o meio soldo a título 
de pensão?- Se há diferença será somente de redação, que o efeito é sem- · 
pre o mesmo; e o. segundo estilo me parece preferível; pois que para· 
haver meio soldo não precisam as viúvas e filhas dos militares de mer
cê do governo, a lei lhe concede, e basta para o obterem que se habi
litem competentemente no tribunal do tesouro; a mercê portanto limi
ta-se a outro meio soldo, e tem inquestionavelmente a natureza de 
pensão, e neste sentido a redação do decreto me parece a mais pró
pria. 

E se o meio soldo concedido tem a natureza de pensão, parece 
de necessidade que se adote a emenda da comissão de marinha e guer
ra aliás a mercê concedida as agraciadas se tornará de nenhum efeito, 
pois que pelo art. 49 da lei de 6 de novembro, não poderiam acumu
lar a esta pensão que é limitada ao meio soldo, o outro meio soldo a 
que pela mesma lei tinham direito, sem dependência de favor algum 
do governo; e em tal caso valerá mais votar contra a resolução. 

E se constantemente se tem aprovado mercês de semelhante 
natureza, seja-me permitido observar que não parece muito própria a 
ocasião para se estabelecer úma regra contrária a esses precedentes, 
embora a necessidade de uma rigorosa economia assim o pudesse exi
gir: reconheço esta necessidade, mas o nobre senador há de também 
reconhecer que são extremamente sagrados os direitos das viúvas e fi
lhas dos militares que sacrificam suas vidas no campo da honra com
batendo pela pátria, para salvar nossas vidas e nossos bens; e se sus
tentam as vidas e propriedades de todos nós, que muito é que contri
buamos para melhorar a sorte de suas esposas e filhas sem que nos in
comode o peso da contribuição para o pagamento de dívida tão sa
grada, de pensões de semelhante natureza? Não será bastante que so
fram a perda de seus maridos e pais, agravaremos ainda o seu padeci
mento privando-as do soldo com que elas se alimentavam? Mas tais 
não podem ser os sentimentos do corpo legislativo, e principalmente 
o senado que não quererá privar as agraciadas de um favor que já lhe 



413 

está concedido pelo governo e pela cãmara dos deputados! Nem as 
despesas com mercês desta natureza são tantas que sustentam, em 
22 meses, se a memória não me mente, apenas concederam cinco ou 
seis. O mesmo nobre senador há de convencer-se destas considera
ções e votar pela emenda: se visse as miséras viúvas de oficiais mortos 
em gu'erra, rodeados de inocentes filhos, pedindo pão ao governo, re
duzidos ao mesquinho meio soldo da antiga tabela, não teria coração 
para as deixar em tal abandono! 

Concluirei, Sr. presidente, votando pela resolução com a emen-
da. 

Julga-se discutida a resolução, eé aprovada com a emenda, pa
ra passar à terceira discussão. 

· São aprovadas em primeira e segunda discussão as resoluções 
da outra câmara aprovando a pensão de 213$ 600 rs. concedida ao 
sargento da guarda nacional Luiz Manoel de Almeida, aleijado de 
uma perna, por ter sido gravemente ferido de bala. no Rio Grande do 
Sul; e a de 264$000 rs. concedida ao segundo tenente Pedro Afonso 
Ferreira, aleijado do braço direito, em conseqüência de feridas que 
recebeu em combate na província do Maranhão. 

t= aprovada em primeira discussão a seguinte resolução da refe
rida câmara: 

"Art. 19 O major da primeira linha Joaquim Alves de Abreu 
Guimarães Picaluga .esta compreendido na disposição do § 49do art. 6 
da constituição do império." 

"Art. 29 O governo fica autorizado. para mandar pagar ao mes
mo major o meio soldo da sua patente, pelo tempo em que esteve fo
ra do serviço, com exclusão porém daquele em que estivesse ao de 
Portugal." 

"Art. 2Ç Ficam revogadas quaisquer disposições em centrá-
rio". 

Entra em segunda discussão o art. 1 9, que é aprovado. Passe-se 
ao art. 29. 

O· Sr. C. Ferreira:- Desejará, Sr. presidente, saber o motivo por 
que a nobre comissão não procurou reparar a injustiça que na câmara 
dos deputados se fez a este indíviduo; ou ele é cidadão brasileiro ou 
não; se não é, nada se lhe deve dar; se é, não se lhe deve mandar pagar 
somente meio soldo, mas sim o soldo por inteiro. 

Eu talvez fosse um dos que mais concorreram para que outrora 
se declarasse na câmara dos deputados qú~.este indíviduo não era ci
dadão brasileiro, e escuso dar razões por que assim entendi; mas hoje 
como tenho escrúpulos disso, pois outros em muito piores circuns
tâncias foram considerados cidadãos brasileiros, receberam _os seüs 
soldos por inteiro e tem sido promovidos; por exemplo4 um Carvalho 
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que hoje esta tenente coronel e comandando um batalhão no Piauí, o 
qual até tinha pedido ser desligado do exército brasileiro e foi servir 
em Portugal;· e um Coelho, que passou ultimamente para o 3flclasse, 
que está em Portugal com licença recebendo o soldo. Ora, como nada 
há mais irritante do que a má distribuição de justiça, não sei como se 
possa aprovar este artigo tal qual. 

Sr. presidente, este indivíduo, sendo capitão, foi mandado em 
serviço a Portugal; Já foi promovido a major, e, voltando nesta paten
te ao Maranhão, àchou a independência proclamada; passados tempos, 
mandou-se excluir do exército todos os que não eram Brasileiros, e 
este oficial foi compreendido nesta medida; requereu à câmara dos 
deputados, e esta decidiu que não era cidadão brasileiro, para o que, 
como já diss~, concorri com o meu voto, porque estava persuadido 
que assim era justo. Desde então este indíviduo não tem cessado de 
requerer, dizendo que está pronto para o serviço, que é cidadão brasi
leiro; de sorte que, se tivesse sido atendido como esses outros que em 
piores circunstâncias o foram, podia hoje estar general. Ora, se a câ
mara dos deputados, reconhecendo que outrora se fez injustiça a este 
indivíduo, agora quer reparà-Ja, porque não fez justiça plena, por que 
manda pagar-lhe somente o meio soldo? Não basta ter tido a sua car
reira atrasada, não ter entrado em promoções? Haverá coisa mais irri
tante do que esse Carvalho, que até requereu ser desligado do exérci
to brasileiro, e foi servir em Portugal, ter recebido seus soldos por in
teiro, e estar hoje tenente-coronel, entretanto que este ind íviduo que 
há imenso tempo anda requerendo, que tem numerosa família brasi
leira, que tem .estado privado de entrar em promoções, receba só meio 
soldo? ... 

Pode ser que a nobre comissão tivesse motivos justos para as
sim pensar; por isso espero que haja de declará-los para me saber 
guiar. 

O Sr. Vasconcellos:- Sr presidente, do art. 2Qse colhe a razão 
que o nobre senador pede (lê) considerou-se este oficial como licen-
ciado... · 

O Sr. H. Cavalcanti:- Não, não estava. 
O Sr. Vasconcellos:- ... e com direito portanto só ao meio sol

do. A comissão entendeu que, atentas as circunstâncias do nosso te-
souro, não se podia fazer maior graça... · 

O Sr. H. Cavalcanti:- Graça! Não é disso que se trata. 
O Sr. Vasconcellos: - ... por isso aceitou tal qual a resolução 

que veio da outra câmara. 
O Sr. H. Cavalcanti:- Sr. presidente, quer-se fazer meia justiça; 

mas não sei por que razão se há de deixar de fazer justiça inteira. Eu 
reclamo a atenção do nobre ministro da coroa para esta questão, e 
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bem assim a atenção daqueles senhores que muito falam em dar força 
ao governo, e em estabelecer certos princípios de ordem, necessários 
para a marcha da administração. 

A maneira por que temos encarado objetos desta ordem, talvez 
tenra feito com que se tenham cometido muitas injustiças. Nós ava
liamos este n~gócio individualmente, quando ele é geral. A questão 
deve ser. estabelecida desta forma: os militares que, na época da inde
pendência, obedeceram ao governo legítimo, e cumpriram c()m o seu 
dever, como militares, são criminosos? !:: esta a questão que eu quise
ra que aqueles senhores que desejam dar força ao governo ventilassem. 
Eu entendo que não são criminosos (apoiados). A constituição muito 
sabiamente dispôs, no § 49 do art. 69, que fossem cidadãos brasilei
ros os nascidos em Portugal e suas possessões que, sendo já residen
tes no Brasil na época em que se proclamou a independência, nas pro
víncias onde habitavam, aderiram a ela expressa ou tacitamente, pela 
continuação de sua residência; mas os militares que, em cumprimento 
dos seus deveres, nos aderiram, não têm a mais leve culpa, porque o 
militar que obedece ao seu superior cumpre com o seu dever, merece 
sempre elogios. Esta questão devia ser assim considerada em geral e 
não individualmente, porque esta maneira de tatar estas questões in
dividualmente dá lugar a muitas injustiças. Eu já tenho dito por mui
tas vezes; conheço militares brasileiros que nunca pensaram em ir ser
vir em Portugal, nem se consideraram militares portugueses, que ain
da hoje, depois de vinte anos de independência, têm vindo com os 
seus requerimentos perante as câmaras, e não têm sido atendidos! 
Atende-se somente àqueles que têm certos padrinhos, e que procu
ram certas ocasiões! Mas isto é injustiça revoltante: os princípios é 
que nos devem regular. Nós devemos fazer uma disposição geral :aque
les militares que ao tempo da declaração da independência se acha
vam no Brasil, em virtude de desempenho dos seus deveres, que em 
qualquer tempo se apresentarem perante ao governo do Brasil, serão 
reconhecidos cidadãos brasileiros, com direito aos seus soldos integral
mente. Este é o princípio; por ele deve o governo regular-se; a espe
cialidade dá lugar a grandes injustiças. 

Se se reconhece a justiça do art. 19da resolução, para que vem 
o 2Q?Pois é pouca a pena que tendes dado a este militar, que não pos
so deixar de dizer que foi perseguido? Direis que esteve licenciado! 
Nunca fostes requerente? Pois quando reconheceis por uma parte a 
justiça, quereis por outra faltar a ela?... . · 

Sr. presidente, eu não conheço este oficial," mas é inegável que 
já muito tem sofrido; tem sido excluído das promoções, vê a sua car
reira inteiramente perdida ... e ainda se há de dizer que receba só meio 
soldo! Como tem a assembléia geral procedido em idênticas circuns-
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tâncias? Uma vez que reconhece que qualquer ind íviduo no caso des
te é cidadão brasileiro, manda liquidar as suas contas e paga-lhe tudo; 
por consegu,inte, mesmo em vista dos precedentes, o art:.'29envolve 
uma injustiça manifesta. · · · · · 

Bem que reconheça o desejo que há de fazer meia justiça, e em 
segundo lugar o mau advogado que sou, sempre vou propor uma 
emenda. Eu quero, Sr. presidente, ver firmado o princípio que apon
tei; quero que se reconheça que o militar deve sempre obedecer ao 
governo, qualquer que seja a circunstância; que se não deve impor pe
na a um oficial que se comportou como devia, a quem se tem perse- · 
guido, a quem se tem cortado direitos. Se é cidadão brasileiro, se é 
considerado como pertencente ao exército do Brasil deve-se-lhe pagar 
o soldo por inteiro. . 

E: apoiada e entra em discussão a seguinte emenda: 
"Em lugar das palavras - meio soldo -diga-se -soldo por in

teiro. - Hollanda Cava/canti." 
O Sr. C. e Silva vota contra a emenda por entender que com ela 

tavez se vá fazer grande dano ao pretendente: consta-lhe que na outra 
câmara com dificuldade passou o meio soldo, e que se voltar a resolu- , 
ção emendada como se quer, talvez caia tudo; portanto ,iulga melhor 
adotar a resolução tal qual, visto que fica direito salvo a este cidadão 
para reclamar depois o pagamento da outra metade do soldo.· 

O Sr. L. Gama: -Sr. presidente, tendo também de.votar.con~ 
tra a emenda, quero explicar o meu voto. Entendo que o pretendente 
tem direito a todo o soldo; por isso não voto contra·a emenda, por
que não seja fundada em justiça, mas por ter receios de que vá preju
dicar muito ao interessado. A passar a emenda, teria esta resolução de. 
voltar para a câmara dos Srs. deputados, e não sei como ela obrar.ia. · · 
Votando porém pela resolução, proporciona-se ao pretendente o meio 
de receber essa parte do soldo, e deixa-se-lhe direito salvo para re
querer a outra parte. 

Como o nobre senador que fez a emenda diz que tem sempre 
mau resultado os seus requerimentos e emendas, faço esta explicação 
para que, conheça que não me oponho à sua emenda, porque não a 
ache justa. 

O Sr. C. Ferreira: -Sr. presidente, pois havemos sancionar por 
força uma injustiça da câmara dos deputados? Logo que se reconhece 
que este ind íviduo é cidadão .brasileiro,. não é conseqüência ser ele 
pago de todos os seus soldos? Há, como já apontei, exemplos de indí
viduos que, estando em muito piores circunstâncias, estão hoje no 
gozo de todas as vantagens. Este indivíduo teve a sua patente confir
mada pela Sr. D. Pedro I, comandou, esteve muitos anos no seu bata
lhão e todos o julgaram muito digno militar; o que podem afirmar to-
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dos os comandantes militares do Maranhão e mesmo presidentes. Fa
lo assim, por que talvez fosse o principal causador de se ter deci
dido outrora na câmara dos deputados que ele não era cidadão brasi
leiro; isto foi por entender que o· não era, e dei as razões que para isso 
tinha; mas hoje que o vejo reconhecido como tal, devo de certo mo
do escrupulisar; já que cooperei para que este indíviduo. sofresse 
tanto, hoje devo concorrer para acabar com seus sofrimentos; quero 
que se lhe faça toda ajustiça, e a justiça que lhe é devida; é dar-se-lhe 
o soldo por inteiro e não o meio soldo, como quer a resolução que 
veio da câmara dos deputados. 

Ora, se passar a resolução como está, será prec-iso que req~eira 
novamente e que passe outra resolução para o outro meio.soldo; não 
é isto ir ainda causar novos embaraços? Certamente .. Então para que 
tomar meias medidas, se, reconhecida a justiça, elas se podem tomar 
inteiras? Eu espero que a câmara dos deputados, uma vez que princi
piou a reconhecer a justiça do pretendente, não há de rejeitar a reso
lução só porque leva esta emenda. 

O Sr. H. Cavalcanti:- Sr. presidente, a razão apresentada pelos 
nobres senadores que combateram a emenda parece-me que importa 
uma grave injúria à câmara dos deputados. Se os nobres senadores en
tendem que a emenda é fundada em justiça, devem também supor 
que a câmara dos deputados há de aprovéi'-la, porque esta não deve 
votar senão por aquilo que for justo. Se as nossas discussões não fos
sem publicadas, se se não transcrevessem no Jornal do Commercio as 
razões por que o senado obra desta ou daquela forma, entendo que a 
câmara dos deputados, não estando -bem esclarecida, não sabendo as 
razões por que aqui se vota desta ou daquela maneira, poderia votar 
contra a emenda; mas, quando se tem reconhecido que, aprovando-se 
a resolução tal qual, se falta à justiça devida a este indíviduo, como se 
há de supor que a câmara dos deputados não aprovará o que aqui se 
reconhece de justiça? Sr. presidente, eu· até estou iembrado do que se 
pratica na câmara dos deputados quando estas emendas aparecem: 
nem mesmo se imprimem; pede-se imediatamente a dispensa ·da im
pressão quando são de reconhecida justiça, e são postas à votação. 

O nobre senador que acaba de falar muito bem disse:- ou este 
indivíduo é ou não é cidadão brasileiro - ; a câmara dos deputados 
não o contesta, o senado acaba também de reconhecê-lo como tal. 
Ora, cometeu esse cidadão brasileiro algum delito? Não: pelo contrá
rio, o que apresenta é uma privaçãp de gozo dos seus direitos. Pois 
quando se procede assim, devemos ter receio da·câmara dos deputa
dos? Eu confesso, Sr. presidente, que esse receio seria uma injúria à 
câmara dos deputados. A câmara dos deputados e o senado podem 
votar em uma ou outra coisa de um modo injusto, por- não estarem 
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bem informados; mas, quando se reconhece que há injustiça, pode-se 
dizer que a câmara dos deputados a não reparara? Creio que não. 
Demais, senhores, os meios soldos ·dão-se,. segundo a lei, só aos mili
tares que estão respondendo ao conselho de guerra; e mesmo assim, 
depois que eles se justificam, são-lhes ajustadas as suas contas por in
teiro. Esta disposição da lei parece que é cominada como pena; por
tanto, no caso atual, não havendo crime, como há de vigorar essa 
mesma disposição? 

Não sei também que consideração se possa dar neste caso às 
circunstâncias do tesouro? Que quer dizer circunstâncias do tesouro? 
Pois. isso habilita nunca a fazer injustiças? Se não temos dinheiro, di
ga-se que se deve, reconheça-se a dívida; mas não se faça uma injustiça. 
O senado entretanto delibere como achar conveniente; se acha que 
fez mais justiça dando só meio soldo, não o dê por inteiro; mas eu 
julgo que não deve fazer só meia justiça, deve-se fazê-la inteira: e acho 
que a câmara dos deputados há de também fazê'-la; se não fez, foi 
porque sem dúvida não encarou a questão debaixo do verdadeiro pon
to de vista. 

Portanto, Sr. presidente, não desejo de nenhuma maneira pre
judicar a parte, e entendo que se deve aprovar a minha emenda. Espe
ro que a câmara dos deputados também a há de aprovar, porque não 
há de querer senão fazer justiça. 

Julga-se discutido o artigo, e sendo posto a votos, é aprovado. 
A emenda é rejeitada. 

Dá-se por finda a 2~discussão da resolução e adota-se para pas
, 3a sara .. 

Tem 1 ~ e 2~ discussões a resolução da outra câmara que aprova 
a pensão anual de 150$ ré is concedida a D. Maria Fausta Eduarda 
Bezuzá, viúva do 2Q tenente da armada nacional Cristiano Lourenço 
Bezuzá, morto às mãos dos rebeldes no Pará. 

E aprovado em 2P discussão o parecer da comissão de fazenda 
indeferindo o requerimento de Antonio José Polycarpo. 

Entra em 2€1 discussão o parecer da comissão de assembléias 
provinciais, mandando arquivar as leis das assembléias provinciais de 
S. Catarina de 1841, e de Piauí de 1839 e 1840. 

O Sr. Castro e Silva pondera que o ato adicional exige, no 
art. 20, que à assembléia geral sejam presentes cópias autênticas de 
todos os ates legislativos provinciais; mas que, examinando as leis que 
deram motivo ao parecer em discussão, reconhece que as de S. Cata
rina estão conformes; porém que as do Piauí apenas vieram impressas, 
sem. ao menos serem autênticas com assinatura do secretário. 

Posto a votos o parecer, é aprovado. 
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E aprovado em 2~ discussão o parecer da comissão de instru
ção pública, indeferindo o requerimento dos estudantes da academia 
das Belas Artes e dos estudos preparatórios do curso jur{dico de S. Pau
lo. 

Aprova-se em primeira discussão o seguinte parecer: 
. "A. assembléia legislativa provincial de Mato Grosso, na repre

sentação que dirige a esta augusta câmara, pede que, na falta de renda 
própria, se encorparem ao seu patrimônio as fazendas de gado vacum 
e cavalar estabelecidas nos lugares da Caiçara, Miranda e. Casalvasco, 
para serem convertidas em fazendas normais de criação. 

'A comissão de fazenda observa que todos os próprios nacio
nais estão hipotecados às operações do meio circulante, como é ex
presso no art. 15 da lei de 23 de setembro de 1829 e no art. 12 da lei 
de l1 de outubro de 1837, e pelo art. 11 § 49do ato adicional se faz 
mister de uma lei que discrimine os bens gerais dos provinciais; por
tanto é de parecer que não pode ter lugar o pedido na representação." 

"Paço do senado, 19 de fevereiro de 1843. - Vasconcel/os. -
Castro e Silva." 

Entra em primeira discussão a representação da outra câmara 
que autoriza o governo a subscrever pelo valor de duas mil ações co
mo acionista da companhia organizada por Thomaz Kockrane, para 
construir uma estrada de ferro que comece no munidpio da corte e 
acabe na província de S. Paulo, com o seguinte parecer: 

"A comissão da fazenda examinou o projeto de resolução en
viado da câmara dos Srs. deputados, autorizando o governo a subscre
ver pelo valor de duas mil ações, como acionista da companhia orga
nizada por Thomaz Kockrane, para construir uma estrada de ferro 
que comece no município da corte e acabe na província de S. Paulo, 
conforme o decreto de 4 de novembro de 1840 e condições que 
acompanharam." 

"A comissão, convencida, como está, da não realização da em
presa projetada; a qual servirá somente para dificultar qualquer me
lhoramento das estradas existentes que por ventura se empreenda, e 
atendendo aos apuros do tesouro, é de parecer que não seja apro
vada a dita resolução." 

"Paço do senado, 31 de janeiro de 1843. - Vasconcellos. -
Alves Branco." 

E o meu voto que empresas desta magnitude devem ser auxilia
das pelo governo; e tendo consideração aos apuros do tesouro~ sou de 
parecer que se aprove a resolução cóm a seguinte emenda: - Em lu
gar de- duas mil ações- diga-se- mil ações. 

"Acrescente-se um artigo aditivo para se colocar depois do pri-
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meiro. - Esta subscrição se realizará dentro de 10 anos. - Castro e 
Silva." 

O Sr .. H. Cavalcanti: - Desejara saber o que é que tem de ser 
posto a votos; se o parecer da comissão desta casa, se a resolução 
vinda da outra câmara. . · 

O Sr. Presidente: - A resolução é que está em discussão, e so
bre ela é que tem de racair a vo'tação: o parecer não se pode reputar 
senão como uma informação. 

O Sr. H. Cavalcanti: -Julgo este objeto digno de alguma medi
tação; mas vejo a resolução tão ameaçada pelo parecer da comissão 
que receio que nem passe à segunda discussão: acho porém que vale 
bem a pena que entre em segunda discussão. 

·· O Sr. Vasconcellos:- Apoiado. . 
O Sr. H. Cavalcanti:- Bem; como o nobre membro da comis

são apoia isto, nada mais direi. 
O Sr. Oliveira: - Entendo, Sr. presidente, que a relação deve 

ser rejeitada. A idéia de estradas de ferro entre nós é uma. daquelas 
apresentadas por especuladores que nenhuma intenção nem esperan
ça tem de realizá-las. Ainda não temos estradas, nem de barro, como 
queremos pois fazer·uma de ferro, e logo tão grande extensão!! Para 
passar por ela o quê? Quatro bestas carregadas de carvão, em um ou . 

d . " outro 1a.. . 
Senhores, ainda não conhecemos o nosso país, e ja ~queremos 

arremedar nações que existem a uma imensidade de séculos, e que 
não sabem o que hão de fazer do dinheiro. Não temos real; temos 
<Jpenas·uma população de quatrO' milhões de almas (se é que a temos); 
entretanto queremos' ter todos os estabelecimentos que têm essas 
grandes ·nações!! Como é isto possível? 

Voto pois contra a resolução desde já, e assim hei de votar 
sempre. 

O Sr. Vasconcellos: -Sr. presidente, passando o projeto à se
gunda discussão, entender-se-à reprovado o parecer da comissão, que 
propõe a sua rejeição; por isso não posso deixar de votar para que o 
projeto não passe à segunda discussão. 

O Sr, Presidente:- O parecer da comissão não é sujeito à vota
ção; é apenas um exame da resolução que ela·apresenta ao senado. 

O Sr. Mello Mattos: - Além do que acaba de notar o Sr. presi
dente, cumpre observar-se que há no parecer da comissão um voto 
em separado de um membro divergente. O objeto pois parece-me de 
natureza que não se devem decidir sem se entrar bem no seu conheci
mento: ora, as primeiras discussões versam sobre a utilidade ou não uti
lidade do projeto, e quando se conhece que apresenta algum lado pelo 
qual se possa oferecer utilidade sempre passa à segunda discussão, 
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não é só-encarregado pelo lado contrário, e muito mais deve isto ter 
lugar quando um membro da comissão diverge da opinião de seus co
legas, e apresenta o seu voto em separado. Sou portanto de voto que 
passe a resolução à segunda discussão. . . 

O Sr. Oliveira: - Tenho visto aqui rejeitar-se resoluções logo 
em primeira discussão, até contra os pareceres das comissões inteiras, 

·quanto mais contra um voto em separado! Demais, agora me ocorre 
ainda uma· razão para se rejeitar a resolução de que se trata.· Esse em
presário ou diligenciador, como queiram chamar, quer que o governo 
entre com duas mil ações! Risum teneatis!. .. Ora, nós não temos 
meios para acudir às despesas de primeira necessidade, estamos vi
vendo a crédito, e havemos fazer com que o governo seja sócio desta 
companhia! havemos onerar mais a nação de dívidas, para quê? só pa
ra proveito dos diretores da companhia e de mais ninguém! 

O Sr. H. Cavalcanti:- E quem são esses diretores? · 
O Sr. Oliveira:- Não sei, nem me embaraço com isso. 
O Sr. H. Cavalcanti:- Deve ser o governo. .. 
O Sr. Oliveira: -Seja como for, voto contra a resolução. 
O Sr. C. Ferreira: -Sr. presidente, das cinco partêS do múndo · 

aquela que a natureza tem prendado com mais proporções para ser 
grande, quero que seja a America; e da América é a minha humilde 
opinião que quem está muito nessas circunstância~· é o .Brasil.· 

O Sr. H. Cavalcanti:- E muito natural que digamos isso. 
O Sr. C. Ferreira: - Basta ter uma simples ti~tura de geogra

fia para reconhecer esta verdade. 
O Sr. Vasconcellos:- Apoiado. 
O Sr. C. Ferreira: - A natureza fez tudo em grande entre nós, 

porém os homens, desgraçadamente, tem amesquinhado tudo, não· 
têm lançado mão de medida alguma para desenvolver os elementos de. 
grandeza que contém o Brasil! Senhores, a lavoura, posto que ainda 
no berço e pouco se tendo desenvolvido entre nós, é o q~e tem da
do algum passo, bem que vagaroso, para o nosso engrandecimento; 
ora, um dos meios para que a agricultura possa prosperar é sem 
dúvida a fartura de estradas: entretanto trata-se _do projeto de uma 
estrada desta importância, e diz-se:- rejeite-se in liminel Não convirá 
que esta resolução passe a segunda discussão para ser bem examinada. 

O Sr. Oliveira:- E gastar tempo em pura perda. 
O Sr. C. Ferreira:- Pois eu entendo o contrário, creio que este 

tempo não é perdido, porque até me parece que este objeto é o últi
mo da ordem do dia; e decidido: ele, o que .iremos fazer? Nada. Ao 
menos eu e muitos outros senhores-que. não são membros de comis
sões teremos; sueto, iremos para nossas casas. 
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Espero portanto que o n?bre senador membro da com1ssao 
que assinou o parecer rejeitando ln l/mine um projeto de tanta mon
ta, desenvolverá seus vastos conhecimentos sobre a conveniência ou 
inconveniência das estradas de ferro, apresentará os motivos por que 
rejeitou uma empresa desta magnitude, dirá em que se funda a sua 
opinião, de que as estradas de ferro não são convenientes. 

O Sr. Oliveira:- Também será conveniente uma aqui no cam
po de Santa Anna. 

O Sr. C. Ferreira: - No campo de Santa Anna? ... Da mesma 
maneira se encarava a despesa das barcas a vapor, entretanto realizou
se. E quanta utilidade não temos tirado dela? Senhores, desengane
mo-nos; os vapores, as estradas de ferro são verdadeiros laços que hão 
de unir o Brasil. 

O Sr. Vasconcellos:- Apoiado. 
O Sr. C. Ferreira: - Se assim é, como julga o nobre senador 

que um projeto de tanta importância não deve entrar nem em segun
da discussão? Nada mais digo a este respeito: a utilidade desta estrada 
salta aos olhos de todos; portanto, estou que o senado não rejeite a 
resolução em primeira discussão; o senado deverá examinar se o di
nheiro que se tem em empregar nisto é ou não produtivo, exame que 
só melhor pode ter lugar na segunda discussão. 

Senhores, eu estou persuadido de que, se esta estrada já estives
se ·estabelecida, não se havia conduzir por ela somente sacos de car
vão, como disse um nobre senador; antes o Brasil muito havia engran
decer, principalmente as provfncias de Minas e de S. Paulo; além de 
que isto serviria para animar os brasileiros a associarem-se ~ a lança
rem mão destes meios de conveniência pública e particular. Observe
se que as nações mais pobres da Europa têm estabelecido infinitas 
estradas de ferro para o seu engrandecimento: a América do norte as 
tem em grande número. 

O Sr. Oliveira:- Já pagou a sua dfvida, e nós não só não a pa
gamos, como vamos pedindo mais emprestado. 

O Sr. C. Ferreira: - Quem deve e é honrado pede, e acha 
quem lhe empreste; o ponto é saber empregar o que pede empres
tado; o caloteiro é que não acha quem lhe empreste. 

Enfim, passe o projeto à segunda discussão, e então será exami
nada com madureza: nada de precipitações. 

O Sr. Castro e Silva: - Entro em dúvida se procede a observa
ção do nobre senador por Minas que julga que, passando a resolução 
à segunda discussão, fica rejeitado ipso facto; o parecer da comissão. 
Não entendo assim;entendo que os nossos pareceres passam em todo 
o caso por aquelas discussões marcadas no regimento; a passagem 
pois da resolução à segunda discussão não pode importar a rejeição 
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do parecer, porque em segunda discussão pode muito bem não ser 
aprovada a resolução. Julgo este negócio de suma gravidade: para 
que se decida sua rejeição in limine deve ser bem considerado .. 

Disse um nobre senador que temos um grande. deficit cons
tante; é por isso mesmo que a meu ver devemos procurar todos os 
meios de aumentar as nossas rendas, e um destes meios é sem dúvida a 
maior facilidade de comunicação e de transporte de nossos gêneros. 
De que serve haver nesses grandes sertões mui tos gêneros, se não po
dem ser trazidos aos grandes mercados porque não há facilidade de 
sua condução, e a despesa dessa condução excede ao valor do gêne
ro? ... 

Note-se que o governo foi ouvido a este respeito, e limitou a 
2.000 as ações com que devia concorrer, quando os empresários pe
diam que fossem 4.000: a câmara dos deputados examinou também 
este negócio, reconheceu a utilidade e vantagens da empresa, e apro
vou o número de ações indicado pelo governo. 

Não vejo portanto nenhum inconveniente em passar a resolu
ção à segunda discussão, na qual melhor se ventilará a questão. 

O Sr. C. Leão(ministro da justiça e de estrangeiros):- O sis
tema de concorrer o governo para a feitura destas estradas tem pre
valecido ultimamente em alguns pafses da Europa; mas . nem por 
isso julgo aprovável o projeto em discussão. 

Senhores, o projeto desta estrada não foi estudado. 
O Sr. C. Ferreira:- Não foi estudado? 
O Sr. C. Leão: - Não, senhor. Para se organizar um projeto 

destes, cumpre que os homens da arte estudem por largo espaço a 
possibilidade e utilidade da empresa, e orcem a quantia que se pre
sume dever gastar-se com ela; só depois disto é que o governo a pode 
auxiliar; mas aqui o que vejo é que um particular que não é profissio
nal concebeu esta empresa e requer o auxmo da nação, e desconfio 
muito que isto seja um meio. de fazer passar as ações para poder ven
der na praça o privilégio. O corpo legislativo, sénhores, deve, a meu 
ver acautelar-se muito destes especuladores que concebem empresas 
desta magnitude,pedem auxflio do governo e privilégios, só para ven
dê-los na praça; o corpo legislativo deve somente auxiliar as empresas 
seriamente concebidas, e cuja possibilidade de serem postas em práti
ca seja evidentemente reconhecida. 

Eu disse que não se estudou este projeto, e na verdade, quem 
tem alguma idéia do que é uma estrada de ferro, e das despesas que 
acarretarão, tanto mais se considerar o espaço que esta tem de.percor
rer, certamente não pode deixar de.ver nisto se não uma especulação 
sem fundamento; e sem dúvida, a aprovação desta resolução atestaria 
que no corpo legislativo do Brasil não havia conhecimento algum 
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desta matéria. Com efeito, 8.000 contos de re(s para a feitura de uma 
estrada de ferro, que tem de percorrer grande extensão, Jogo me pare
ce irrisório! O terreno daqui à serra não oferece grande dificuldade, 
mas da serra-em diante oferece muita, e sabendo-se quanto custa ca
ro o trabalho entre nós, conhece-se que 8.000 contos não podem 
chegar para tal empresa; demais, vê-se que, mesmo na Europa, esses 
orçamentos, depois de muito estudados e meditados, ~êm por vezes 
falhado, e a obra importado no triplo do que se orçou. Ora~8000 mil 
contos quàndo muito se poderá fazer entre nós 8 léguas de· estrada; 
entretanto esta de que se trata tem de percorrer só até Rezende o es-
paço de 30 léguas, pelo menos. · 

Eis porque não dou o meu voto a este projeto. A soma que se 
tem calculado como suficiente para esta estrada, é muito insignifican
te pará o projeto que se quer realisar; dada mesmo a possibilidade de 
que a companhia possa formar-se. 

Voto portanto contra o projeto. 
O Sr. Castro e Silva: - Só quero informar ao nobre senador 

que, entre os papéis que foram à comissão, vi o plano e orçamento 
dado pelo corpo de engenheiros. · 

O Sr. C. Leão: - Gastam-se anos em estudar esses projetas. 
O Sr. Castro e Silva:- O governo, antes de conceder este pri

vilégio, mandou ouvir o corpo de engenheiros, o qual deu parecer fa
vorável. Logo parece que algum estudo se fez so.bre esta matéria. · 
Senhores, a mesma discussão que tem havido, prova a conveniência 
de que a resolução passe a segunda discussão; então se conhecerá me-
lhor se a empresa é ou não útil e realizável. · 

Não posso por conseqüência deixar de votar que a resolução ao 
menos passe à segunda discussão. 

O Sr. H. Cavalcanti: . - A vista das razões que apresentou o 
nobre ministro da coroa, suponho que o senado deve estarconvenci
do da necessidade de fazer passar a resolução à segunda discussão; 
como se poderá entrar na anális~_dos tópicos do discursado nobre 
ministro senão na segunda discussão? ... EÚ desejaria muito ter ocasi
ão de contestar seus argumentos e mostrar a· conveniência desta lei; 
até não aprovo o voto em separado, aprovo a proposta da câmara dos 
deputados tal qual, e mesmo, segundo os princ(pios do nobre ministro 
deve aprovar-se a resolução em primeira discussão para se proceder a 
esse estudo, a essas averiguações; e mesmo pretendo mostrar que, 
ainda quando haja algum sentimento de venda de privilégio (ou quer 
que seja) nesses empreendedores, seria útil aprovar-se mesmo assim; a 
idéia desta empresa. 

Sr. presidente, aproveito esta discussão para citar ao nobre 
membro desta casa que na sessão do ano de 1841 asseverou que, ou 
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como particular, ou como membro do corpo legislativo, ou como fa
zendo parte do governo, na primeira sessão da assembléia geral havia 
de apresentar um projeto sobre uma medida de alta transcedência 
para o país, que é a criação de um -Banco Nacional. -Eu cito o no
bre senador ex-ministro .da fazenda que se pronunciou por e~ta forma 
no parlamento, para que apresente suas idéias a semelhante.respeito. 

· Sr. presidente, reconheço como vitais duas questões no meu 
país , e presumo que da solução delas dependerá talvez a existência 
ou .não de nossas instituições, para não dizer a conservação da união. 
do império - Banco Nacional e caminhos de ferro. - Perdoem-me os 
nobres jurisconsultos e os grandes administradores, que tanto enten~ · 
dem e falam em dar força ao governo e em .leis fortes, que eu lhes di
ga que não compreendo bem essas idéias. Na ·minha opinião, a força, 
a ordem, a conservação, a possibilidade da prosperidade no país, so 
·dependem de duas medidas:- Banco nacional e caminhos de ferr:o -; 
as outras medidas poderão ser muito boas; mas se estas duas não 
existirem, não sei quem poderá conter a unidade do Brasil; e se as 
nossas finanças vão da .maneira por que sabemos, se não tratarmos. do 
nosso meio circulante, não sei como outras medidas poderão serre-

. cebidas pelo país. 
· Enfim, peço à casa que aprove a resolução para passar à segun
da discussão, a fim de vermos que partido poderemos tirar desta em
presa, e saber-se então se nÇ»s faltam tantos conhecimentos da matéria, 
como presume o nobre ministro. 

O Sr. M. Mattos: - Eu, Sr. presidente, também sou .de opini
ão que o projeto passe à segunda discussão. Não olho para as quali
dades e circunstâncias dos empresários; olho só para o estado e cará
ter da empresa. Esta empresa não é apresentada ao senado destaca
damente: há um privilégio concedido pelo governo, e o .governo de
via ter estudado a matéria, pois sem ter os conhecimentos necessários 
não se resolveria a tomar metade das ações que os empresários pedi
ram; acresce que este negócio foi muito discutido na. câmara dos de
putados, e passou; como pois desprezar-se em primeira discussão, só 
porque o nobre ministro apresentou o seu raciocínio pelo lado desfa
vorável ? Senhores, acho ·que mesmo. não é muito airoso desprezar
mos em primeira discussão um projeto desta natureza, projeto que 
em todos os países onde tem sido executado vemos os bens que tem 
produzido. · 

Sendo pois importante este negócio, .. deve ser tratado com 
grande circunspecção, e se ainda nã9 estivermos habilitados para tra
tarmos da matéria em segunda discussão, fique adiada para a estudar
mos. Não me atrevo a dizer que se reprove já em primeira discussão 
esta resolução. 
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O Sr. Vasconcellos: Sr. presidente, eu não sei por que conve
nha passar o projeto à segunda discussão para rejeitar-se e não conve
nha rejeitar-se já em primeira! Não descubro razão para que se façam 
tantas honras a este projeto, não sei porque só em segunda discussão 
possa ter sentença de morte! Não podemos examinar nesta primeira 
discussão se ele é ou não útil ? Parece-me que isto é próprio das pri
meiras discussões. Ora, alguns nobres senadores que se tem pronunci
ado a favor deste projeto encarecem muito as vantagens das estradas 
de ferro; em geral também eu sou desta opinião ... 

O Sr. M. Mattos: - 1: quanto basta para que deva votar que o 
projeto passe à segunda discussão. 

O Sr. Vasconcellos: - ... mas a questão não é se são vantajosas 
as estradas de ferro, ~ são o meio de comunicação mais pronto e 
mais ~eguro: a questão é saber se nas nossas circunstâncias podemos 
ter uma estrada de ferro, e da extensão da de que trata o projeto. 
Tem-se dito:·- São muito convenientes as estradas de ferro, são um 
meio de comunicar as províncias com toda a celeridade possível. 
- Não desconheço isso, mas uma empresa destas irá ou não causar 
grandes prejuízos ? E útil uma estrada de ferro com a direção propos
ta no projeto, e na extensão designada ? Eis a questão. 

Entendo que se tivéssemos uma boa estrada macadam.izada, 
tfnhamos um meio de condução que satisfaria completamente as 
necessidades do país. Se considerarmos uma estrada ordinária que 
seja de fácil trânsito por grandes carros que possam conduzir quatro
centas ou quinhentas arrobas de carga, ou ainda mais; entendo que 
presentemente poucos desses carros seriam bastantes nessa estrada 
para conduzirem todos os gêneros que por ela . devessem passar. 
Quando se tratou de construir uma estrada nova do Ouro Preto para 
a· capital do império, eu fiz um cálculo à vista de documentos tira
dos dos registros, e conheci que mesmo uma estrada feita segundo o 
sistema de Mac Adam era superior às necessidades da província, e que 
logo que se constru (sse a estrada e se fizessem as comunicações por 
meio dela, podia dizer-se que em uma grande parte do ano ficaria 
ociosa a estrada; porque talvez em dois meses se pudessem conduzir 
todos os gêneros que são trazidos desses lugares. Dir-se-á que a po
pulação há de aumentar; pode ser, entretanto à vista deste cálculo 
feito para estrada que comunica a capital.de·Minas com a do império 
julgo que o estabelecimento de uma estrada de ferro não trará senão 
prejuízos. 

Vejamos o que acontecerá se se construir esta estrada de ferro: 
Suponhamos que não tem maior extensão do que trinta léguas; quan
to custará a sua construção ? Eu, julgando que haverá muita econo
mia, quero avaliar cada légua em mil contos de ré is, porque são neces-
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sárias duas estradas, uma de vinda, e outra de volta; parece que não é 
excessivo este meu cálculo, porque, se na França, onde a mão de obra 
e as matérias primas custam mais barato do que· entre nós, cada légua 
dessas estradas importa em três milhões de francos, quanto não cus
tará no Brasil ? Lembra-me que em uma discussão sobre·esta matéria, 
na câmara dos pares, dizia o barão Carlos Dupin:" Com manifesto 
equívoco têm sido denominadas estas estradas de ferro: seu· nome 
próprio é - estradas de ouro -, porque com sua construção gasta-se 
tanto dinheiro como se fossem calçadas de peças de ouro." 

Para fazer pois esta estrada de trintà léguas, o país terá de con
sumir 30 mil contos de réis! Disse-se que é um meio de promover a 
riqueza pública: .é a primeira vez que tal ouço! Empregar cabedais 
que não produzem um rendimento proporcional é promover riqueza 
pública! E para mim coisa nova. O que é que pode produzir esses 30 
mil contos 'de réis empregados na estrada ? Calculemos quanto 
rende o dinheiro entre nós, e incluamos o juro da indústria do dire
tor da empresa: quero supor que. o juro do dinheiro .será de 8 por 
cento e o da indústria do empresário, que muitas vezes produz mais 
do que o capital, seja de 7 por cento; temos pois 15 por cento, e pen
so que este c~lculo não é exagerado, porque o dinheiro na .praça do 
Rio de Janeiro, onde me parece que o juro é mais baixo do que em 
qualquer outra parte do Brasil, corre a 10 por cento; mas quem pede 
dinheiro a 10 por cento não espera tirar do seu emprego só esse juro, e 
sim tirar também um lucro que pague bem o seu trabalho. Suponha
mos pois 15 por cento; em quanto importa o juro de 30 mil contos 
de ré is a 15 por cento? · · 

O Sr. C. Leão: - Anda por 4.500 contos. 
O Sr. Vasconcellos: - Ora, Sr. presidente, o café que há de 

conduzir por esta estrada valerá no ano 4.000 contos? Creio que não. 
Eu não falo do café que se exporta para fora do império; esse sem 
dúvida importa em mais; falo só do que pode vir por essa estrada. 
Este de certo não valerá 4.000 contos; ora, se o va.lor da mercadoria 
que tem de ser conduzida por essa estrada não é bastante para pagar 
o juro do dinheiro empregado e o prêmio do serviço do empresário, 
que prejuízo não virá sofrer o país se for adotada esta resolução! Su
ponhamos que se possa perceber de carretas de gêneros transportados 
por essa estrada 800 contos de réis; para se perceber esta quantia é 
necessário elevar muito o preço dos carretas, pois bem sevê que vem 
a ser um quinto do valor dos cafés transportados pela estrada; su
pondo porém que os carretas dos gêneros transportados pela estrada 
importem em 800 contos de réis, terêmos ainda um prêmio anual de 
3.200 contos! Temos portanto uma perda do capital proporcionado 
ae rendimento que se deixa de perceber na importância desses 3.200 
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contos; e a quanto não monta essa perda? Eu não posso agora de 
pronto fazer o câlculo; mas de certo o prejuízo é extraordinário. 

Senhores, não duvido que os nobres senadores estejam bem in
teirados nesta matéria; mas o que tenho lido dos trabalhos das câma
ras francesas me faz receiar que não estejamos pouco preparados para 
estas empresas. A cada passo nas câmaras francesas aparecem recla
mações de companhias que contrataram a construção de estradas de 
ferro para rescindirem seus contratos; tem-se procedido Já a exames 
muito miúdos, muito trabalhosos; e qual tem sido o resultado? Tem
se confessado que o corpo de pontes e calçadas em França não está 
ainda habilitado para fazer esses c~Jculos, para avaliar a importância 
de tais estradas! Ora, em nossas circunstâncias, havemos de precipi
tar-nos aprovando esta resolução, que, segundo cálculo feito, vai cau
sar ao país o prejuízo de vinte e tantos mil contos, por isso que, im
portando o juro anual do dinheiro empregado nessa estrada na quan
tia de 4.000 contos, não se perceberá uma quantia superior a 800 
contos? Ninguém o dirá. Entretanto isto acontecerá infalivelmente se 
se ·adotar esta resolução. Talvez se queira imitar os estados norte-ame
ricanos, que têm sido muito francos em fazer estas concessões; mas 
lembrem-se que os norte-americanos hoje estão muito comedidos, 
porque têm reconhecido que essas estradas são muito úteis, sim; mas 
que quando são feitas sem circunspecção, sem se atender às necessi-
dades do país, causam gravíssimos prejuízos. . 

· Ora, nas circunstâncias em que nos vemos, segundo disse o no
bre senador, quando não temos meios para fazer face às despesas pú
blicas, iremos contribuir com 2.000 ações para esta companhia! ire
mos excitar o público a empregar seus capitais em uma obra ruinosa 
ao país e ruinosa aos acionistas! Teremos ao menos o prazer de jus
tificar-nos com a excelência das estradas de ferro. 

Eu Sr. presidente, entendo que devemos cuidar de outros obje
tos e pôr de parte estes planos gigantescos; onde havemos ir procurar 
meios para estas depesas? Esperamos nós que o país vá em progresso 
hoje? Quando tantas comoções internas não se opusessem à sua prospe
ridade, não temos um grande obstáculo a isso na absoluta cessação do 
tráfico dos africanos? Há mais de um ano que não entra no Brasil um 
só élfricano ... 

Alguns senhores:- oh! oh! oh! 
O Sr. Costa Ferreira: - E esta! Ora, o nobre senador está mal 

informado. 
O Sr. Vasconcellos:- Talvez; mas eu refiro os fatos segundo as 

informações que tenho. Há mais de um ano que não entra no Brasil 
um só africano (risadas); todas as grandes fábricas estão ameaçadas da 
imediata ruína; pelo menos desde mais de ano vão diminuindo seus 
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produtos; entretanto tratemos de estradas de ferro, façamos despesas 
excessivas! ... EU sou de opinião inteiramente contrária a do nobre se
nador; estou na convicção de que terra nova e vasta nãó prospera sem 
o serviço de escravo, e eu noto que em todos os povos tem havido 
escravidão... . . 

O Sr. C. Ferreira: -Olhe para a América do Norte e veja quais 
são os estados que mais prosperam; se aqueles que têm escravos, ou 
aqueles onde há somente gente livre. . · · 

O Sr. Vasconcellos: - O nobre senador parece que não está 
bem . certo nestás matérias; se o nobre senador fosse a esses. lugares 
veria a abundância e a riqueza. onde há escravos, e uina população 
disseminada e semi-bárbara onde não há escravidão ... 

O Sr. Ferreira:- Oh meu Deus isso é inteiramente o contrário 
do que dizem os viajantes! 

O Sr. Vasconcellos: - Eu não acredito muito no que dizem os 
viajantes ingleses a respeito da América. do Norte; dou mais crédito às 
comissões de exame mandadas pelo parlamento, e aos escritores, que, 
fundados nesses exames e nos fatos, têm tratado da matéria. O que 
nos cumpre, nas atuais circunstâncias, é olhar para o nosso futuro; 
de agora em diante não temos braços escravos quetrabalhem, nem te
mos colonização: tem-se dito sempre - colonize-se, colonize-se -; 
mas não sabemos colonizar! Houve aqui ma corte uma sociedade de 
colonização, que sem dúvida teve as melhores intenções; mas pare
ce que não se ocupou de estudar os princípios de uma boa coloniza
ção; por isso veio importando para o império muita gente pouco apta 
para o fim que desejava. · · 

Sr. presidente, não quero espraiar-me a este respeito; o que 
digo contra o projeto é que não temos produtos para conduzir por 
essa estrada; que, se a estabelecermos, ficará ociosa onze meses por 
ano, e talvez mesmo que a ferrugem a destrua;que; se em outras cir
cunstâncias, uma despesa tal não seria conveniente, nas circunstâncias 
atuais, ameaçados de um terrível desastre com a decadência na pro~ 
dução do estado, como poderemos decretá~la? Voto portanto contra 
o projeto: não desejo nem que passe à segunda discussão. .. . · .. . 

O Sr. H. Cavalcanti: - Sr. presidente, eu devia~me imp.órtar 
bem pouco com isto, e não tomar parte na discussão, porqUeé perde~ 
tempo, visto que os princípios que dominam hoje são os. dos nobres 
senadores; eu não lhes quero disputar a palma; portanto, para que hei 
de estar a cansar-me e a perder temp.o.? .. O nobre. senador entende 
que nada de caminhos de ferro, que os· mesmos .caminhos de Mac 
Adam, que ele imaginou e calculou são muito mais proporcionados os 
para as nossas necessidades e meios. Disse que o que devei!IOS querer 
são escravos, que o nosso país não pode prosperar sem a escravidão; 
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faltou só dizer-nos que manda~semos buscar frades italianos para nos 
civilizarem, e que fizéssemos um chuveiro de desembargadores, e todo 
o mundo empregado público!! Eis o que devemos fazer e mais nada. 
Vejo mesmo· que no relatório de um ministro se pedem frades itali
anos. Este é o princípio que domina, esses frades é que nos hão de vir 
trazer a religião! A vista de tudo isto, o que hei de fazer? Como hei 
de estorvar essa torrente de princípios dominantes? ... 'Todavia, permi
ta o nobre senador que lhe diga que os seus cálculos não estão muito 
bem preparados, e que falharam em sua base. 

Sr. presidente, o nobre senador principiou por avaliar uma lé~ua 
de caminho de ferro em mil contos de réis . 

. O Sr. Carneiro Leão:- Talvez ainda_seja pouco. 
O Sr . .H. Cavalcanti: - Pois se quer mais, diga, para fazer o meu 

cálculo. Mas tomemos a base de mil contos de réis por légua: quer-se 
uma estrada de ferro daqui até Rezende, que são 30 léguas; logo im
posta em 30 mil contos de réis. Bem; mas o nobre senador disse que 
era indispensável dois trilhos de ferro, um para vinda outro para vol
ta. 

O Sr. Vasconcellos:- É o que diz o projeto. 
O Sr. H. Cavalcanti: -Eu não vou ainda ao projeto; em segun

da discussão o farei; por ora trato de demonstrar a possibilidade e uti
lidade da estrada. O nobre senador baseia o seu céÍiculo em dois tri
lhos de ferro, na extensão de trinta léguas, para que diz que são preci
sos 30 mil contos de réis; ora, se· eu lhe disser que podemos fazer a es
trada em um só trilho? 

O Sr. C. Leão: - O nivelamento do terreno é que acarreta a 
principal despesa. 

O Sr. H. Cavj:~lcanti: - O que é que o nobre senador entende 
por nivelamento? E aplanar o leito da estrada? Pois bem; notem os 
nobres senadores que a despesa que se faz para aplanar o caminho em 
duas braças de largo não é a mesma que para quatro ou para mais de 
quatro, porque, quando os trilhos são dobradôs, n§o ocupam somen
te o dobro do espaço de uma; é n@cessário mais alguma coisa. Ora, se 
a base dada pelo nobre senador é de mil contos para dois trilhos na 
extensão de cada légua, digo eu que, não se· precisando de dois tri
lhos, bastando um só, teremos já a ·despesa reduzida a quinze mil 
contos; e se daqui a Rezende são 30 léguas, em um só trilho, e com 
um só motor de vapor faz-se duas viagens p_or dia: 30 léguas são 90 
milhas· andando 9 milhas por hora, qúe não é muito, temos que em 
dez horas se faz a viagem; por conseguinte, pode fazer-se duas via
gens no dia. Isto é, uma de vinda outra de volta. Mas disse o nobre se
nador que não há tanto gênero a transportar; pois então não há ne
cessidade de fazer tantas viagens. 



'431 

O Sr. C. Leão:- E o capital fica morto? 
O Sr. H. Cavalcanti: - Eu irei ao capital; primeiramente que

ro provar que com um só trilho se satisfaz a necessidade do país, e 
que pode-se transportar desta forma em um dia aquilo .que não se 
.transportaria atualmente em oito dias, e isto com grande segurança e 
vantagem, não só dos produtos que atualmente se transportam, como 
daqueles que,·. com a demora de oito dias e pela grande despesa de 
condução, não faz conta atualmente conduzir ao consumo. 
O nobre senador pois há de admitir que a sua base de mil contos de 
réis por cada légua .de dois trilhos de ferro seja dividida ao meio. Por 
isso que com um só trilho se satisfaz o serviço. Mas eu ainda quero 
dar 600 contos de réis por légua: em trinta léguas, que é a extensão 
que tem de percorrer este trilho, temos uma despesa de 18 mil contos. 
O nobre senador quer o interesse deste capital e do serviço da indús
tria na razão de 15 por cento; eu lhe concedo. Obse.rve porém o no
bre senador que. nas grandes empresas não se espera tirar. logo um in
teresse imediato; nos primeiros anos pode-se mesmo perder, porque 
essa perda vem a ser depois muito indenizada com o progresso da em
presa. São pois 15 por cento de 18 mil contos, e não de 30 mil, como 
queria o nobre senador. Ora, 15 por cento de 18 milcontos importa 
em 2.700 contos, e não em 4.500. No cálculo da renda o nobre se
nador incluiu somente o transporte do café; não contou com o retor
no de todos os gêneros que vão aos portos madtimos. Eu tenho aqúi 
um papel sobre este objeto que me mandaram agora, por onde se vê 
que por esse trilho serão conduzidos muitos gêneros: eis o que aqui se 
diz (lê). Ora, o nobre senador não compreendeu em seus" cálculos es-
tes gêneros,·contou somente com o café. · · · 

O Sr. Vasconcellos: - E com que generosidade porém não cal-
culei eu o café! . 

O Sr. H. Cavalcanti: - Mas o nobre senador não contou tam
bém com um grande resultado dessa estrada, e vem a ser o valor que 
ficariam tendo esses terrenos daqui a Rezende por onde ela tem de 
passar. 

O Sr. Vasconcellos: - E quanto não diminúirá outros do seu 
valor atual! 

O Sr. H. Cavalcanti: - A este respeito chamo a atenção do no
bre senador sobre o que se passa na baía de Niterói, entre a Praia 
Grande e o Rio de Janeiro. Quando se estabeleceram nesta carr-eira as 
barcas de vapor, todos diziam - a2àbaram-se as faluas. - Entretanto 
o número das faluas tem aumentado ·consideravelmente, e o trans
porte nelas é hoje mais caro; as faluas pois ganharam muito como o 
estabelecimento das barcas de vapor. Não presuma portanto o nobre 
senador que esses caminhos particulares serão prejudicados pelo ca-
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minha geral; pelo contrário, todas as fazendas que ficassem na dire
ção da estrada de ferro e as situadas em caminhos que fossem ter a 
ela, tomariam esta direção para levarem seus produtos ao consumo, e 
veja o nobre senador que a maior parte dos acionistas, as pessoas que 
mais se interessam por este estabelecimento, são os fazendeiros do 
Rio de janeiro. 

Sr. presidente, eu teria uma razão muito forte para ir contra es
ta medida, e· eu não a oculto; e é necessário advertir que eu suponho 
que desgraçados serão os brasileiros se o espírito de provincialismo se 
extinguir neles. Eu nego, Sr. presidente, que estes grandes melhora
mentos são só para as províncias do sul, e não para as do norte; sim, 
reconheço que aqueles que argumentarem com este ciúme têm algu
ma razão; mas ·eu, Sr. presidente, vejo que é um erro, porque estes 
melhoramentos do sul reverterão também em benefício do norte, e 
eu o que mais desejo é que se ensaiem estes grandes meios de felicida
de no meu país. E pedirei aos nobres senadores que me apresentem 
um exemplo de uma estrada de ferro que depois de estabelecida 
caísse por desvantajosa. 

O Sr. Vasconcellos:- Apresentar-lhe-ei amanhã. 
O Sr. H. Cavalcanti: -O nobre senador falou da França: disse 

que a França tem apoiado muito o estabelecimento destas estradas, e 
eu entendo que a França é quem menos terri apoiado semelhantes 
empresas: ultimamente até uma grande catástrofe ocorrida em França 
numa estrada de ferro deu lugar a que se tomasse horror a elas por 
algum tempo. • 

O Sr. C. Leão:- Pelo contrário, depois desse desastre aprovou
se no corpo legislativo um projeto cobrindo a França de estradas de 
ferro. 

O Sr. H. Cavalcanti: - Sim, mas por algum tempo muito para
lisou esse acontecimento a efevercência dessas empresas. Veja o no
bre senador os grandes caminhos de ferro da Bélgica, exclusivamente 

·estabelecidos pelo governo; veja mesmo o que faz a Rússsia a este 
respeito: já não falo da Inglaterra, onde esses caminhos multiplicam
se a todos os momentos. 

O -nobre senador que primeiro falou nesta questão disse: 
--, Para que caminhos de ferro, se nós nem estradas de barro temos? 
Não sei como também não se quer fazer um caminho de ferro aqui 
no campo de Santa Anna! -Isto sem dúvida me faz pensar que o no
bre senador não visitou o Gomer, esse grande barco de vapor francês 
que aqui esteve; tinha ele um trilho de ferro para levar o carvão ao 
seu depósito, e todos os que foram visitá-lo acharam que esse trilho 
era digno de admiração. Eu digo mesmo que, se os nobres senadores 
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quiserem dar-me um privilégio para estabelecer um trilho de ferro 
aqui no Campo de Santa Anna, eu o aceito. 

O Sr. Vasconcellos (rindo-se):- Eu concedo-lhe. · 
O Sr. C. Leão: - E eu também. 
O Sr. H. Cavalcanti:- Pois havia de ganhar dinheiro. 
Mas voltando a questão, o nobre senador não tomou em .con

sidração senão um dos elementos da renda; contou só com a produ
ção do café, com o rendimento do seu transporte nesta· estrada; or
çou também a despesa de um caminho duplo, e concluiu:- Deve~se 
rejeitar esta proposta, não se deve tratar deste objetol - Senhores, 
não precisa que o caminho de ferro vá até Rezende; eu me felicitaria 
de ver em· prática ainda mesmo em duas léguas, porque ele iria 
ganhando. O cabedal necessário para esta empresa não se emprega de 
repente, vai-se empregando à proporção que as obras vão progredindo, 
e as vantagens se iriam conhecendo. Estes trabalhos são sem dúvida 
importantes, exigem muitos preparatórios; mas, quando se apresen
tam um grande número de brasileiros que querem concorrer para 
uma empresa desta ordem,por que razão o governo não os há de auxi-
1• ? 1ar .... 

O Sr. C. Leão: -Porque não deve contribuir para sua ruína. 
O Sr. H. Cavalcanti: - O governo não deve contribuir para a 

ruína dos particulares animando o desejo que eles têm Çe concorrer 
para esta obra; e para tirar esta conclusão calculam-se todas as difi
culdades dos caminhos de ferro; mas eu chamo a atenção dos nobres 
senadores e a do pa(s para a despesa que se faz com os paquetes deva
por; veja-se se podemos continuar com este serviço. Senhores, a des
pesa por mar é de momento; toda a despesa feita para uma viagem, 
perde-se acabada ela; na viagem seguinte é necessário fazer-se nova 
depesa, e o caminho nunca melhora; outro tanto não acontece com 
uma estrada de ferro, que permanece, e em pouco importa a sua con
servação: muito mais dispendiosas é a conservação de uma estrada de 
Mac Adam do que a de uma estrada de ferro. 

O Sr. Leão:- É inteiramente o contrário. 
O Sr. H. Cavalcanti: - Está enganado. Senhores, a estrada de 

ferro uma vez feita permanece e conserva-se com pouco dispêndio. 
Ora, além de todas as considerações feitas em favor de uma 

estrada destas, há a vantagem do rápido transporte dos passageiros. 
Senhores, que de sacrifícios não precisa fazer um representante do 
norte para vir à corte? São tão estranhos os brasileiros das províncias 
do norte no R i o de Janeiro como os franceses, ingleses, e alemães! 
Chegam aqui sem nenhum conhecimento terem, e quem os vai rece
ber são os caixeiros de Araújo Costa, na rua da quitanda, e outros pa
ra vender-lhes suas fazendas e sacar-lhes o dinheiro. Alguns brasileiros 
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das províncias do norte, aliás ricos e de muita probidade, tem-se vis
to no Rio de Janeiro na necessidade de recorrer a mim para lhes en
doçar uma letra! 

O Sr. Carneiro Leão:- Ergo, é necessário uma estrada de ferro 
para Rezende! 

O Sr. H. Cavalcanti: - Não, não. é isso. Ergo, este estado de 
coisas não pode continuar; é necessário tornar a união mais doce, 
concorrendo com todos os meios possíveis para que de todos os pon
tos do Brasil haja contato com o seu centro. ·Lembrai-vos, senhores, 
que não podeis continuar com essa navegação por vapor no mar; a 
"!linha esperança a este respeito está só no estabelecimento de com
panhias francesas, como se projeta. A má comunicação que oferecem 
os nossos barcos de vapor importa em muito dinheiro; os nobres se
nadores porém não calculam essa despesa; entretanto que fazem o 
cálculo da despesa dos caminhos de .terra! E eu pergunto: no fim de 
um ano o que é que ficou das despesas feitas com os vapores do mar? 
Melhorou-se a estrada? Não. 

O Sr. C. Leão:- E as estradas de ferro não têm custeio? 
O Sr. H. Cavalcanti: - O que é custeio, de uma estrada de 

ferro? · 
O Sr. C. Leão: - E: muito importante, custa muito dinheiro: 

não o sabe o nobre senador? 
O Sr. H. Cavalcanti:- Pode ser que o nobre jurisconsulto este

ja mais certo nisso do que eu; mas eu presumo que o sei, e julgo que é 
menor o custeio de um caminho de ferro do que o custeio dos vapo
res marítimos. 

O Sr. C. Leão:- Não,senhor, não é. 
O Sr. H Cavalcanti:- Então estarei enganado; mas desejarei ser 

convencido. 
Sr. presidente, quero a hipótese de que este empresário não 

pretende estabelecer o caminho de ferro, e que esses Brasileiros que 
desejam comprometer seus capitais nesta empresa querem se perder; 
quero supor que o governo deve repelir todo e qualquer auxílio, para 
que eles não se percam; mas não cumpria que a administração (per
gunto eu ao· nobre ministro da coroa, que ·tanto se opõe a esta reso
lução) fizesse esforços para o melhoramentdde nossas comunicações? 
que esforços se têm feito? o que é que se. faz? Há pouco leu-se um 
parecer da comissão de fazenda sobre as fazendas de Mato Grosso, e 
disse-se que todos os próprios nacionais estão hipotecados às opera
ções no meio circulante. Eu deixei passar este parecer, assim como dei
xo passar mui tas coisas, porque conheço que é estar-me fatigando sem 
proveito algum; o caso é que não se quer que os próprios nacionais, 
mal administrados na prov{ncia de Mato Grosso, sejam incorporados 
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ao patrimônio desta província para serem convertidos em fazendas 
normais, porque estão hipotecadas às operações do meio circulante; 
mas não S'e julgue que os próprios nacionais estejam hipotecados 
quando por um ato puramente do governo se manda dar 30 léguas 
de terra para a província do Rio de Janeiro!! E diz-se que se espere 
uma medida! Senhores, se o governo tivesse tomado alguma medida, 
se tivesse dado provas de que desejava promover os melhoramentos 
do país, concebo que pudesse dizer: - Isto de nada serve, é improfí
cuo. - Mas, se assim não faz, como quer rejeitar, não auxiliar uma 
empresa feita por particulares? Por ventura, quando a câmara votasse 
esta quantia, seguia-se que imediatamente o diretor da empresa viesse 
receber o dinheiro? 

Os 'trabalhos preparatórios não poderiam ser feitos pelo gover
no? Sendo o governo acionista de capitais tão fortes, não teria grande 
influência na direção destes trabalhos? Eu não duvido que mil contos 
de réis, sejam necessários para os trabalhos preparatórios; mas per
gunto, não será isto vantajoso? Estes particulares, fazendo este ofere
cimento, não dariam ocasião ao governo para mandar examinar a uti
lidade ou não utilidade da empresa, e se ela podia ser realizada? Eu. 
não vejo argumento algum que sirva para que se rejeite in limine se
melhante projeto; pelo contrário, julgo que todos os argumentos ser
vem para aprová-lo tal qual veio da outra câmara. 

Sr. presidente, eu tenho uma prova da inutilidade de meus es
forços a respeito do bem público. Eu vou trazer à lembrança do cor
po legislativo os esforços que fizemos, suponho que em 32, para a fa
tura de uma lei de Banco: o corpo legislativo deu toda a atenção a es
te objeto, discutiu-se com toda a circunspecção a lei para a criação de 
um Banco; mas qual foi o seu resultado? Os impostos que se estabe
leceram para isso foram aproveitados para outro fim; os executores 
não foram daqueles que aprovavam o estabelecimento do Banco: a 
agência das contribuições foi cometida a banqueiros que não podiam 
querer o Banco, e a lei ficou letra morta. 

Sr. Vasconcellos:- Era inexeqü(vel. 
O Sr. H. Cavalcanti:- Era inexeqüfvel porque seus executores 

eram inimigos do. estabelecimento do banco, eram opostos a essa idéia. 
Um nobre senador que está presente e que era ministro da fazenda 
nesse tempo teve até a bondade de nomear-me comissário; ele sere
cordará do que eu lhe disse a este respeito; eu conferi com_ o principal 
desses banqueiros, vi suas inténções e comuniquei-as ao nobre sena
dor ... 

O Sr. Araujo Vianna. - E verdade. 
O Sr. H. Cava ncanti: - Desta forma, debalde faremos esforços: 

nenhum melhoramento se conseguirá. 
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Sr. presidente, a hora deu há muito, e eu não desejo cansar a 
atenção do senado. Não querem caminhos de ferro, não queiram; ve
nham frades da Itália para nos ensinar a religião, para nos moraliza
rem! Promovam-se bastantes desembargadores, seja todo o mundo 
empregado público: assim se fará a felicidade do Brasil. 

Finalizo aqui. 
O Sr. Presidente declara a discussão adiada, marca a ordem do 

dia, e levanta a sessão às 2 horas e 25 minutos. 



SESSÃO EM 25 DE FEVEREIRO DE 1843. · 

Presidência do Sr. barão de fVIont' Alegre. 

As 1 O horas e meia da manhã, reunido número suficiente de . 
Srs. senadores, abre-se a sessão, e lida a ata anterior é aprovada. 

Lê-se e fica sobre a mesa o seguinte parecer: 
"À comissão de fazenda foi remetido o requerimento de João 

Luiz Ferreira Drumont, em que se queixa da rejeição que fez o sena
do do projeto de resolução enviado pela câmara dos Srs. deputados, 
que o compreendia nas disposições do art. 39da lei de 24 de novem
bro de 1830, e do decreto de 31 de outubro de 1831." 

"A comissão de fazenda exigiu informação do governo a res
peito, e este, por ofÍcio de 11 do corrente mês e ano, satisfez, reme
tendo por cópia a informação dada por um de seus predecessores, em 
ofício de ·27 de abril de 1833." · 

"Deste oficio se vê que o suplicante, por aviso de 13 de abril 
de 1817, foi encarregado do municiamento das provisões de boca da 
divisão que marchou para Pernambuco; e pela ordem do dia do gene
ral, em chefe comandante do exército, datada de 14 de maio domes
mo ano, se lhe permitiu usar dos distintivos de tenente-coronel, como 
deputado comissário, e se lhe mandou pagar 80$ rs. por mês; mas 
que finda a sua comissão em 1819, se lhe mandou dar para seus ali
mentos, enquanto não fosse novamente empregado, 30$ ·rs. mensais; 
e neste- estado se conservou até_que, sendo extinto o comissariado 
por decreto de 14 de novembro de 1829, por aviso de 4 de dezembro 
dito, lhe foi comunicada a sua confirmação por decreto de 11 de no
"embro já citado, sem que tivesse precedido proposta como cumpria; 

•te foram estes os motivos por que o governo não se julgava autori-
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sado para mandar pagar ao suplicante os vencimentos de deputado 
comissário, por lhe parecer que competia à assembléia geral, e que o 
suplicante continuava a receber aqueles 30$ rs. mensais em virtude 
do aviso de 27 de novembro de 1819, vencimento este que o governo 
lhe tem conservado por não dever privá-lo do único meio que tem de 
subsistência, mas que para a continuação lhe parecia precisar de auto
rização da assembléia geral legislativa. 

"Observa mais a comissão que, sendo remetido às comissões de 
legislação e de fazenda o projeto de resolução enviado da câmara dos 
Srs. deputados a respeito do suplente, elas divergiram, sendo a pri
meira a favor e a segunda contra, como se vê do exemplo letra- AO -
de 1839; e, entrando em discussão, foi aprovado o segundo, em 25 de 
setembro. do dito; e por of(cio do senado da mesma data participou
se à outra câmara que o senado não podia dar o seu consentimento." 

"A vista do exposto, é a comissão de parecer que se indefira o 
requerimento do suplicante." · 

"A quanto ao vencimento de 30$000 que percebe o suplicante, 
sendo esta graça anterior à constituição, deve continuar sem ser preci
sa medida legislativa, por se considerar aquele aviso sancionado pela 
carta de lei de 20 de outubro de 1823." 

"Paço do senado, 22 de fevereiro de 1843. - Vasconcel!os. -
Alves Branco. - Castro e Silva." 

ORDEM DO DIA. 

Continua a primeira discussão, adiada na última sessão, da re
solução da câmara dos Srs. deputados, que autorisa o governo a subs
crever pelo valor de duas mil ações, como acionista da companhia or
ganizada por Thomaz Cokrane para construir uma estrada de ferro 
que comece no município da corte e acabe na província de S. Paulo. 

O Sr. Ferreira: -Sr. presidente, talvez que eu devesse guardar 
silêncio depois que sobre esteobjeto falou o nobre senador por Minas, 
cujas luzes muito respeito; mas, senhores, o nobre senador avançou 
uma proposição que me arrepiou, por entender que pode fazer muito 
mal ao Brasil; por isso direi sempre alguma· coisa, ainda que com bas
tante medo, porque, quando fala o nobre senador, parece que abafa 
todas as opiniões que se tem expendido na casa, e faz me lembrar o 
celébre pássaro de que fala o Talmud, que creio denominar-se - Zir
sadai -, o qual, quando abria as asas, apagava todas as luzes, eclipsa
va mesmo o sol! ... 

Sr. presidente, de que se trata presentemente? 1: porventura 
de saber-se se as estradas de ferro, as máquinas de vapor são úteis? 
Não, certamente; isto é questão decidida, já não está em problema: a 
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utilidade das estradas de ferro e das máquinas de vapor é hoje reco
nhecida por todas as nações da Europa, e os Estados Unidos da Ame
rica do Norte não têm nada menos do que 130 estradas de ferro, que 
percorrem o espaço de seis mil milhas; na primeira discussão pois des
ta resolução trata-se só de saber se com efeito uma estrada de ferro · 
estabelecida no Brasil é ou não útil. E quem pode duvidar que ó Brasil 
demanda estradas de ferro, quando a utilidade destas salta aos olhos 
de todos?... · 

Diz-se porém que o projeto não é bom, que não foi bem estu
dado: ora, não poderia eu perguntar à nobre comissão por que não 
propôs que fosse emendado? Mas já que a nobre comissão o não quis 
fazer, passe o projeto à segunda discussão, e nela o emendaremos 
como melho parecer. Como rejeita·r in limine, sem·exame, um projeto 
desta importância? 

Diz-se também: - o dinheiro é pouco - , e o nobre senador 
por Minas até repetiu este dito de um celébre Francês: -As estradas 
de ferro, impropriamente assim são chamadas, deviam denominar-se 
estradas de ouro.- Oxalá, Sr. presidente, tivéssemos estradas cjue per
corressem do norte ao sul do Brasil',· ainda que fossem de ouro, porque 
então diria eu: -o encantado El-dourado está descoberto! - Senho
res, para reconhecer a utilidade desta medida, basta só olhar para o 
estado de atr:aso em que se acham as comunicações no Brasil. Faça
mos uma consideração: se os rebeldes de Piratinim tivessem portos de 
mar, e deles pudessem sair corsários, o que seria da comunicação do 
império? Quantos meses estaríamos privados de notícias do Pará, do 
Maranhão e das outras províncias que se acham nas mesmas circuns
tâncias? Como pode o império persistir ligado sem que haja fácil e se
gura comunicação interior? 

Senhores uma bem construída estrada !:JUe percorresse do sul 
ao norte do Brasil seria coisa de maior importância, da primeira neces~ 
sidade. Espanta aos nobres senadores a grandeza deste projeto; tam
bém nos Estados Unidos muitos se espantaram em 1830 quando se 
tratou de estabelecer estradas de ferro, e hoje contam 180. Quem não 
sabe da oposição que ali houve quando se tratou da empresa desse gi
gantesco canal que tem mais de quinhentas milhas de extensão; quem 
ignora as dificuldades e objetos que foram suscitadas e o resultado 
que se tem colhido? 

Mas, senhores, o que mais. admiro não é que o nobre senador 
por Minas rejeite as estradas de ferro: o que m·e faz arrepiar é dizer o 
nobre senador que a felicidade do Brasil só pode provir de braços 
africanos!!! Chegou o nobre senador até a fazer mil lamdrias, lamen
tando a sorte do Brasil, por não ter há um ano a esta parte sido impor
tado um só africano!!! Posso aliviar esta dor ao nobre senador se não 
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posso deixar de observar, Sr. presidente, que é necessário que o nobre 
senador viva nesta capital, como viviam os antigos anacoretas em suas 
ermidas; pois que ignora inteiramente que tenham há um ano para cá 
entrado Africanos no Brasil, e mesmo aqui na corte! Oxalá que assim 
fora! Posso porém minorar a dor do nobre senador, asseverando-lhe 
que tem entrado e entrado em ,abundância. Só não direi isto para sos
sego do nobre senador; e não declararei os nomes desses traficantes 
de carne humana, que pois com isso acarretaria ódios sobre mim, 
sem remediàr os males do meu país. 

Sr. presidente, sempre ouvi dizer que, para os diversos ramos 
de indústria se desenvolverem e prosperarem em qualquer país, cum
pr:ia lançar mão, primeiramente, das máquinas, e em segundo lugar, 
do serviço dos brutos, e só por último dos braços humanos. O braço 
humano é a última coisa que para esse fim se deve empregar; entre
tanto observo agora enunciar-se uma doutrina avessa a esta! Quer-se 
que o braço do homem seja exclusivamente empregado para desenvol
vimento e apoio da nossa indústria! e de que homem, do homem es
cravo!! Senhores, parece que esta máxima é condenada, como injusta, 
pelas luzes do século, pela humanidade, pelo cristianismo, e, como 
prejudicial, pela economia política. · 

O Sr. Vasconcellos faz sinal negativo. 
O Sr. C. Ferreira:- Eu lhe mostrarei; não com razões dos eco

nomistas, porque isto seria ensinar o Padre 1\losso ao vigário; mas 
apontando fatos o nobre senador não poderá negar. 

O Sr. Vaconceilos:- Venham eles. 
O Sr. C. Ferreira: - Lá chegaremos. 
Sr. presidente, o cristianismo aboliu a antiga escravidão ... 
O Sr. Vasconcellos:- Não vejo isso nem no antigo, nem no no

vo testamento. 
O Sr. C. Ferreira:- ... que era chaga maior; os cristãos do XVI 

século estreitaram o círculo da chaga, porém tornaram.na cancrosa e 
mais difícil de ser curada. Sr. presidente, a antiga escravidão não fazia 
tanto mal como faz a de hoje, que é limitada a certa raça. A antiga es
cravidão era mais geral, abrangia até homens sábios, não se ~imitava a 
uma raça, e este mal podia ser curado facilmente; nascia da lei, e ces
sando a lei estava acabada a escravidão, a raça era a mesma, e às vezes 
os escravos até eram mais instrur'dos do que os próprios senhores. Os 
nobres senadores sabem belamente que, por ocasião de guerras, eram 
conquistados países civilisados, e os povos feitos prisioneiros, torna
vam-se escravos dos vencedores; Esopo e mui:tos outros homens ilus
tres foram escravos! Mas Sr. presidente, logo que a lei queria acabar 
com este mal, e, como não havia diferença de raças, os homens se 
confundiam facilmente. E por ventura pode hoje acontecer o mes-
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moi ... A escravidão dos nossos dias, limitando-se a uma raça, não é 
portanto mais funesta? ... 

O Sr. C. Leão:- O que conclue daí? Propõe a abolição da es-
cravidão? · · 

O Sr. C .. Ferreira:- Oxalá que eu pudesse propor! Mas, por ora 
não tratamos disso. Atenda o nobre ministro ao que eu digo, e veja 
se concluo bem. 

Como dizia, acabada a antiga escravidão, cámo os homens 
eram da mesma raça, facilmente se ligavam; havia sempre algum resai
bo desses prejufzos que se enraízam, porque há um prejufzo geral 
que faz que ordinariamente o homem olhe por cima do ombro, e 
com uma espécie de desprezo, para aqueles que foram seus inferiores, 
embora depois se tornem seus iguais; todavia este prejuízo entre os 
antigos delia-se com facilidade; hoje porém, Sr. presidente, deSgraça
damente as raças com muitíssima dificuldade podem unir-se; nem sei 
mesmo de que modo podemos uni-las ou separá-las, pois encontro 
muitíssima dificuldade tanto em uma como em outra coisa, e lembra
me a este respeito deste dito do celébreJefferson: "Não há coisa mais 
clara e manifestamente escrita no livro dos destinos do que.a liberda
de, a alforria dos pretos; porém é também certo que duas raças tão 
distintas, igualmente livres, não podem habitar o mesmo país." Ora, 
sendo isto verdade, como entendo que é perguntarei ao nobre sena
dor como é que deseja que sejam transportados para o Brasil escravos 
africanos? Não é isto aumentar dificuldades, essas dificuldades com . 
que hoje luta o sul dos Estados Unidos? Quando, Sr. presidente, o sul 
dos Estados Unidos trabalha por minorar o mal da escravidão, procu
rando transportar para a Costa da Africa, para Libéria, os escravos ... 

O Sr. Vasconcellos:- Não são os escravos. 
O Sr. C. Ferreira:- Os escravos livres .... 
O sr. C. Leão:- Escravos livres! 
O Sr. C. Ferreira:- Quero dizer- libertos-, homens que an-

tes de serem livres foram escravos ... 
O Sr. Presidente:- O nobre senador não está na ordem. 
O Sr. C. Ferreira:- Eu creio estar na ordem. 
Sr. Presidente:- Não está. Trata-se da comveniência deste pro

jeto e não da escravidão. 
O Sr. C. Ferreira: - Permita V. Ex. que eu faça uma observa

ção, e se V. Exa. depois de me ouvir nao quiser que eu continue, na-
da mais direi a este respeito. - · ·· 

Disse o nobre senador por Minas que a maior necessidade do 
Brasil são braços africanos; eu entendo que esta máxima é muito pre
judicial ao meu país; persuado-me que não nos são úteis os braços 
africanos e sim as máquinas; portanto é necessário que eu mostre o 
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dano que nos podem trazer os braços africanos, e a Utilidade das má
quinas; porém, se V. Ex. quer que me cale, obedecerei!... 

O Sr. Presidente:- O que quero é que o nobre senador se cinja 
ao objeto em discussão. . 

O Sr. C. Ferreira: - Temos necessidade dei estradas de ferro e 
de máquinas de vapor, e não de braços escravos; e para não lutarmos 
com as dificuldades que apontei é que julgo conveniente que o nobre 
senador por Minas não espalhe certas doutrinas.· 

O Sr. Vasconcellos: - Não sou eu que espalho doutrinas peri
gosas. 

O Sr. C. Ferreira:- O nobre senador por Minas disse em uma 
das sessões passadas que estava pronto para obsequiar-me:ora, o maior 
favor qu·e me pode fazer e ao Brasil é não espalhar semelhantes má
ximas. O legislador, senhores, não deve olhar só para o presente; cum
pre que também olhe para o futuro: deve considerar-se sobre o cimo 
de uma elevada montanha, donde, embora por um lado descubra nu
vens que obscureçam o horizonte, por outro há de também ver o cla
rão do sol. 

Sr. presidente, alguma coisa mais quisera eu dizer a este respei
to; porém V. Ex. determina que eu me restrinja à matéria; vou unica
mente apontar um fato. Não tratarei dos úteis que tem colhido os 
Estados Unidos, na parte do norte, dos braços livres, e do pouco que 
tem colhido a parte do sul dos braços escravos, porque há de dizer se 
necessariamente que o clima não é o mesmo; posto que, se se indagar 
quais foram os resultados que obteve o sul da Itália e o sul da Espanha 
da abolição da escravatura, conhecer-se-à que não provém do clima a 
diferença. 

Quando o nobre senador lamentava a falta de braços africanos 
entre nós, disse eu:- As margens do Ohio, decidem a questão;- ao 
que me respondeu o nobre senador:- Dou pouca importância ao que 
dizem os ingleses que viajam pelos Estados Unidos.- Mas não são so
mente os viajantes ingleses, são os de todas as nações esclarecidas que 
nos mostram o que vou dizer. Embarque-se o nobre senador no Ohio, 
e desça até encontrar o Mississipi,. e verá a verdade do que dizem to
dos os viajantes. Viaja-se ali entre a escravidão e a liberdade; do lado 
esquerdo está o estado de Kentucky, do lado direito o estado de Ohio. 
O clima é o mesmo, as margens são igualmente férteis; entretanto 
observa-se do lado direito a animação da vida, onde nunca se consen
tiu um só braço escravo, nem mesmo se p~rmite que entre um ho
mem negro e se estabeleça: tudo aí prospera, o poder da indústria 
aviventa tudo, nota-se a beleza das casas, e até o terreno que é magro 
torna-se, com o suor do homem livre, produtivo: sim, esses homens 
regam a terra com o suor do seu rosto, e com isto verifica-se o que 
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diz a Escritura - o suor do rosto faz a terra produtiva, aviventa-a, 
torna-a natenta. - Porém na margem esquerda não se vê senão sinais 
de morte; e por que? Porque a terra é regada, não pelo suor do. homem
livre, mas pelo sangue do desgraçado escravo! 

O Sr. C. Leão:- É isso o que se pratica na sua fazenda·? 
O Sr. C. Ferreira:- A que vem isto que o nobre ministro diz? 
O Sr. C. Leão: - E a que vem o que o nobre ·senador está di-

zendo? 
O Sr. C. Ferreira: - Ora, diga-me o nobre ministro: se não es

tabelecermos estradas de ferro, se não procurarmos máquinas de va
por, como poderemos aviventar a nossa indústria? 

O Sr. C. Leão: - Ora, diga-me o nobre senador; não vê que 
com isso que está dizendo de escravos, de sangue, etc. , passaremos 
aos olhos dos estrangeiros como bárbaros? 

O Sr. C. Ferreira: - Eu nada disse do Brasil: relatei o que se 
observa nas margens do Ohio. Não sei pois a que vem este aparte do 
nobre ministro! 

O Sr. Vasconcellos: -Tudo o que o nobre senador tem dito é· 
um tanto poético. 

O Sr. C. Ferreira: - Nada tem de poético, a experiência o 
demonstra, o fato que cito é conhecido. Veja o nobre senador qual é 
a prosperidade de um estado, qual a do outro, e tire a ilação. Senho
res, no que digo não advogo propriamente a causa destes infelizes, ad
vogo o interesse do meu país e dos homens livres, que nisto ganham 
mais do que os miseráveis escravos. 

O Sr. Vasconcellos:- Então apresenta somente um fato? 
O Sr. C. Ferreira: - Sim, mas de tal natureza que nada há a 

responder: o clima é o mesmo, as. terras eram igualmente incultas; em 
um estado nunca entraram braços escravos,· no outro a terra só foi 
trabalhada por escravos; até digo mais: o governo do estado de Ken
tucky é inerte, enquanto que o do Ohio é empreendedor, rasgou esse 
grande canal por. onde conduz os efeitos de New Orleans até New
York. 

Lamenta-se a falta de braços africanos entre nós, e até li em 
uma memória do nobre ex-ministro da fazenda que a escravatura no 
Brasil diminue e não aumenta. Qual será a razão disto? O gênero hu
mano cresce; de um casal tem chegado ao estado em que hoje se acha: 
qual será pois a razão por que e·ssa raça não prospera? Em certos paí
ses, ainda mesmo quando neles aparece a peste, a guerra, etc., passa
dos tempos cresce a população; se pois entre nós, como se diz, a raça 
africana não aumenta, diminue, é sinal de que a escravidão é um mal 
pior do que a peste, pior do que a guerra! E quereremos adquirir pro
dutos, sacrificando assim a raça humana, despovoando a África, sem 
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povoar o Brasil? ... E se essa raça cresce, como na Carolina do Sul, em 
que embaraços nos não veremos para o futuro? ... Não desenvolverei 
este prindpio, não apresentarei as conseqüências destes embaraços; 
deixo isto à co~sideração dos nobres senadores. 

Enfim, senadores, passe este projeto ã segunda discussão, e 
nele seja emendado, se isso for preciso, já que os nobres membros da 
comissão não se quiseram dar a esse trabalho; mas não se rejeite na 
primeira díscussão, dizendo-se que uma estrada de ferro é coisa inútil, 
e que o Brasil só pode prosperar por meio de braços africanos. 

O Sr. C. Leão:- Quem disse isso? 
O Sr. C. Ferreira:- Disse o nobre senador por Minas. 
O Sr. C. Leão: - Ninguém disse ·isso. 
O Sr. C. Ferreira:,- Então aquelas lamúrias que fez o nobre 

senador por Minas quando chorou a falta dos braços africanos, o que 
querem dizer? ... Essa linguagem, quanto a mim, é muito enérgica, e 
não posso deixar de combater essa máxima do nobre senador, porque 
a reputo muito prejudicial, e promotora de embaraços muito sérios 
para o meu país. Desejo que os legisladores trabalhem para que se in
troduza o uso das máquinas entre nós, a fim de que não sejam neces
sários braços africanos. 

Porém o nobre senador por Minas pediu a palavra; talvez. ex
plique melhor o seu pensamento. O que digo é que parece incontes
tável o princípio de que um país não pode prosperar com braços es
cravos, e o de que a indústria só se pode desenvolver lançando-se 
mão, primeiramente das máquinas, depois do trabalho dos brutos, e 
só em último caso do braço do homem. Entendo que com o sistema 
que se tem seguido no Brasil até agora, não havemos colher senão 
desgraças. 

Srs. reformadores, querem reformar o país? Cuidem em melho
rar-lhe o material; rasguem estradas; introduzam máquinas; observem 
pontualmente a constituição; façam com que os tribunais, que devem 
dar exemplo de moralidade aos povos, cheguem à perfeição, porque 
aprendem-se a moral, quando a lei é pontualmente observada. 

Voto que a resolução passe à segunda discussão. 

CONCLUSÃO DA SESSÃO DE 25 DE FEVEREIRO DE 1843. 

O Sr. Vasconcellos: - Incumbia-me; como membro da comis
são de fazenda, defender o seu parecer rejeitando a resolução da câ
mara dos deputados, que aprovava a encorporação de uma companhia 
para construir uma estrada de ferro desta capital para as províncias 
de Minas e S. Paulo. Eu me pronunciei na sessão passada por estradas 
de ferro em geral; mas, reconhecendo que esta regra geral admite ex-
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ceções, julguei que uma delas é a estrada de ferro de que se trata: 19, 
porque são insuficientes os capitais aplicados para a sua construção; 
2?, porque, quando ela se construísse, não havia de.dar um interesse· 
tal, que indenizasse os acionistas, um interesse tal qual os acionistas 
podiam haver em outro qualquer emprego que dessem aos seus capi
tais. Em terceiro lugar, porque a nação não podia concorrer com 
1.000 contos de réis para esta eStrada. Se para uma estrada que 
sõ comunica os produtores de duas ou três províncias (se é que co
munica os produtores todos destas três províncias) a nação deve con
correr com 1 .000 contos de réis, conquanto há de concorrer para 
outras estradas em maior escala, ou mesmo em menor, que se projeta
rem para outras províncias? E poderá, dizia eu, o tesouro fazer frente 
a esta despesa que se vai decretar? O tesouro, que reconhece hoje um 
déficit superior, ou igual, aos dois terços da receita do estado!. .. 
Acrescentei mais, nem ao menos temos hoje a esperança consoladora 
de que a renda pública aumentará 5,1 O por cento, etc., nos anos se
guintes; tendo de diminuir a produção geral do país, pela falta de bra
ços que se vai sentindo por toda a parte e aparece na m íngoa da recei-· 
ta pública; por isso que, segundo os últimos balancetes, as últimas in
formações, as rendas de todas as alfândegas vão decaindo. E podemos 
esperar que a renda pública progrida, como esperávamos até o pre
sente, quando vão diminuindo os braços africanos, e não havemos 
cui.dado de braços livres, tendo. abandonado o importante objeto de 
colonização? 

Ora, como concluiu o nobre senador destas palavras que eu 
disse que não eram necessárias máquinas, que não era necessário para 
o progresso da prosperidade pública outro algum recurso senão o de 
braços africanos? Eu asseverei que nos faltavam braços, que havia um 
ano não tinha entrado no império um só Afrícano; são as informações 
que eu tenho, pode ser que o nobre senador esteja melhor informado, 
mas eu quisera que o nobre senador que tanto pugna pela honra do 
Brasil, quando me contrariasse em tal matéria, procurasse inteirar--se 
dos fatos, e não fosse tão fácil-em enunciações que nos são desairo
sas, e de que se aproveitam os nossos inimigos para macular a reputa
ção do império. Não me consta que se tenha introduzido há um ano 
no Brasil um só Africano, e parece que não se pode fazer maior elo
gio no caráter, à moralidade dos Brasileiros. Reconhecemos que a 
nossa indústria há de sofrer péla.falta de bré!ços; entretanto, ouvindo 
só os ditames de nossas consciências, impelidos pelo sentimento só 
do nosso dever, preferimos o prejuízo aos interesses que podíamos 
tirar da importação de braços africanos. Este fato tenho eu observa
do; pessoas que têm razão de saber mo tem também asseverado; e eu 
julgo muito conveniente que isto seja público não só no Brasil, mas 
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também na Europa, que não se consinta que os periódicos e as câma
ras estrangeiras amaldiçoem o Brasil, supondo-o pérfido ... 

O Sr. C. Ferreira: - Por que um ou outro faz o contrabando? 
O Sr. Vasconcellos: - Por não sustentar os tratados que fez, 

não digo bem, que lhe impuseram. ·o nobre senador não pode contes
tar o que acabo de dizer; não pode contestar que nas câmaras legisla
tivas da Europa se tem censurado muito o governo do Brasil, por con
sentir o tráfico público de Africanos. Ainda há pouco uma das cabe
ças mais vastas da Inglaterra, ou talvez o talento, maior da Europa, 
Iord Brougham, coligindo algumas proposições de periódicos, de dis
cursos proferidos nas nossas câmaras legislativas e de representações 
das assembléias provinciais de Minas e de S. Paulo, acusou o Brasil na 
câmara dos lords de fazer um comércio ilícito, e praguejou muito os 
B -1 . 11 ras1 e1ros ..... 

Ora, nós não temos folhas na Europa que desmintam estes des
temperes; porque enfim, bem que reconheça a imensa capacidade de 
tão abalizado estadista, todavia não está isento de preferir despropó
sitos, tomado de aversão tão exaltado ao tráfico, que deve ser consi
derado em verdadeiro frenesi. Incumbe ao governo tratar de rebater 
essas calúnias tão ofemsivas dá reputação do Brasil; procure, pela im
prensa, na Europa, sustentar o crédito, a honra do império. O nobre 
senador porém entende que o fato que eu asseverei sobre a tráfico 
não é verdadeiro, e disse - que até podia nomear quais eram os que 
se ocupavam deste tráfico. - Por que não os nomeia? Ao menos me 
fazia o obséquio de convencer-me de que eu estava em erro, e então 
eu não duvidaria retratar-me. Sr. presidente, o de que eu tenho notí
cia é o que eu acabo de dizer: o tráfico cessou absolutamente; a pro
dução já principia a ressentir-se pela falta de braços, e dentro de pou
co tempo há de muito mingoar. Eu quisera que o nobre senador, que 
se mostra tão entusiasta da abolição do tráfico, visitasse os nossos 
grandes estabelecimentos agrícolas e indústrias, e aí veria escravatura 
só do sexo masculino, que vai todos os dias diminuindo pelas enfer
midades, pela morte e por outros acontecimentos, e que, abolido o 
tráfico, não pode ser substituída, porque não há braços. Poderá o 
nobre senador contrariar este fato? Eu nunca senti mais a falta de 
uma completa estatística do que na ocasião presente, para convencer 
o nobre senador do que estou dizendo ... 

O Sr. C. Ferreira:- Vai diminuindo! e por que não cresce? 
O Sr. C. Leão:- Já se lhe acabou de dar a razão. 
O Sr. Vasconcellos: - Talvez o nobre senador não me ouvisse. 

Eu disse que a maior parte da nossa escravatura era do sexo masculi
no, que portanto, deixando de existir os atuais escravos, não tínha
mos braços com que continuar, ao menos a produç~o já se tem re-
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sentido desta falta: parece que o nobre senador não pode contrariar 
este fato ... 

O Sr. C. Ferreira:- Pàra o norte há tantos escravos masculinos 
como femininos, ou com muito pouca diferença. 

O Sr. Vasconcellos: - Eu sinto muito não poder visitar essas 
fazendas do norte, queria só contar o número de crioulos que nelas 
existem, e veria o senado se esses crioulos podem suprir a falta de 
braços quando desaparecerem os escravos atualmente existentes. O . 
que eu concluo é que a maior parte desses estabelecimentos dentro 
de pouco tempo hão de ficar aniquilados, hão de ser reduzidos a par
dieiros ou charnecas, como dizem em alguns lugares. Eu quisera que 
o nobre senador se empenhasse na discussão a esse respeito, que ale
gasse fatos. 

Nós não nos temos importado com colonos, temos deixado 
este interessante objeto ao patriotismo de qualquer capitão de navio 
estrangeiro que quer alimpar as cadeias da Europa, trazendo-nos bra
ços livres dessa laia para substituir os Africanos que vão diariamente 
desaparecendo; mas o nobre senador não receia ver dentro de poucos 
tempos grandes proprietários reduzidos à miséria, invoca princípios 
abstratos, e diz: - Os Americanos são felizes, porque vão lentamente 
abolindo a escravidão que aflige o seu país-... 

O Sr. C. Ferreira: -· Os escravos que existem devem prosperar, 
O Sr. Vasconcellos: ~Já disse; não se reproduzem como ·podia. 

ser, porque é muito maior o número dos homens que das mulheres ... 
O Sr. C. Ferreira:- Conta-se até o fato de uma negra que dera 

duzentos escravos. 
O Sr. C. Leão:- Com efeito!!!... 
O Sr. Vasconcellos: - Há de o nobre senador perdoar-me por 

um entusiasmo que não se concilia com o bem do país, quer conven
cer-nos de que o nosso futuro há de ser próspero, e próspero só por
que cessa a importação de Africanos! Ora, como há de o nobre sena
dor convencer-me de todo com a sua filantropia, se eu, Sr. presiden
te, sigo diversa vereda? Eu vejo todos os povos do mundo terem 
escravos, sem exceção de um só, não há de·o nobre senador, lendo a 
história, dizer-me: - Este povo não teve escravos. -

O Sr. C. Ferreira: - Quando deixarão de os ter? 
O Sr. Vasconcellos: - Quando as necessidades públicas as dis

pensavam, quando as terras muito encareceram, quando os escravos 
se tornaram mais pesados do que úteis; não foi por meras teorias, a 
tanto não chegou o seu entusiasmo pelos indivíduos. Os maiores ho
mens da antigüidade tinham escravos, Sócrates, Catão, Alcib{ades, e 
etc. mesmd César,&c., tinham escravos; os povos modernostambém. A 
Inglaterra não manàava os próprios Ingleses para os diversos mercados 
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do mundo, onde eram vendidos em hasta pública como hoje o são os 
Africanos? Não se lembra o nobre senador de um fato que refere o 
erudito Montlosier, de escravos ingleses expostos à venda em uma das 
praças de Roma, mocidade tão esbelta que, vendo-a o papa, teve a cu
riosidade de perguntar: "Quem são aqueles?... Responderam-lhe: 
uSunt Angli" E ele tornou: uunt Angli?" E foi necessário repetir Sunt 
Angli, para sua santidade se persuadir de que não eram anjos! ... Hoje 
mesmo não há escravos na Inglaterra? Quem são os que trabalham 
nas colônias inglesas mais florescentes? Quais são as colônias inglesas 
que mais têm florescido? Não são aquelas qonde trabalham os condena
dos ingleses, :tratados com mais crueldade do que são os Africanos no 
Brasil? Estes fatos são sabidos de todos; entretanto o nobre senador 
espraiou-se largamente sobre a matéria, supondo que sua opinião tem 
geral apoio ... 

O Sr. C. Ferreira:- Hoje tem. 
O Sr.. Vasconcellos: - Só nos países a quem a escravidão seria 

muito pesada, nisto concordo eu; Mas, Sr. presidente, o fato é que eu 
não disse que o Brasil unicamente necessitava de escravos; não disse 
tal: o que eu asseverei. Foi que essa estrada não valia o sacrifício que 
se pediu ao tesouro de 1 ,000 contos de réis ou de 2,000 ações para a 
sua construção, mas só porque ela não produzirá tantos bens como se 
antolha a alguns nobres senadores, como porque o tesouro não podia 
com um sacrifício tão pesado nas suas atuais circunstâncias, e acres
centei que essas circunstâncias não melhoravam, que, pelo contrário, 
era de esperar que empenhorassem reduzindo-se a riqueza pública 
pela falta de braços; afirmei mais que nos faltavam braços africanos, e 
então enunciei o seguinte axioma: Que nos países vastos, desertos e 
férteis, a indústria não fazia progresso sem auxnio do trabalho es
cravo ... 

O Sr. C. Ferreira: - E para provar o contrário eu apontei as 
margens do Oh i o. 

O Sr. Vasconcellos: - A proposição que enunciei foi esta:
Terrenos vastos, férteis e desertos não prosperam sem o auxílio do 
trabalho forçado. - Disse o nobre senador:- Não; a economia polí
tica e os fatos condenam tal proposição, - Ora, a economia política 
que não é imaginada pelos abolicionistas sustenta a minha proposi
ção. Não explorei teorias, mas no exemplo que vou produzir explica
rei um princípio geralmente reconhecido. Sinto, senhores, não saber 
o processo do fabrico do acúçar; mas nem por isso ficará menos clara 
a demonstração. Principia-se por amanhar a terra, plantar e cultivar a 
cana até a sua madureza, corta-se conduz se ao engenho, moe-se e fa
brica-se o açúcar: se não é cortada a cana em tempo, se não é moída 
dentro de tantos dias, é indispensável cortar todos os gomos exterio-



449 

res, porque o sumo destes infecciona o outro; se fabrica o açú
car, apenas se extrae o sumo da cana, aparece uma fermentação ácida, 
que se não pode aproveitar. Qualquer destes atos que falte no fabrico 
causa perdas consideráveis, perdas de tempo, de capitais e do serviço 
das máquinas, evidenciando-se disto que neste e em muitos outros 
processos agrícolas é indispensável a combinação de grande número 
de trabalhadores que se empreguem em uma operação ao mesmo tem
po, e por: não pequeno espaço de dias, embora a torrente dos ·econo
mistas julgue inaplicável à agricultura o princípio da divisão do traba
lho. Ora, uma tão complicada combinação de trabalhos· pode obter-se 
em um país vasto, fértil e deserto, não havendo trabalho forçado? 
Como se pode contar em um país tal com a certeza do serviço de ho
mens livres?. Figure o nobre senador a sua república econômica em 
que só aparecem trabalhadores livres na hipótese que eu figurei, e 
verá que se em um dia vem o trabalhador livre para cortar a cana, 
falta no outro dia para conduzí-la; ou, conduzida, não vem no outro 
dia para moê-la, e basta que uma só operação destas não se efetue no 
tempo próprio, para se perder toda a produção ... 

O Sr. C. Ferreira:- O mesmo acontece com o algodão e o café. 
O Sr. Vasconcellos: - O nobre senador está se condenando a 

si mesmo! ... Senhores, eu entendo que esta discussão é uma das mais 
importantes de que se pode ocupar o senado ... 

O Sr. C. Ferreira: -.E como se trabalha em Portugal e outros 
países? 

O Sr. Vasconcellos: -Nesses países há certeza do trabalho dos 
homens livres, há muitos trabalhadores que querem trabalho, e custa
lhes a achar emprego; o trabalhador ali esmera-se em bem merecer do 
proprietário para ser preferido a outros, para obter avanços em suas 
necessidades, etc.; entre nós porém há muito trabalho e não há traba
lhadores~Ora, eu, à vista deste fato digo que a economia política me 
favorece e condena o nobre senador. Eu quisera. que o nobre senador 
me interrompesse e dissesse: - Não: a economia política não vos 
favorece, ela condena as vossas idéias econômicas. - Quisera que 
pelo menos me mostrasse como é possível em tais circunstâncias ha
ver um produto sem que seja necessário a concorrência de toda essa 
combinação de trabalho. 

Ora, se recorrermos aos fatos quantos poderemos citar, e deci
sivos? Desde as primeiras colônias que os Europeus estabeleceram na 
América, se sentiu a necessidade do trabalho forçado. A primeira co
lônia foi a de S. Domingos, que então se chamava - Espanhola·-. Os 
reis de Espanha foram fáceis em fazer amplas concessões aos primei
ros colonos, transportaram-se estes com avultados capitais para a 
nova colônia, e dentro de pouco tempo os colonos e os trabalhadores 



450 

para ali conduzidos estavam reduzidos à última miséria, a ponto de 
morrerem de fome. Reconheceram então a necessidade do trabalho 
forçado, e obtiveram do rei de Espanha a faculdade de poderem obri
gar a trabalhar em suas terras os indígenas em número proporcional à 
extenção das datas, e logo que houve esta determinação principiou a 
florescer a colônia de S. Domingos. O mesmo aconteceu na Virgínia, 
Estados Unidos da América: a primeira colônia ·desapareceu, não 
ficou um só dos colonos que ali se foram estabelecer apesar dos mui
tos recursos de que já dispunha a Inglaterra. A seg'unda e terceira co
lônias tiveram a mesma sorte. A primeira colônia que vingou nos 
Estados Unidos foi de Chesapeake; e como? Por um acaso. Quando ela 
estava a ter igualmente a sorte das três primeiras, apareceu um navio 
holandês ·carregado de pretos, vendeu-os aos colonos, e imediata
mente principiou a medrar todo aquele território. 

Estes fatos não produzem efeito.algum no ânimo do nobre 
senador? Mas eu quero pôr de parte todos esses fatos, porquepo
der-se-á dizer que são antigos, e que não estão bem desenvolvidos; 
por isso vou citar um fato moderníssimo de 1829, e inglês. Um primo 
do atual primeiro ministro de Inglaterra, Robert Peel, obteve uma 
larga concessão de terreno nas margens do Suan Rever, Nova Holan
da; transportou-se para ali com uma fortuna imensa, com muitos tra
balhadores, com muito gado e com muitos instrumentos; todos au
guravam, na Inglaterra, a maior prosperidade ao Sr Peel. Chegando a 
esse lugar, imediatamente se viu este grande capitalista abandonado 
de todos os trabalhadores que tinha contratado, viu-se dentro de pou
co tempo reduzido à maior miséria; dizem mesmo os Ingleses que ele 
não tinha um só criado que lhe fizesse a cama e lhe desse um copo 
d'agua! e os trabalhadores reduziram-se também à mais lamentável 
miséria! 

Sr. presidente, passemos a examinar o que o nobre senador 
pensa a respeito dos Estados Unidos da América do Norte, se é exato 
quanto ele tem asseverado nesta casa. Quando Guilherme Pen com os 
seus puritanos foram estabelecer-se nos estados" do Norte, não tinham 
escravos? Eu tenho ouvido asseverar que não, mas o que escritores 
muito circunspectos asseveram, e que eu acredito por ser conforme 
com os princípios de economia política, é que tinham escravos adqui
ridos por contratos (indenture); obrigavam os homens livres a cum
prirem seus contratos ... 

O Sr. C. Ferreira:- Não eram escravos. 
O Sr. Vasconcellos: - O nobre senador não se quer convencer 

de que esses contratos equivaliam a uma escravidão. Disse o nobre 
senador: - Há estados muit'1 florescentes na América sem escravos, 
e estados muito miseráveis que têm escravos. - Ora, senhores, eu 
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penso que não estão bem averiguados estes fatos. O nobre senador re
feriu algumas circunstâncias verdadeiras: disse ele que os estados que 
não têm escravos não admitem os libertos dos estados do sul, nem 
que eles se estabeleçam lá. 

Agora há de o nobre senador permitir-me uma retificação, e 
vem a ser, que admito em parte a sua proposição. Esses libertos que 
vão para os estados do norte são lá recebidos, não se lhes permite 
porém que se estabeleçam. 

O Sr. C. Ferreira:- Falo no estado de Ohio. 
O Sr. Vasconcellos: - Não se permite que eles se estabeleçam; 

nesta parte é o nobre senador exato; mas por que lhes não permitem? 
Porque esses senhores liberais não consideram o preto como homem, 
não consentem que gozem da liberdade e da igualdade que compete 
aos outros Americanos ... 

O Sr. C. Ferreira: -Nos estados do norte eles têm o mesmo 
direito e abusam. 

O Sr. Vasconcellos:- Convenho com o nobre senador; é verda
de que as leis não negam iguais direitos aos libertos; mas a opinião pú
blica que é mais poderosa do que as câmaras,. do que o governo, do 
que as leis; estabelece uma espécie de escravidão, são admitidos nes
ses estados e de fato lhes não permitem que se estabeleçam, ficam 
reduzidos ao estado de real escravidão: toda a sua vida passam a servir 
como criados, e assim vêm dest'arte a escravidão do sul a aproveitar 
ao norte. Ainda outra utilidade percebem da escravidão do sul os es
tados do norte; além das matérias primas com que alimentam suas 
fábricas, os habitantes do norte são os condutores. da imensa produ- . 
ção do sul para todo o mundo conhecido; este comércio tem feito a 
prosperidade dos estados que não têm escravos e assentam muito 
sisudos observadores que, se fosse hoje abolida a escravidão na Amé
rica do Norte, decairia muito New-York, Boston e outras grandes ci
dades dos estados que não têm escravos. Nota-se que nos Estados
Unidos há uma extraordinária divisão de trabalho, de maneira que 
uns estados produzem certos gêneros e mercadorias para os outros, 
o que indiretamente não pouco obriga a produzir. 

Portanto, queir~ o nobre senador meditar sobre a marcha des
ses estados, não confie só nas leis. Ainda em 1814 e 1815, durante,a 
guerra entre a Grã Bretanha e os Estados Unidos, importaram os 
Americanos do Norte muito Alemães, cqmo colonos, para os estados 
do norte. Estes Alemães ignoravam a língua do país, suas leis, cos
tumes, etc.: e o que fizeram estes meus senhores grandes filàntropos? 
Venderam em praça os Alemães,'" ás quais estiveram por muito tempo 
sujeitos a efetivo cativeiro, e o suportaram enquanto não consegui
ram conhecer os seus direitos, e alcançarem assim melhoramento na sua 
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sorte. Ora eis a marcha dos negócios nos Estados Unidos; isto é muito 
diverso do que se figura ao nobre senador . 

. Entende o nobre senador que, em nossas circunstâncias, o 
maior benef(cio é a cessação do tráfico. Eu não advogo o tráfico, jul
go que se deve guardar religiosamente o que está tratado; mas não 
convém tranquilizarmo-nos muito sobre o nosso futuro, principal
mente quando nos vemos ameaçados de uma decadência horrível e 
de todas as conseqüências desastrosas que se verificam sempre que 
a produção de um estado d~cae. 

Entendo, portanto, que o nobre senador não me deu bastante 
atenção quando me refutou, pondo na minha boca palavras que não 
proferi; mas ainda quando tais proposições eu tivesse enunciado, 
parece-me que com o exposto, as tinha justificado ... 

O Sr. C. Ferreira: - Como a matéria é importante, permita-me 
este aparte para responder a ele. O meu argumento é sobre o que se 
observa no Ohio na margem esquerda de um estado onde há escravi
dão; na outra margem há um estado que não tem escravidão; o clima 
é o mesmo, e o terreno também; pergunto eu ao nobre senador qual 
o motivo por que o estado que não tem escravatura tem prosperado 
tanto; e o que tem escravos, não? A isto é que peço que o nobre sena
dor responda. 

O Sr. Vasconcellos: - Eu Sr. presidente, já respondi a este úl
timo argumento, fazendo ver que os estados que não têm escravos 
aproveitam -se dos estados que os tem, primeiramente reduzindo a 
uma meia escravidão aos libertos dos estados que têm escravidão e 
que para aí se passam; em segundo lugar, aproveitando-se da prosperi
dade d')S estados que têm escravos. 

1vlas, pergunta o nobre senador, como é que um estado que 
tem escravos existe uma miséria e outro que não os têm prospera. 
Muitas razões podem concorrer para isso, não só porque um estado 
que não tenha escravos prospere, não se deve concluir que essa pros
peridade lhe procede da não existência dos escravos; as5im como tam
bém se não pode concluir que a miséria daqúele estado que tem es
cravos provenha dessa posse. Podem haver nesse estado muitas diver
sas indústrias; pode não haver uma indústria perfeitamente agrícola, 
mas haver uma indústria fabril que pode prosperar sem o auxílio ou 
dependência dos braços escravos: podem concorrer outras muitas 
causas. O nobre senador diz logo: - Não; é porque não há escravos 
em tal estado - , e eu digo: - Não: é porque muitas causas podem 
concorrer para isso. -

O nobre senador opõe exemplos dos Estados Unidos; mas há 
muita diferença entre o Brasil e os Estados Unidos; não são as terras 
gratuitamente distribuídas, para adquiri-las é necessário comprá-las à 
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União, ainda quando os compradores tenham a seu favor posses (squa
ting); e dificultando-se assim a aquisição de terrenos, é o trabalhador 
obrigado a servir, por meses e anos, antes que se torne proprietário; e 
isto permite a combinação de trabalho que já demonstrei ser indis
pensável, ainda na indústria agr(cola. No Brasil, têm sido esbanjadas 
às terras, só não é proprietário o que não quer ser, ainda hoje, e depois 
da suspensão da sesmarias, qualquer vai apoderar-se de terreno devo
luto ou que quer seja como tal considerado, fixa nele sua residência, 
planta, colhe, e ninguém lhe disputa~ e. haverá trabalhador, mormente 
europeu que alugue seus braços, quando pode ser proprietário; quan
do tão facilmente consegue o que na sua terra equivale à riqueza, o 
poder, a al:ta hierarquia social? t= pois .evidente que entre. nós não é 
poss(vel o trabalho do homem livre, a não adotarmos medidas as mais 
apropriadas do que me parece, ora se não cogita. E em circuntâncias 
tão diversas, podemos lisongear-nos de que alcançaremos tanto como 
os Americanos do' norte, abolido o tráfico? Creio que não há de con-
testar que nos Estados Unidos se vende o terreno incUlto, o que até 
é um dos grandes ramos da renda pública. Estou convencido que, se o 
nobre senador meditar sobre a matéria, segundo a sua importância há 
de concordar que é preciso tomar muito em consideração eSte objeto. 
O nosso futuro apresenta-se muito triste. Não conclua de uma ou de 
outra circunstância proposições tão importantes como as que ·acabou 
de estabelecer. 

Sr. presidente, suponhamos que se decreta e5ta estrada de ferro, 
suponhamos que as nossas circunstâncias não eram as que tenho figu- . 
rado; qual há de ser o resultado? Eu já mostrei em outrasessão que o 
produto desta estrada não dará 4 ou 5 por %aos acionistas; vem p_or 
conseguinte o pa(s a perder uma soma considerável. E não é só a per
da dessa soma o único mal, mas desacorçoa-se o esp(rito de associa
ção, e desacorçoa-se quando muito releva que se promovam as asso
ciações, por isso que há muitas empresas que só por companhias, por 
ações podem ser efetuadas. Quando precisamos de esp(rito de asso
ciação é que vámos precipitadamente animar o espfrito de especula
ção, o espfrito aventureiro que tantas desgraças tem causado _no mun
do comercial nestes últimos anos! 

Disse porém um nobre senador na sessão passada -que se per
d(amos por um lado, lucrávamos muito mais por outro; porque, cons
truindo-se esta estrada, aumentar-sa-ia muito o valor das terras que 
ele tem de atravessar! - Mas, se.nh()res, se reconheço que aumentar
se a esse valor das terras que beiraram a estrada e suas vizinhas, forca 
é também convir que será diminu(do o das terras que os povoadores 
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da nova estrada abandonarem; pois que de outra sorte não aparecerá 
essa nova povoação. Não estou habilitado para decidir se a prosperi
dade dos novos habitantes compensa os prejuízos que o referido aban
dono causará. Entretanto não duvido asseverar que essa prometida 
vantagem é de muito pequena monta; que ela não responde às obje
ções apresentadas. 

Disse mais o nobre senador que, se a obra não render já muito, 
pode render para o futuro, e que assim não convém desprezá-la! Eu 
quizera que o nobre senador me explicasse o seu cálculo. Quanto a 
mim, não me parece sensato o que faz uma. despesa hoje. só porque 
espera tirar lucro dela daqui há 1 O ou 12 anos.: o capital assim empre
gado está quase morto, nada produz; a obra deteriora-se, e precisa por
t;mto de novas despesas, de sorte que, quando a estrada de que se 
trata vier a prestar algum serviço, já estará custando o dobro do capi
pital que se dispendeu em sua construção, isto depois de 8, 9, ou 10 
anos de suspensão do proveito do capital! Acrescente-se estes provei
tos que se deixaram de receber ao capital dispendido, e somem-se os 
enormes prejuízos que vai sofrer o país! Nós demos falta de capitais, 
e não temos falta de empregos; para que havemos desviá-los dos em
pregos em que alguma coisa se pode conseguir por empresas que, 
como esta, nada prometem? 

Já em outra sessão se disse que só uma vantagem apresentava 
esta empresa, e era a de ficarem seus empresários habilitados a cede
rem seus títulos em qualquer mercado onde haja superabundância de 
capitais e carência de emprego. Considerada por este lado, a empresa 
é sem dúvida, interessantíssima ao empresários a quem sem dúvida 
ela não interessa, a quem ameaça prejuízo certo, incontestável, é ao 
Brasil, e assim não terá o meu voto. 

Indo a votar-se, verifica-se não haver casa, e feita a chamada; 
acham-se presentes 23 Srs. senadores, faltando os Sr. visconde do Rio 
Vermelho, Alencar, Ferreira de Mello, Mairink, Paes de Andrade, Al
ves Branco, Hollanda Cavalcanti, Paula Albuquerque e barão de Suas
suna; sendo por impedido o Sr. Carneiro Leão, e com causa participada 
os Srs. Visconde da Pedra Branca, Oliveira Coutinho, conde de Lages, 
Saturnino, Almeida Albuquerque, Vergueiro, marquês de S.João da 
Palma, marquês de Maricá, marquês de Parimaguá, Feijó, Paula Souza 
e Brito Guerra. 

O Sr. presidente convida os Srs. senadores presentes a ocupa
rem-se em trabalhos de comissões, e dá para ordem do dia 2 de março: 
última discussão do parecer das comissões de constituição e de legis
lação sob a letra - F - acerca do processo enviado de Pouso Alegre; 
e da letra - E - acerca dos processos em que se acham comprometi-
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dos alguns Srs. senadores; continuação da discussão adiada hoje; 1~ e 
2!'1 discussões da resolução que aprova a pensão concedida a D. Anna 
Flora dos Reis Chagas; 2~ discussão das resoluções que aprovam as 
aposentadorias a vários conselheiros ministros do Supremo Tribunal 
de Justiça; 3!'1 discussão das resoluções n9s 2, 3, 4, 5, 7 e 8 sobre pen-
sões, 

Levanta-se a sessão a uma hora da tarde. 


