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SESSAO EM 1.0 DE JULHO DE 1855 

Presidência do Sr. Manoel lgnacio Cavalcanti de Lacerda 

As 1 O horas e meia! da manhã, estando presentes 32 Srs. sena· 
dores, o Sr. presidente abre a sessão, e lida a ata da anterioJ, é 
aprovada. 

EXPEDIENTE 

O SR. 1.0·SECRETARIO lê um ofício do 1.0·Secretário da Câmara 
dos Deputados, acompanhando a seguinte proposição: 

11 A assembléia geral legislativa resolve: 
11 Artigo único. O governo ·é autorizado para mandar passar car· 

ta de naturalização de cidadã~ brasileiro aos súditos portuguesas 
Joaquim José Tavares e José Henrique da Trindade, aos súditos fran· 
ceses Frederico Guilherme, Julio Braconnot, João José Prospe1· Phi· 
ligret, e Felippe Hipólito Aché, ao súdito britânico Guilherme Phil· 
lips, residentes nesta corte; aos súditos portuguêses Domingos Mon
teiro Ribeiro de Alvarenga, residente na capital da província do Pará; 
Manoel lgnacio Machado, residente na capital da província do Ma· 
ranhão; e ao Dr. Custódio Luiz de Miranda, residente na vila de 
Rezende, província do Rio de Janeiro, dispensadas para este fim as 
disposições da lei em contrário. 

11 Paço da Câmara dos. Deputados, em 3 de julho de 1855. -
Visconde de Baependi, presidente. - Francisco de Paula Cândido, 
1.0·Secretário. - Antonio José Machado, 2.0~Secretário. ". 

Vai a imprimir, não o estando. 
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ORDEMi DO DIA 
I 

Entra em discussão a redação do projeto de lei fixando as for
ças de mar para o ano financeiro de 1856 a 1857. 

Julgada discutida a matéria, é aprovada, a fim de ser o projet<l 
enviado à sanção imperial. 

São aprovadas, em 3.a discussão, e remetidas à comissão de 
redação as proposições do Senado, uma mandando admitir à matrí· 
cula do 6.0 ano da faculdade de medicina do Rio de Janeiro ao aluno 
João Baptista dos Guimarães, e outra mandando admitir a exame 
das matérias d~ 5.0 (\no di1 

mesma fa~uldade ao alunq João da Silva 
Pinheiro Freire. . · . 

Entra em 2.a discussão o art. 1.0 da proposição do Sen~dfl au· · 
mentando os vencimentos do diretor da escola militar, comandante 
da academia de marinha, e dos lentes catedráticos e substitut'JS. 
1 O SR. MELLO E MATTOS - .Estan.do em discussão o art. 1.0

, e 
yendo de justiça ou pelo menos de eqüidade ,que ele compreenda a 
i,gualdade também relativamente aos secretários dessas escol~s. 

I, : 

~isto que os secretários das faculdades de direito e de medicina 
feram contemplados no aumento que tiveram os lentes dessas fa
euldades, eu e o Sr. visconde de Maranguape oferecemos uma emen- , 
I . . , 

pa neste sentido. 
É apoiada a seguinte emenda: 
"Ao art. 1.0

, depois das palavras - lentes catedráticos, e subs· 
titutos - acrescente-se ,- e os respectivos secretários perceberão 
etc., como está no artigo. - Mello Mattos. - Visconde de Maran· 
guape." · 

Discutida a matéria, é aprovàdo o art. 1.0 e· a emenda. 
Os artigos 2.0

, 3.0 e 4.0 são aprovados sem debate, e igualmente 
a proposição para passar à 3.a discussão, conforme se acha em'3n· 
dada. 

O SR·~ PRESIDENTE declara esgotada a matéria da or~em do dia, 
e dá para a da seguinte sessão a continuação da p·rimeira discuss~10 
d::t proposição da Câmara dos Deputados, mandando prpcessar, ain· 
da quando ausentes do império, e julgar, logo que estejam presen· 
tes, os cidadãos brasileiros que em países estrangeiros perpetrarem 
certos cri!illes, com o parecer das comissões de legislação e cons· 
tituição a tal respeito. : 

Levanta-se a sessão às 11 horas e 30 minutos. 
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SESSÃO EM 2 DE JULHO DE 1855 

Presidência do Sr. Manoel lgnacio C~lvacanti de Lacerda 

SUMÁRIO - Ordem do dia. - última discussão da 
fixação das forças de mar. Discursos dos Srs. Souza Fran
co e Manoel Felizardo. Votação. - Continuação da 1.a dis
cussão do projeto que aumenta várias deputações. Discursos 
dos Srs. visconde de Jequitinhonha e Vergueiro. 

Às 10 horas e meia da manhã, estando presentes 32 Srs. sena
dores, o Sr. presidente abre a sessão, e lida a· ata da anterior é 
aprovada. 

Ficam sobre a mesa as folhas do subsídio dos Srs. senadores, 
e dos vencimentos dos empregados da secretaria e paço do Senado. 

ORDEM DO DIA 

É aprovada a redação da emenda do Senado à proposição da 
Câmara dos Deputados, autorizando o governo a conceder carta de 
naturalização de c'dadão brasileiro a lno Edwin Roberts e outros, 
a fim de ser remetida à sobredita câmara. · 

Entra em 3.a discussão a proposta do governo fbçando as forças ... 
de mar para o ano financeiro de 1856 a 1857, com as emendas da 
Câmara dos Deputados. 

O SR. SOUZA FRANCO - Eu pensava, Sr. presidente, que era 
estilo da casa assistir também à 3.a discussão das forças de mar o 
ministro res~ectivo; e assim pensava, porque tenho a 3.a discussão 
desta e de todas as matérias como muito : .. importante .. Entr!etanto, 
não obstante não estar presente o nobre ministro da marinha, f~rei 
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algumas observações a respeito da maneira por que encaro este 
modo de fixar as forças de mar, observações que já em outra oca
sião fiz na Cãmara dos o·eputados. 

Tudo quanto eu então disse sobre o modo por que se fixava 
as forças de mar, sem se designar todo o quantitativo delas, sem 
se especificar o material, não foi atendido; mas tendo eu ouvido na 
segunda discussão desta proposta algumas proposições do nobre 
senador pela Bahia, que então era ministro da marinha, das quais 
proposições concluo que calaram em seu espírito as observações 
que então fiz, eu as repetirei ainda agora. 

Entendo, senhores, que a fixação das forças de mar que se dis
cute não está nem na forma da constituição, nem na forma dos esti· 
los a dotados, ao menos a dotados até o ano de 1852. 

A constituição, no art. 15, § 11, confere à assembléia geral o 
direito "de fixar anualmente, sob informações do governo, as for
ças de mar e terra, ordinárias e extraordinárias. " E a respeito do 
que são forças de mar, eu socorro-me a própria opinião do nobre 
ministro que apresentou o relatório: ., A força naval (diz S. Exa.) 
compõe-se de dois elementos muito distintos: o pessoal e o mate
rial; mas que tem entre si relações essenciais, segundo as quais 
devem ser preparados e organizados." 

Segundo, portanto, a opinião do nobre ex-ministro da marinha, 
a força de mar tem dois elementos, que são o pessoal e o material; 
e eu entendo que não só não está na forma da constituição a fixa
ção somente do pessoal sem a fixação do material, como também 
que não está na forma da constituição nem na forma dos estilos a 
fixação do pessoal do modo por que se vai fazer agora. Nestas con· 
sideraçõ~s creio que estou de conformidade com a opinião do no
bre senador pela Bahia. 

A proposta diz: "A força naval para o ano de 1856 a 1857 cons~ 
tará: 

"§ 1 .0 Dos oficiais da armada, e das demais classes que for 
preciso embarcar. conforme as lotações dos navios. e estado-maior 
das divisões navais. 

"§ 2."' Em circunstâncias ordinárias de 3.000 praças de mar!· 
nhagem, e de pré dos corpos da marinha, embarcados em navios ar
mados e transportes, e de 5.000 em circunstâncias extraordinárias." 

Eis aí toda a força fixada, porque os arts. 2.0 e 3.0 da proposta 
não contém fixação da força, e somente repetem autorização ao go· 
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verno para completar o corpo de imperiais marinheiros, o batalhão 
naval, e a companhia de imperiais marinheiros de Mato Grosso. 

Até 1851 em todas as leis da fixação das forças de mar fixava
se não só a força .embarcada, mas a força desembarcada; porque a 
constituição não faz diferença, não diz que são só as forças embar
cadas a bor~o dos navios as que se devem fixar anualmente; diz 
que se devem fixar todas aa forças de mar e de terra. Mas agora 
fixa-se a força em 3.000 praças, que se supõe embarcadas, e deixa
se de fora: o corpo de imperiais marinheiros, que o governo está 
autorizado a elevar a 2.525 praças de pré;· o batalhão naval, que o 
governo está autorizado a elevar a 1.200 praças; a companhia de im· 
periais marinheiros de Mato Grosso com 106 praças, e as compa
hhias de aprendizes menores do Rio de Janeiro, da Bahia e do Pará, 
todas com 649 praças; vindo a ser portanto de 4.470 e .tantas praças 
a força que se não f!xa, e de 7.000 praças a que se deverá fixar, sem 
que aliás na forma da constituição seja toda ela mencionada e espe· 
cificada na proposta do governo, e fixada pela assembléia geral. 

A Constituição diz expressamente: "A assembléia geral fixará 
anualmente sob informações do governo as forças de mar e terra." 
Por conseqüência todas as forças de mar, com exceção das que não 
embarcam, devem ser fixadas anualmente, e devem ser fixadas por 
muitas e diversas considerações. 

Principalmente porque na fixação de um maior ou menor número 
de praças fica o governo autorizado para chamar para as forças de 
mar e assentar praça a indivíduos brasileiros que são assim priva
dos de certos direitos e g'arantias que eles têm, por isso que en
tram para um estado excepcionaL t por isso que em todos os paí· 
ses a fixação das forças é anual, para que o governo não tenha o 
direito de tirar a uma parte dos cidadãos além daquela. que é jul· 
gada indispensável, as garantias que têm enquanto não são alista· 
dos em algumas das forças de mar e de terra. 

E peço licença para observar que, além do parágrafo que citei, 
há o artigo 146 da constituição, que diz: "Enquanto a assembléia ge· 
ral não deslgnar a fqrça militar permanente de mar e de terra, sub
sistirá a que então houver, até que pela mesma assembléia seja 
alterada p~ra mais ou para menos." Daqui a conclusão que o direito 
de alterar anualmente a força, o direito de.;~recrutar para a força de 
mar, assim como para a de terra, não pod·ê ·ter o go.verno senão 
quando lhe seja dado anualmente na lei da fixação; por conseqüên· 
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cia estou perfeitamente na opinião que, segundo creio, foi emitida 
na casa, e que é minha opinião antiga, que é necessário fixar anual· 
mente, não só a força que embarca, mas toda a força de mar em· 
barcada e desembarcada, porque toda ela se contém nas palavras 
- fixação das forças de mar. 

Em segundo lugar, digo eu que deve-se fixar não só o pessoal, 
como o material, para que a _assembléia geral tenha fiscalização ne· 
cessária sobre as despesas que se têm de fazer, não deixando ao 
governo amplo direito de exceder as forças fixadas, aumentando 
desmesuradamente as despesas públicas. 

E é preciso notar que o governo excede sempre estas forças, 
ainda mesmo com a amplitude que a fixação tem tido, como se pode 
provar com o relatório deste ano (eu o vou ler); e o resultado é o 
aumento das despesas além daqueles que estavam na mente da as
sembléia geral e que ela autorizou. 

Diz o nobre ex-ministro da marinha em seu relatório: "O estado 
da força naval ativa é o que mostra o mapa - E -, salvas as pe
quenas alterações que podem ter ocorrido na data do mesmo mapa 
até hoje. Consta de 46 navios armados e 4 transportes, e do efetivo 
de 3.564 praças. 

"A lei fixou para o ano financeiro corrente 3.000 praças de to
das as classes, e pois a força existente excede esta fixação em 564 
praças." 

Fica patente desta parte do relatório respectivo que grande par
te da força de mar fica fora da fixada, a pretexto de não embarcada, 
quando a constituição quer que toda ela se fixe. 

E ainda outro resultado deste modo de fixar as forças é que o 
governo se vê obrigado, como se viu, a exceder a fixação; e tanto 
a excedeu, que ele mesmo declara que a força empregada no ano 
finance_iro que findou em 30 de junho último excedeu em 564 praças 
às 3. 000 que estavam fixadas por lei. O resultado é portanto que 
as intenções da assembléia geral fixando a força não são atendidas, 
não são obedecidas, e que a despesa vai muito além da que ela 
tinha em vista. 

E, senhores, não é tão pequena consideração esta verba de des· 
pesas. As forças de mar e terra têm gasto nestes últimos anos quan· 
tias muito avultadas. Por exemplo, no ano financeiro. de 1850 a 1851 
a marinha gastou 5 .165:676:734; e a guerra gastou 9. 096:592$143; 
total: 14.262:268$877. 
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Estas são somente as quantias que gastaram a marinha e a 
guerra nacfueles serviços que são pagos pelas próprias repartições; 
mas se nós atendermos a que parte das despesas do país que se 
pagam pelo ministério da fazenda são provenientes dos serviços da 
guerra e da marinha, já porque é hoje aquela repartição que paga 
aos reformados os meioB soldos e montepios, já porque a maior par
te da dívida foi ocasionada pelas repartições da guerra e da mari
nha, e os juros, as amortizações, as despesas em geral com a dí
vida deverão recair ou recaem sobre elas, o resultado é que as re
partições da guerra e da marinha fazem despesa muito considerá
vel, e não deixam senão muito pouco para as outras repartições. o 
que aliás é muito de sentir em um tempo em que tanto se fala em 
melhoramentos materiais. 

Senhores, sou daqueles que não recuam ante despesas que tl1· 
nham fins produtivos. À parte alguma exageração e desperdícios em 
despesas com estradas e as mais deste gênero, sou daqueles que 
estão sempre prontos para votar pelas quantias necessárias para 
essas despesas com melhoramentos materiais; mas não posso 
deivar de atender que, a fim de termos meios suficientes para acudir a 
essas despesas produtivas, é preciso cortar pelas despesas improdu
tivas, como sejam, senhores, as das repartições da guerra e da mari· 
nha, que em 1850 a 1851 se elevaram a 14.262.268$, e nos anos 
seguintes gastaram muito mais ainda, como passo a demonstrar. 

Por exemplo, no ano financeiro de 1851 a 1852 a repartição da 
marinha gastou 4. 764:741$715, e a repartição da guerra gastou a 
enorme soma de 15.679:741$137, do que resulta que nesse ano am
bas essas repartições gastaram 20. 444:482$B52. Ora, unida esta so
ma àquelas que, como há pouco eu disse, devem recair sobre as 
repartições da marinha e da guerra, por serem provenientes de ser
viços seus, chegaremos à conclusão que com a marinha e ;]Uerra 
gastamos no ano finan'ceiro de 1851 a 1852 cerca de 25 mil contos 
de ré is. 

São mais aue os dois terços da renda do país; e, senhores, pode 
ir bem um país que somente com a marinha e a guerra faz um.l àes· 
pesa tão considerável, sem deixar o necessário para as outras re
partições, qUE::! aliás têm a seu cargo as de~m·esas produtivas, aquelas 
que dizem respeito ao que hoje se chama melhoramentos materiais? 
Certamente que não, 
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Não sou daqueles que se dispõem a cortas as despesas neces
sárias mesmo na marinha e na guerra. Estou pronto a votar por to· 
das as despesas necessárias a essas repartições; estou pronto para 
habilitar o governo com os meios que lhe forem precisos, mas não 
possa deixar de levantar minha voz quando vejo que despesas con
sideráveis são feitas sem que se atenda às necessidades do país 
nos outros ramos de serviçe público. 

Se pois o governo tem excedido tanto nas despesas, é preciso 
ter muito em atenção, quando se fixam as forças de mar e de terra, 
não lhe conceder. amplas autorizações, de que ele tem costumado 
a abusar. 

Tratando desta questão, ainda me referirei ao que eu disse na 
segunda discussão a respeito do pessoal da armada. 

Senhores, eu também não sou daquel_es que entendem que na 
marinha ou na guerra, mas principalmente na marinha, de que agora 
se trata, não possam haver licenças,. não possam haver comissões 
de favor, não se possa conceder certas comissões a alguns oficiais 
como meio d~ descanso, como meio mesmo de maiores vantagens. 
O que eu quereria era que esses meios de descanso, essas maiores 
vantagens, fossem por um lado um pouco mais iguais: que não hou
vesse oficiais que desde que são oficiais, talvez há 30 anos, talvez 
há mais de 30 anos, eu os conheço sempre embarcados em paquetes 
e vapores d·as companhias que mais lucro, que maiores vantagens 
oferecem, ficando outros em terra que nunca têm tido essas van
tagens. 

Essas comissões que se costum.am dar que fim têm élas? Têm 
o fim de melhorar a sorte desses oficiais de marinha? Devem en
tão correr por todos ou pela maior parte: não devem caber a uns 
todas as vantagens, ao passo que sobre outros recaem todos os 
ônus. · 

Essas licenças têm por fim habilitar os oficiais dé marinha no 
comando de vapores? Pois bem, senhores, desde· que um óficial tem 
alguns anos de prática, vá outro habilitar-se também; seja a escola 
para todos, e não somente para alguns, como tem acontecido. 

E assim deve ser ainda por outra razão que na casa já foi ponde
rada; e vem a ser que ao passo que esses oficiais ganham em prá
tica no comando dos vapores, ao passo que se habilitam no conhe
cimento das costas, dos portos, das enseadas do império, perdem 
na disciplina, e que pois· é preciso não demotá-los aí tanto tempo, 
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a fim de que as vantagens que ganham por um lado não sejam pre· 
judicadas e mui prejudicadas pelos inconvenientes que nascem por 
outro lado. (Apoiados.) 

É pois com razão que eu dizia que era preciso que o nobre mi· 
nistro da marinha tivesse começado por dar sinais de vida, cortando 
por estes abtJsos, pelo menos para acabar com a desigualdade entre 
os oficiais da marirJha. · 

Senhores .• se ·lanço os olhos sobre o mapa apresentado no. rela· 
tório do Sr. ex-ministro da marinha, vejo primeiramente, comparan
do-o com o relatório, pretender-se que o quadro já não é suficiente, 
ou pelo menos não é excessivo. Eis aqui as palavras de S. Exa. o 
Sr. ex-ministro da marinha; "Acha-se o quadro em grande parte 
preenchido, e não sobram oficiais, antes faltam às vezes para o ser· 
. I , v1ço nava . . . . 

''A notada deficiência se não daria se não fossem as comissões 
estranhos ao ministério da marinha em que alguns se acham empre
gados ... " 

Se o atual Sr. ministre. estivesse presente, eu lhe perguntaria 
quais são essas comissões estranhas ao ministério da marinha em 
que estão empregados oficiais que fazem falta; porque S. Exa., quan
do o convidei a dar sinais de vida publicando alguns atos como os 
do ministério da guerra, disse: "São algumas licenças, parte delas 
para se aperfeiçoarem na Europa." Eu não tenho estas licenças para 
aperfeiçoamento de oficiais na Europa para esttlda'f§L_os arsenais 
etc., como licenças que se possam considerar estranhas ao serviço 9a 
marinha (apoiados); ao contrário são licenças indispensáveis, licen
ças que se devem repetir, licenças que est~o exatamente no quadro 
do serviço da marinha. (Apoiados.) 

Entretanto, o que se vê? Vê-se que o nobre ex-ministro diz que 
há muitas comissões estranhas ao serviço da marinha; e o atual Sr. 
ministro ainda não praticou nenhum ato pelo qual mostrasse que pre
tende acabar com essas comissões, chamando ao serviço da mari· 
nha esses oficiais ·que estão em comissões estranhas e que não de

vem continuar nelas. 
Examinando o quadro da marinha no mapa apresentado vê-se que 

ele compõe-se no seu estado completo q~ 521 oficiais, que destes 
é o efetivo 326, e que faltam 195 para co·m.pl~tá-lo. , . ·. • 

É preciso observar uma circunstância; aquelas patentes em que 
o serviço exige maior número de oficiais são as que se acham mais 
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reduzidas e em número. menos considerável. Por exemplo, há 144 
primeiros-tenentes, e não há senão 66 segundos-tenentes 

Eu, senhores, sou daqueles que estimam ver que os nossos pa· 
trícios tenham adiantamento; desejo muito que o oficial de marinha 
possa ter na sua arma todas as vantagens, todas as facilidades de pro· 
moção; mas desejaria saber, se isto fosse possível, e todos esses 
segundos-tenentes que passaram para primeiros-tenentes, estavam 
no caso de deixar a classe de segundos-tenentes, classe aliás indis
pensável em maior número nos navios, e que mal pode ser substi· 
tuída pelas superiores; porque entre nós se dá o .fato de que em ge· 
ral os primeiros-tenentes, e daí em diante, não se sujeitam por von· 
tade a ser mais comandados, não querem senão o comando, o que 
deu lugar a que em tempos anteriores baixasse um aviso do minis .. 
tério da marinha, creio que assinado pelo digno Sr. Rodrigues Tor
res, hoje visconde de ltaboraí, declarando que nenhum 2.0·tenente 
pudesse comandar. 

Hoje, portanto, todos desejam comandar. e não sou eu que o 
digo. é o Sr. ex-ministro da marinha que o diz em seu relatório, e 
citarei suas palavras, porque não quero guiar-me senão pelas infor· 
mações oficiais: "A aspiração prematura ao comando é outro mal que 
se vai desenvolvendo e que deve ser atalhado. " O que aconteceu 
porém é 8Ue, elevando-se talvez fora de tempo os oficiais às paten· 
tes superiores, animou-se em lugar de atalhar essa aspiração a co· 
mandar; e eu, como vejo o quadro dos segundos-tenentes com tão 
poucos oficiais, isto é, com 66, que é quase um quarto dos 240 fi· 
'xados, quando o dos primeiros-tenentes está completo, faltando
lhe somente 16 para os 160 fixados; quando estão completadas to· 
das as outras classes do quadro, teria de perguntar ao nobre ministro 
da marinha, se S. Exa. estivesse presente, se todos esses elevados 
de segundos-tenentes a primeiros-tenentes, o foram por necessidade 
do serviço, o foram por terem completado seu tempo, o foram por 
terem todas as habilitações necessárias, resultando daí que o quadro 
dos segundos-tenentes, aliás tão indispensável, não tenha senão o 
quarto do número i exigido. 

Por outro lado noto que, sendo o estado efetivo de 326 oficiais 
e estando embarcados apenas 173 nas estações navais, do que se 
deve seguir haver 153 que não estão embarcados, ainda assim se diga 
que ·há falta de oficiais. Mas, senhores, a razão disto:tâmbém se 
acha no mesmo mapa. Há embarcados nos vapores de companhias 
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15 oficiais; t\á 55 oficiais empregados em com1ssoes militares de 
desembarcados; há 20 oficiais em diversas comissões que não se diz 
quais sejam; e provavelmente· essas comissões são as tais que o 
relatório diz s~rem estranhas ao serviço da marinha, porque de outra 
sorte se diria quais são elas; e eu deploro que os mapas de agora 
não sejam como os mapas de alguns anos mais antigos, dos quais se 

.. via exatamente que as comissões que os oficiais tinham~ Neste mapa 
de agora tudo vem englobado, e um representante da nação que como 

. . (. 

eu procura informações particulare·s, ·que não quer saber delas para 
não ser induzido em erro, não pode saber pelos documentos oficiais 
do que se passou na marinha, porque os mapas e mais documentos 
não dão mais as informações dos antigos estilos. 

Há além disso 34 oficiais com licença, e desta maneira não pode 
haver quadro da armada qÚe chegue; realmente não pode haver, não 
sei como haverá; e isto deve ser mais uma razão, além da razão da 
despesa, que chame a atenção do Senado, a atenção do corRO legis
lativo, para tomar alguma providência a este. respeito, e parà- olhar 
com mais algum cuidado para o modo por que se fixa a força do 
mar, para o modo por que se executa a lei da fixação da força do mar. 

Senhores, uma outra consideração me ocorer agora, pela qual o 
Senado deve ter um pouco mais em sua atenção os negócios da ma
rinha. Ultimamente e desde alguns anos tem-se entendido que o mi
nistério da marinha é um ministério de ensaio, um ministério de 
tirocínio. Tem-se escolhido, é verdade, pessoas de muita capacidade, 
muito próprias para em certo e determinacto tempo se habilitarem no 
serviço da marinha; mas antes que se habilitem ou quando se habili
tam são substituídos por outros que têm de começar o seu tirocínio. 
Ocupou esta pasta o nosso digno colega senador pela Bahia; e quan
do ele se habilitou, quando estava capaz. de administrar a marrnha, 
saiu dela para nunca mais ser chamado. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA- Quem sabe? 
O SR. SOUZA FRANCO - Veio o Sr. Zacarias Góis de Vascon

celos, e desde que se ia habilitando saiu do ministério e não foi mais 
chamado. Um: outro ministro novo foi admitido, o Sr. Paranhos. Eu, 
senhores, sou daqueles. que reconhecem os grandes .talentos do no
bre ex-ministro da marinha, que reconhecem quanto ele ~e esforçou 
para desempenhar bem o seu lugar, que o reconhecem_ como !Jm bra
sileiro hábil e trabalhador; mas quando,.estava hal;>ilitado para: conti
nuar na marinha, quando depois de alguns anos estava habilitado para · 
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bem desempenhar o seu cargo, foi substituído por um outro homern, 
novo nos negócios da repartição. 

Senhores, isto revela, ou que não se dá à repartição da mari· 
nha a importânica que ela merece, ou que as considerações polí
ticas, as considerações de maioria têm muito peso na escolha dos 
ministros da marinha, e pesam mais na balanço do que as habilita· 
ções especiais que ela exige. · 

A repartição da marinha é de suma importância, é fato que não 
se pode negar; rio entretanto o que é que se nota? Entram ministros 
novos, ministros que não obstante sua capacidade, não obstante o 
zelo com que eles procuram dirigir os negócios públicos, e que eu 
lhes não contesto, não estão habilitados para dirigir a repartição da 
marinha, e os resultados são os erros já expostos, esses erros que 
talvez levem o Senado a tomar um pouco mais em sua atenção os 
negócios da marinha. 

Senhores, qual é a razão por que quando o próprio ministro de· 
clara que o material da armada é um dos elementos da força não. 
se há de afixar esse material? O resultado sabe o Senado qual é? 
É, por exemplo, que não só o quadro dos navios fixado em 26 'de 'ja· 
neiro de 1850 não foi atendido, como diz o próprio ex-ministro no 
seu relatório; mas ainda que a própria efetividade atual carece de 
reforma, não se tendo nem atendido ao quadro fixado por um decre
to e nem ainda melhorado o material, que só se fosse melhorado 
haveria escusa para o desprezo em que caiu o decreto de 26 de ja
neiro. Que o quadro de 1850 não foi atendido, é o próprio relatório 
quem o diz nas palavras: "Há portanto grande diferença entre o qua
dro normal, e o existente"; e mais adiante estende-se em considera
ções para mostrar que o mesmo quadro de 1850 não serve por con· 
trár.io às descobertas da época. 

O quadro atual deve pois ser emendado, e foi com razão que 
não foi cumprido; mas a emenda que se lhe fez é talvez pior do que 
o mesmo quadro. Ora, desta maneira, quando se infringe a lei, e ain· 
da se faz pior do que ela dispunha, e se cometem erros, isto é, quan
do se não faz o que a lei manda, mas faz-se ainda pior, o Senado deve 
ficar convencido da necessidade de prestar alguma atenção a estas 
matérias, a fim cie que se não repitam os erros e ·infrações de lei 
que o próprio ex-ministro aponta no seu relatório. 

Ainda uma outra razão, e peço licença para expô~la em prova da 
conveniência da maior atenção que estas matérias devem merecer 
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ao Senado. Os últimos atos da repartição, e essa mesma exp1dição 
do Paraguai, mostram a necessidade que há do Senado olha~ com 
um pouco mais de atenção para os negócios da marinha. Nós' sabe· 
mos, ou creio que o Senado sabe, que os motivos principais do ma· 

I 

logro da expedição do Paraguai são imputáveis antes à repartição 
. I 

da marinha· do que à de estrangeiros; no entanto o chefe da ~epar-

tição de negócios estrangeiros entendeu-se sem força moral', para 
continuar nela, e. o. da repartição da marinha não se entedeu da :mes· 
ma maneira falto de força moral. 

Senhores, sabe-se que grande parte dos navios, ou que muitos 
dos navios não eram os apropriados para aquela expedição; entre· 
tanto nós, que aspiramos há muito tempo a ter influência nos altos 
mares que temos em frente, mas que, como um representante da 
nação disse, devemos não consentir que sem nossa licença se .. -dê 
um título nesses mares, influência que na minha opinião não passa 
de bons desejos e belas esperanças, que entendo que não são para 
os tempos de agora, e que devemos somente procurar ter toda a in· 
fluência nas costas, nas baías, nas enseadas do nosso país, e dos 
países vizinhos com quem estamos em mais contato, não temos os 
navios apropriados para a navegação das baías, dos rios aonde te· 
mos de fazer freqüentes visitas. 

Se o quadro fixado em 26 de janeiro de 1850 tivesse sido alte
rado no sentido de criar material mais apropriado a este serviço que 
se devia ter começado, o ministro teria desculpa, diria: ".não segui 
as regras do decreto de 26 de janeiro porque não eram as próprias": 
mas desprezar um quadro legal para ser induzido a erro mais consi
derável, para formar um material mais· inapropriado às circunstâncias 
do país, creio que não merece desculpa. . 

Senhores, não se pense que estou fazendo censura, não se pe,n· 
se que o meu propósito, entrando para o Senado, é ainda o de pro· 
curar ocasiões de censurar os atas do governo. Não, senhores, é 
antes o de contribuir para o melhoramento da atualidade e, do futuro, 
tanto quanto estiver· em minhas forças, e logo que eu entender que 
há motivo de elogios eu o farei, porque tenho todo o desejo de o 
fazer quando sejam merecidos. 

Dizia eu que grande parte dos navios que foram à comissão do 
Paraguai não eram os próprios para ela:·'. isso tem-se dito, isso geral·· 
mente, assim como se sabe que não foi :essa a única razão, ,a prin
cipal razão do malogro da comissão, a qual procedeu tambéJll do 
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tempo et;n que esses navios foram expedidos. Sabia-se quando é que 
as água~ do rio subiam, e que era essa a ocasião própria da viagem, 
que sendo demorada o público refere as circunstâncias e causas 
desta demora, que e.u não me farei cargo de repetir, porque prefiro 
ao que se diz particularmente o que consta dos documentos oficiais, 
ou que eu posso sustentar sem passar pela desgosto de ver des· 
mentido. 

; 

Diz-se geralmente quais foram as causas da demora da comis· 
são, e fossem elas quai.s fossem, o que é certo é que os navios que 
deviam subir o Paraná se apresentaram para subir quando as águas 
desciam, em tempo que já não era a ocasião oportuna de fazer·se 
essa viagem. Quem foi o culpado? De quem foram esses erros? Se 
foram das repartições e do arsenal da marinha, é o ministro da mari· 
nha o principal resp~nsável; se foi o chefe das forças, é também o 
ministro da marinha o responsável; e portanto as censuras deviam 
ter recaído principalmente sobre o ministério da marinha antes do 
que sobre o ministério dos negócios estrangeiros. 

Senhores, respeito muito o nobre ex-ministro da marinha, reco· 
nheço a sua capacidade e o seu zelo, mas o fato de não se apresen· 
tar a expedição em tempo, e de modo que pudesse subir o Paraguai 
e demo·nstrar o espírito pacífico do Brasil, demonstrar que aquela 
visita não só ao Paraguai, mas à nossa província de Mato Grosso, 
não tinha intenções hostis, esta demora recai principalmente sobre 
o ministério da marinha. 

Se os navios tivessem partido em tempo, teriam subido o Pa· 
raná, e nós não teríamos sofrido o desgosto do malogro da expe· 
dição; ela passaria avante, parte dos navios iria até Mato Grosso, 
e as intenções do Brasil seriam demonstradas pacíficas como elas 
são, e nós veríamos realizado o direito que temos de fazer passar 
navios, principalmente navios de guerra, pelas águas do Paraná, até 
a província de Mato Grosso, direito que ninguém nos pode contestar. 

Se portanto o resultado faz parecer que nós queríamos outra 
coisa, e que não podemos consegui r esse resultado, o principal cu I· 
pado não foi nem o negociador, nem a repartição dos negócios estran· 
geiros, mas sim a da marinha, por conseqüência era o seu chefe o 
que devia ter julgado falto de força moral para continuar no minis· 
tério. 

São estas as conderações que devem levar o Senado a aten· 
der um pouco mais para os negócios da marinha, porque gasta-se. 
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muito com ela, e o resultado que se tem conseguido não é aquele 
que nós desejamos, e pelo menos o Senado, tomando em sua aten· 
ção esses negócios, ajudaria os ministros,· alguns deles novatos, e 
que não sabem bem desenvolver-se nos negócios de sua repartição, 
e um dos meios de o fazer é fixando a força na forma determinada 
pela constituição, isto é, o pessoal e até o material da armada; por· 
que e'J não entendo que sendo o material elemento de força, como 
disse o próprio ministro, possa deixar de ser fixado; não entendo 
que um· objeto de tanta importância, quer pelo lado do serviço pú
blico, quer pelo lado das despesas, possa ser deixado à vontade do 
ministro. Por conseqüência não posso dar meu voto a esta maneira 
de fixar as forças de mar, e se tivesse à mão as leis, por exemplo, 
até 1851, mostraria que se fixou sempre toda a espécie de força que 
tinha de ser empregada no ano financeiro; marinhagem, imperiais ma· 
·rinheiros, aprendizes menores, batalhão naval, tudo era fixado, e ago· 
ra não se fixa coisa alguma, e não só não se fixa, mas fixando-se três 
mil praças para as· circunstâncias ordinárias o ministro vem dizer: 
"eu excedi esse número sem está em tempos extraordinários", e 
sem pedir desculpa de assim ter praticado, parecendo ter feito uma 
coisa que estava em sua atribuição. 

Eu, portanto, não posso votar pela lei de forças de mar, estando 
aliás inclinado não só a votar as 3.000 praças, porém mais se fos
sem indispensáveis, porque o meu fim não é tirar ao governo os 
m~ios, mas dar-lhos na forma da constituição, na forma dos estilos 
antigos do corpo legislativo, e não pela maneira por que se apresenta 
nesta lei. 

O SR. MANO EL FELIZARDO - O nobre senador pela província 
do Pará ao terminar seu discurso disse que está disposto a dar a 
força necessária ao governo, que não tem dúvida mesmo em votar 
por mais alguma dq que a pedida, se maior força for precisa; mas jul
ga que não pode dar o seu voto à proposta em discussão por não 
estar conforme com a constituição. 

Sr. presidente, eu não tenho a presunção de fazer mudar de opi
não ao nobre senador. Antigo no parlamento, estudando as matérias, 
decerto que a convicção que formou da inconstitucionalidade do pro· 
jeto não há de ser destruída por mim;· contudo, membro da comis
são de marinha e guerra, julgo-me na obrigação de dizer o que penso 
sobre a proposta, e de expor os motivos que tenho para estar em 
desacordo com o nobre senador. 

''··. 
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Pelo artigo lido da constituição é a assembléia geral obrigada a 
·fixar anualmente as forças de mar e terra sob as informações dos 
respectivos ministr~s; a força de mar, segundo o nobre senador, 
diviàe·se em duas partes, material e pessoal, e entende o nobre se
nador que nenhuma destas partes foi fixada, e que por conseqüência 
a lei não satisfaz o preceito da constituição, e nem está conforme 
com aquilo que até hoje se tem praticado. 

O material da armada compõe-se dos navios e do seu armamento; 
o número e classes dos navios que têm de sér efetivamente empre· 
gados convém que seja anualmente fixado, e pode mesmo sê·lo? ... 

UM SR. SENADOR - É de absoluta necessidade que o seja. 
O SR. MANOEL FELIZARDO- É possível fixar-se em um ano o 

quadro dos navios, determinar-se que haja no período do ano seguin· 
te tantas naus, fragatas etc., e logo depois determinar-se que não 
seja este o quadro, mas um outro que, em lugar de 4 naus, por exem· 
pio, nenhuma deva existir, em lugar de 4 ou 4 fragatas, exista uma, 
e que tenhamos somente canhoneiras, navios pequenos etc.? 

·É isto possível? Teremos compradores aos navios que ficarem 
fora do quadro, deveremos queimá-los, desmanchá-los, gastar um di· 
nheiro imenso com o fabrico e aquisição de outros para daí a dias 
serem abandonados? 

Em 1850 decretou-se o quadro dos navios de que se devia com· 
por a armada, mas isto não quer dizer que se fixasse o número e qual i· 
-dade de navios que somente se deveriam empregar; e sim daqueles 
que por longo período deve compor a nossa esquadra. Se o quadro 
ou plano da armada fosse aprovado por uma lei, impossível seria que 
ela fixasse outra coisa além do número total de navios. Este número 
e qualidade não podem variar anualmente, pois que além da impossibili· 
dade de se construir uma nova esquadra abandonando-se a antiga, 
não se pode deixar de dar plena liberdade ao governo para, segundo 
a,s circunstâncias, empregar dentre a totalidade dos vasos existentes, 
aqueles que precisos e mais apropriados forem à comissão que ti· 
verem de desempenhar. 

Com a diferença· de dois anos, prazo que talvez medeia entre a 
fixação das forças navais e a época em que deixa de ter vigor, não 
é dado a ninguém avaliar as necessidades que ocorreram, e portanto 
a qualidade e número de embarcações que convirá ter em uso. 

Por isto vê·se, Sr. presidente, que o artigo da constituição lido 
pelo nobre senador· não pode mais ter referência ao material da ar-
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mada: tão. absurdas seriam as consequencias que se deduzem da 
instabilidade da fixação ânua do quadro da armada que não é possível 
afirmar-se que a constituição estabeleça semelhante obrigação; e 
demais, se porque a constituição determina que anualmente se fi· 
xem as forças de mar, e os navios por serem elementos desta força 
devem também ser todos. os anos determinados, pela mesma razão 
se deveria fixar o armamento dos navios, e as reservas dos arsenais, 
e assim· a lei de fixação de forças deveria·tambéD'l decretar o número 
da~ bocas de fog6, seus calibres e dimensões, quantas espingardas 
e de que qualidades etc. etc., deveriam anualmente existir, e isto · 
não pertence nem pode pertencer ao poder legislativo, mas sim ao 
administrativo. 

Se não é possível que o artigo da constituição tenha a inteligên
cia dada pelo nobre senador, parece que também não pode caber ao 
Sr. ministro da marinha a censura feita de ter infringido o decreto de 
26 de janeiro de 1850. Não era possível em 3 ou 4 anos decorridos 
depois deste ato do governo ter-se já a esquadra organizada confor· 
me o plano;· sim, não se podia dispensar os navios existentes e ad
quirir novos de conformidade com o decreto. 

O quadro deve ser executado lentamente, as novas construções, 
as novas aquisições de navios devem ser feitas, segundo esse qua· 
dro, mas ninguém decerto quererá que imediatamente depois de sua 
publicação estivesse executado, isto é, que a esquadra se achasse 
exatamente conforme as disposições deste quadro. Assim, se hoje 
a nossa armada não está segundo o plano determinado pelo governo 
a culpa a ninguém cabe, e· sim às circunstâncias, à natureza das 
coisas. Só depois de anos, e se o regulamento não for modificado, 

· é que se terá a esquadra organizada, como foi decretada: antes de 
inutilizados os navios, que não estavam contemplados no quadro, é 
impossível que este se ache em plena execução. 

Se o quadro de 1850 presentemente não é o melhor, e se o Sr. 
ex-ministro da marinha tem razão quando pensa que algumas modifi· 

. cações deve agora sofrer, não sei em que por isto possa ser ele cen· 
surado. O nobre senador pela Bahia quando organizou o quadro de 
que trato, teve de ouvir os oficiais mais considerados da armada, não 
sendo ele da profissão, necessariamente devia socorrer-se às luzes 
desses oficiais, consultou-os, concordou com as razões· apresentadas 
ou modificou-as, e organizou o reg.!:J~amento; mas o nobre senador 
terá convicção de que esse quadro seja hoje o melhor, o mais acamo· 
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Qado às circunstâncias do país? Não poderão elas, o que depois tem 
ocorrido, as novas experiências, ter levado mesmo o nobre senador 
pela Bahia a julgai' conveniente uma ou outra alteração? 

Confesso que nunca esti~e inteiramente de acordo com este· 
quadro, persuado-me, concordando neste ponto com a opinião do no· 
bre senador pelo Pará, que nós não podemos ter tão cedo grande in· 
fluência nos altos mares ... 

UM SR. SENADOR - Porque não queremos. 
O SR. MANOEL FELIZARDO - É impossível, queira-se muito 

embora, porque falta-nos, por exemplo, além de dinheiro um dos ele
mentos primeiros, a marinhagem, tanto assim que nós não temos a 
força necessária para defender as nossas costas ainda c~ntra potên· 
cias marítimas de 2.a ordem . 

.. UM SR. SENADOR - Isso é deplorável. 
O SR. MANOE~ FELIZARDO - Na realidade é deplorável care· 

cer de meios ... 
UM SR. SENADOR - E seremos eternamente seguindo esses 

princípios. 
O SR. MANOEL FELIZARDO - O que nós devemos por enquanto 

tratar é defender nossos portos, a maior parte possível das nossa·s 
costas, e habilitar-nos para conservar, e mesmo aumentar, a prepon· 
derância marítima que hoje temos sobre algumas nações, mas isso 
só o coinseguiremos com embarcações apropriadas; em lugar de naus 
de fragatas, em vez dessas grandes embarcações, seria mais conve
niente ter uma flotilha forte, de excelentes canheiras, e para não per
dermos os conhecimentos marítimos que possuímos, e para aperfei· 
çoá·los, bastariam duas ou tr-ês embarcações de alto bordo que sir
vam de escola. 

O SR . BARÃO DE MURITIBA dá um aparte. 
O SR. MANO EL FELIZARDO - Diz o nobre senador pela Bahia 

que é isto o que o quadro faz, mas creio que não poderemos reduzir 
em pouco mais a capacidade de algumas classes, ou diminuir o núme· 
ro de navios desta classe; isto sijo questões P.m qu

1
e se nota grande 

divergência de opiniões, e resta ainda a saber qual a mais razoável. 
UM SR. SENADOR- Essa marinha seria marinha para remédio. 
O SR. M~NOEL FELIZARDO - É a marinha de que nações mais 

fortes do que nós, porém mais fracas do que outras com quem se 
acham em luta, atualmente, tirarn vantagens. As naus e fragatas 
russas estão hoje inutilizadas, e só à sombra das fortalezas se con· 
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servam, e as suas. flotilhas de canhoneiras coadjuvaram poderosa· 
mente a defesa de seus. portos. 

As grandes naus e fragatas inglesas e francesas além do bloqueio 
da esquadra russa nada têm feito de importante na guerra atual; são 
as canhoneiras que se estão construindo que talvez tenham de dar 
resultado favorável. 

Imputa-se à não execução do quadro, execução que, segundo 
acabei de mostrar, não era possível ter-se levado a efeito o mau 
resultado da expedição· do Paraguai. 

Os navios, diz-se, não eram os mais próprios, não podiam ir até 
ao ponto determinado. Mas, Sr. presidente, creio que os fatos de· 
mostram o contrário. Todos os navios da divisão subiram até as 
Três Bocas; da, para cima apenas o vapor Amazonas, de mais forte 
calado dágua, não poderia. Todos os mais eram próprios para chegar 
à Assunção. 

Pretendia-se porventura' que toda a divisão fosse até Mato Gros· 
so? Não sei, não me parece isso presumível. O que ia fazer a Albu· 
querque, a Coimbra etc., toda a divisão brasileira? Não julgo que o 
governo tivesse semelhante intenção; então não havia necessidade 
de que todos os navios demandassem tanta água quanta seria neces
sária se tivessem de seguir rio acima até a província de Mato Grosso. 

O SR. D. MANO EL - Então quais eram as intenções do go
verno? 

O SR. MANOEL FELIZARDO - Não sei, sei tanto como o nobre 
senador e talvez menos; pois que não tenho polícia. 

O SR. D. MANOEL - Não, não. 
O SR. PRESIDENTE - Atenção. 
O SR. MANOEL FELIZARDO - Mas entre os 11avios mandados 

não haveria alguns que pudessem ir até Albuquerque, Coimbra _etc., 
até esse ponto designado pelo governo, que não sei qual é? Creio 
ser sabido que pelo menos dois vapores nessas circunstâncias havia, 
o Maracanã e o. D. Pedro, e talvez outros. Não sei se nas instruções 
se determinou que mais alguns subissem, mas se dois bastassem, 
dois desta qualidade decerto tínhamos na divisão. Assim, se os. na· 
vios eram apropriados à comissão, não sei como o ministério da ma· 
rinha possa ser censurado por ter mandado para esse serviço navios 
impróprios. 

Quanto à necessidade da retirada da força pela:·baixa das águas, 
o exame consciencioso deste negócio depende de fatos que nos são 
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inteiramente de~conhecidos, depende das instruções, da execução 
que lhes deu o diplomata, porque entendo que o comandante da divi
são, qualquer que ele fosse, .não podia deixar de estar subordinado 
ao diplomata. Até hoje, eu pelo menos ignoro as instruções, não sei 
como foram executadas, por conseqüência não tenho dados nenhuns 
para entrar em um debate com o nobre senador. 

Se a proposta de fixação de forças não é inconstitucional por não 
ter fixado o material da armada, .creio que também não pode ser ta· 
xada de inconstitucional não ter fixado todo o pessoal da marinha. 
Se o nobre senador tiver a paciência de procurar todas as leis de 
fixação de forças de n:ar, não há de encontrar nelas fi?<ada senão a 
força ativa e embarcada quer em navios armados, quer em transpor~ 
tes, e nunca as praças em indivíduos desembarcados e empregados 
em outros serviços. Aqui tenho as ultimas leis a e fixação de forças, 
são cópias de todas as. outra::;. (Lê.) 

Está sim marcado o número de companhias que deve ter o cor· 
po de imperiais marinheiros e a força de cada companhia: mas destas 
companhias tiram-se os indivíduos para embarcar. Estes são contados 
no número das 3 mil praças; os que porém se empregam em serviços 
de arsenais etc., rião são fixados; seu número é variável, e isto torna 
também variável o pessoal total da armada. 

As praças não embarcadas em navios armados e em transportes 
estão fixadas tanto pela lei que agora tenho à vista, que é a de 1853 
a 1854, como pela proposta apresentada pelo Sr. ex-ministro da ma
rinha, e explicada aqui pelo atual Sr. ministro da marinha. (Lê.) So· 
bre o batalhão de fuzileiros navais há o mesmo que sobre o corpo 
de imperiais mar~nheiros. 

O que se conclui é que a proposta é idêntica, não em redação, 
mas nas suas determinações, a todas as leis de fixação de forças; 
nunca se tem fixado anualmente o número de praças embarcadas. 
As outras, o corpo de impeirais marinheiros e de fuzileiros navais, 
tem sua organização anteriormente determinada, e as leis â,nuas têm 
continuado a manter os seus quadros, o que parecia escusado, visto 
como no exército as leis ânuas, não fazendo novas aprovações do 
quadro, se podia dispensar também a repetição de aprovação dos 
dois corpos da marinha. Desde que se não revoga a organização de 
qualquer corpo, fica entendido que subsiste a determinada por leis 
anteriores. Se a proposta atual não fixa o número das praças que não 
embarcam, também as leis anteriores nunca o fixaram. 

20 'i 
< 

ii: 
i'; 
1•, ,, 
,, 
li 



O defeito pois entrevisto pelo nobre senador de que em lugar 
de 3 mil praças em circunstâncias ordinárias se autorizavam na rea
iidade 7 mil, esta falta que de tanta importância lhe parece hoje, é 
tanto da proposta atual como das outras leis pelas quais o nobre se
nador tem votado. 

Ou porque se entendesse por força ativa somente aquela que 
está efetivamente embarcada, ou por outra qualquer circunstância, o 
fato é que, desde que temos sistema representativo, nunca se fixou 
senão a força embarcada, e é isto o que pretende agora a proposta 
que está em discussão. Eu concordo com o nobre senador pela Bahia 
em que a redação da proposta podia ser mais clara, até aí vou eu; 
mas, explicada a proposta como foi pelo nobre ministro da marinha, 
vê·se que ela é idêntica às outras; a diferença está só na redação. 

Supõe o nobre senador que o excesso de 400 praças que se 
deu na armada durante o ano passado é devido à não determinação 
das praças desembarcadas. Li o relatório do Sr. ministro da marinha 
uma vez, e não estou. atualmente habilitado para explicar o tópico 
que o nobre senador citou. 

Mas, recordando-me do que nesta casa disse o nobre ex-ministro 
dos negócios estrangeiros, não sei em que ocasião, o excesso de 
quatrocentas praças sobre o fixado para tempos ordinários é devido 
às circunstâncias que todos nós conhecemos. Foi preciso ou armar 
melhor os navios existentes, ou empregar maior número do que seria 
necessário em tempos ordinários. Então acresceram estes quatro
centos homens à força embarcada. Este excesso não é devido à 
causa apontada pelo nobre senador, mas a uma outra que não nos 
é oculta. 

O SR. D. MANOEL- Está no relatório. 
O SR. MANO EL FELIZARDO - Mas é que . minha memória é 

fraca. 
O SR. D. MANOEL - Não é, é muito boa. 
O SR. MANOEL FELIZARDO - Não há dúvida que as despesas 

com o exército e com a armada têm crescido anualmente·; mas tem· 
·crescido sem razão? Em 1831 creio que chegamos a ter três mil ho
mens somente. A despes·a então era insignificante; e pode ríamo-nos 
contentar com esta forca? Seria ela suficiente? A economia que se 
fez com a redução do exercito não toi mais que compensada pelo ex
cesso de despesa que a falta de força trouxe? A .luta de oi.to ou dez 
anos havida na província do nobre senador não teria sido abafada 
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imediatamente, se em lugar de três mil homens, se tanto, contasse 
o exército quinze ou vinte mil? Se o Sr. general de Taquari levasse 
dois ou três batalhões consigo em lugar de uma patrulha, como se 
disse, a revolução do Pará não terminaria imediatamente? Teria aque
la província passado pelos· horrores que então sofreu? As despesas 
que se fizeram então não são muito maiores do que as que teríamos 
de fazer com uma força de quinze ou vinte mil praças? 

As necessidades públicas têm feito crescer progressivamente 
o número de soldados, têm tornado mais numeroso o exército, e era 
impossível que se conservasse a despesa na mesma cifra. 

Para tornar mais sensível o excesso de despesa havido com as 
repartições da marinha e da guerra o nobre senador foi buscar anos 
que não poderiam ·razoavelmente ser trazidos para. termo de com· 
paração. 

O nobre senador aproveitou-se dos anos financeiros de 1850 
a 1851 e de 1851 a 1852. Mas não atende o nobre senador às circuns
tâncias extraordinárias desses anos? Que em um tivemos de prepa
rar o exército para a campanha do Rio da Prata, e que em outro se 
fez a guerra? Que tivemos ao sul do império 25.000 homens ou mais 
em armas? Não conher.e o nobre senador as despesas extraordiná· 
rias que a guerra traz consigo? Acha que esta despesa de 15.000:000$ 
feita em 1851 a 1852 seja excessiva, à vista do pessoal que empre
gamos e áos result~dos obtidos? E tudo isso se podia obter sem 
grande despesa com a aquisição de artigos bélicos, com movimento 
de forças etc. etc.? 

O SR. D. MANO EL- E quais foram os resultados? 
O SR. MANOEL FELIZARDO - São fatos antigos e muito dis

cutidos nas câmaras; para que de novo tratar deles? ~Basta que re
corde apenas ao nobre senador. que uma das conseqüências dessa 
campanha foi a mudança da opinião que se operou respeito ao Brasil, 
e a consideração que obtivemos na América e Europa. (Apoiados.) 
Se o crédito de uma nação, se o bom conceito (apoiados) para nada 
prestam, deixará de existir a vantagem que apontei, e poderá o no
bre senador continuar a pensar como dá a entender o seu· aparte. 

O elevado algarismo das despesas da repartição da guerra no 
ano financeiro de 1851 a 1852 é mais que justificado pelas circuns
tâncias extraordinárias de então, e não vemos que apesar de todos 
os preparativos que a Inglaterra tinha feito ":O princípio da guerra 
atual, ainda no primeiro trimestre deste ano a despesa militar subiu 
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a 19 milhões de libras esterlinas, isto é, a 171 mil contos de réis? 
E que força de terra mantém hoje a Inglaterra em campanha? Creio 
que não tem o dobro da que tínhamos quando transpusemos a nossa 
fronteira do Sul. 

O que admira então que gastássen:tos nesse ano 15.000 contos 
de réis? Nos outros anos em circunstâncias ordinárias despende-se 
isto? Seguramente não. As despesas têm alguma coisa crescido por 
diferentes motivos. Aumentamos o pesso:\1 do exército, e melhora· 
mos as circunstâncias dos militares. Raro tem sido o ano, depois 
de 1849, em que as diferentes classes dt~ exército não tenha obtido 
algum favor pecuniário, e todos eles têm sido justificados, têm sido 
julgados justos. Se estas são as causas, como se pode censurar o 
excesso de despesa, como pode ser imputado a alguém?· 

Mas não se falou somente nos 15.000:000$ gastos pela reparti· 
ção da guerra em 1851 a 1852. Acrescentou-se: não é somente esta 
a despesa, outras muitas são pagas pela repartição da fazenda e não 
são incluídas no cômputo dos 15.000:000$. Os juros da dívida contraí· 
da para manter a guerra, as pensões de reformas, de meio soldo etc., 
tudo isto deve ser imputado à guerra. 

Primeiramente· creio que não se pediu um vintém emprestado 
para fazer-se esta guerra, para se gastarem os 15.000:000$; portanto 
o nobre senador pode riscar da sua soma esta parcela, porque a guer· 
i'a se fez com os recursos ordinários, não passa para as gerações 
futuras encargo algum de juro e amortização daquela quantia. Agora 
as outras despesas de montepio, meio soldo, reformas, e outras pen· 
sões poderão ser imputadas à repartição da guerra? ~ a repartição 
da guerra que determina a ocasião em que se há de entrar em luta? 
Se o nobre senador quisesse censurar alguma repartição pelas guer
ras devia antes acusar a repartição de estrangeiros, e nunca a da 
guerra, porque ela é neste caso simples instrumento. Mas com jus
tiça nenhuma censura cabe a alguma das repartições, Ol.J ao minis· 
tério; se examinarmos as circunstâncias em que nos achávamos se 
reconhecerá que o rompimento com o ditador de Buenos Aires era 
necessário, e que portanto os gastos que acarretou necessários tam· 
bém foram, e não podem ser atribuídos ao governo. 

Concordo com: o· nobre senador quando julga que não se deve 
vedar absolutamente licenças e outros favores aos oficiais do exér· 
cito e da armada. Os oficiais de marinha principalmente carecem 
destas licenças. ·Depois de uma longa viagem de mar, depois de uma 



estação de alguns anos, a saúde exige repouso, exige descanso em 
terra; é preciso então que o oficial vá recobrar forças para poder 
continuar a prestar serviços. As licenças neste caso são precisas, e 
é debaixo deste ponto de ~ista, destas considerações, que os quadros 
da marinha de todos os países têm sempre maior número de oficiais 
do que aqueles que são precisos para guarnecer os navios; deve-se 
contar sempre com certo número de oficiais licenciados. 

Também quando em circunstâncias ordinárias o serviço não exi
ge a presença de todos os óficiais a bordo dos navios, nenhum in
conveniente há em que sejam empregados em comissões de marinha 
em terra, em outras do governo geral pelos diferentes ministéri9s, C>U 

mesmo em comissões particulares, como o embarque em vapóre~-- _ 
das companhias. 

Se o serviço militar no mar não exige a presença destes oficiais, 
concordo com o nobre senador em que não se devem recusar aqueles 
favores. Convenho, como notou, que sejam feitos com discrição, 
que não se deixe fora do serviço da armada, e por longos anos, ofi
ciais empregados em comissões diversas da sua profissão, perden

do assim os hábitos do homem do mar. 
Mas concordando em tese com o nobre senador, eu não sei se 

pode ter aplicação o princípio estabelecido; não sei mesmo se há 
atualmente oficiais comandando vapores das companhias por mui
tos anos. Há coisa de 2 anos pouco mais ou menos houve uma 
mudança quase completa de comandantes· de vapores, e saíram os 
oficiais que estavam há mais anos, entre eles citarei o Sr. Lamego, o 

Sr. Segundino, etc. Assim, se em tese concordo com o nobre sena· 
dor, parece que atualmente não tem aplicação a censura.· 

O nobre ex-ministro da marinha não afirmou que o quadro atual 
fosse insuficiente nem para circunstâncias ordinárias nem para cir
cunstâncias extraordinárias; o que disse, segundo o nobre senador 
teve a_ bondade de ler, é que por ora o julgava suficiente, que por
tanto não tinha razão alguma para apresentar ao corpo legislativo 
alteração alguma, que em circunstâncias ordinárias ·sobravam ofi
ciais como devem sobrar, porque os quadros devem estar organiza
dos para todas as ocorrências, e então em circunstâncias ordinárias 
necessariamente deve haver sobra. Os oficiais que podem ser em
pregados então no serviço da marinha, obtêm comissões conforme 
suas habilitações, nelas se empregam com proveito seu, e sem ne· 
nhum prejuízo público. 
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Quando vierem as circunstâncias extraordinárias, diz o nobre 
ex-ministro, ainda ass)m ·o quadro será suficiente, porque então se
rão chamados os oficiais que estiverem em serviços alheios à re
partição da marinha. O que se lê no relatório não é mais do que 
simples informação para continuar a existir o que hoje é lei, para 
não se propor alteração no quadro da marinha. 

A desprop_orção entre o número dos 1.05 e 2.0s-tenentes é de fácil 
explicação. A legislação determina a circunstância que deve ter um 
2.0-tenente para passar a 1.0 Se há vagas no quadro, se tem havido 
clamor contra a falta de promoções na marinha, e se há 2.os.tenentes, 
habilitados· para passarem a 1,os.tenentes, por que motivo o ministro 
há de deixar de fazer a promoção? O que se devia examinar era se 
todos ou alguns dos 2.o(tenentes promovidos a 1.os deixaram de 
ter as circunstâncias exigidas por lei: enquanto isto se não fizer creio 
que a censura pela promoção de 2.os a 1.os.tenentes não é bem fun
dada. 

Mas por que motivo há tã·o poucos 2.05-tenentes? t por que a aca
demia de marinha não dá maior número de candidatos a este posto: 
os alunos que se habilitam são em número tão pequeno que não po
dem preencher o quadro dos 2.05-tenentes. Já o governo deixou de 
promover a 2.0-tenente algum guarda-marinha habilitado? Se não o 
deixou de fazer, que culpa tem de que não se preencha o quadro de 
2.os.tenentes? Que culpa terá o nobre ministro da guerra, por exem
plo, por conservarem-se cento e tantas vagas no corpo de artllharia 
de terra, se não tem a quem promover, se a escola militar não dá alu
nos habilitados para os corpos de artilharia? Há de empregar homens 
que não estejam nas circunstâncias da lei? t impossível. O mesmo 
acontece a respeito dos segundos-tenentes de marinha; a falta des
tes oficiais é devida à lei, que prudentemente determinou as condi
ções necessárias para se poder ser segundo-tenente. Quem não ti
ver as habilitações exigidas mal pode servir, e então m'élhor é que 
se dê essa falta de segundos-tenentes, como acontece a respeito dos 
oficiais de artilharia. 

Vou terminar, Sr. presidente, respondendo à proposição emiti
da pelo nobre senador, de que o ministério da marinha parecia ser 
tratado com pouca consideração, porque para ele em regra não entra
vam senão pessoas novas. Creio que por pessoas novas entende o 
nobre senador homens que pela primeira. vez entram para o minis
tério, ou que não são muito velhos. Ora,-'-se a repartição da mari- · 
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nha, por que tido ministros novos, isto é, ministros que pela primeira 
vez entram para o gabinete, étratada com pouca consideração, o 
mesmo podemos dizer de outras pessoas, e com mais razão da pasta 
da justiça, a qual tem sido ultimamente ocupada pelos Srs. Eusebio 
de Queiroz, Souza Ramos, Barbosa, e Nabuco, todos homens novos, 
que, entrando pela primeira vez para o ministério, começaram por 
ocupar essa repartição. 

O SR. MANOEL FELIZARDO - Sabe-se, Sr. presidente, que no 
sistema parlamentar não basta que o homem tenha todas as quali
dades para bem administrar; são precisas as relações, são precisas 
certas circunstâncias que raramente se dão nos homens profissio
nais; e é da guerra uma ou outra vez tem tido ministros que não per
tencem à classe militar. 

O SR. SOUZA FRANCO - Começarei pela última parte do dis
curso do nobre senador pelo Rio de Janeiro. Quando eu disse que ha
via alguma falta de consideração aos negócios da repartição da mari
nha, por isso que ali é que se vão fazer ensaios de ministros, não me 
quis referir nem à mocidade das pessoas, nem à sua falta de· conhe
cimentos em geral. O nobre senador deveria ter visto, e creio que 
com facilidade há de compreender, que o que eu queria dizer era que 
principalmente para a pasta da marinha entram pessoas não profissio
nais, não habilitadas com os estudos da especialidade. 

O SR. D. MANOEL - Apoiado. 

O SR. SOUZA FRANCO - Não sou dos que pensam que a re
partição da marinha não possa ser dirigida senão por profissionais. 
Verdade é que eu desejaria que também o fosse algumas vezes, e 
seria conveniente este ensaio para ver como os profissionais se saem. 
Mas o que eu queria dizer era que, sendo uma repartição que exige 
muitos conhecimentos, não só teóricos como práticos, dever-se-ia 
procurar para ela também as habilitações da pessoa, preferindo-se 
aquelas que já tivessem adquirido essas habilitações. 

O SR. MANOEL· FELIZADO - Nesse caso podia-se dispensar o 
conselho .1avai. 

O SR. SOUZA FRANCO - Creio que o nobre senador está dan
do um argumento contra si. Quando houver esse conselho poderá 
o ministro não ser profissional; mas enquanto não o temos mais ne
cessário se torna que o ministro entenda da repartição. 

O SR. D. MANOEL - Apoiado. 
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O SR. SOUZA FRANCO -· E repito, tendo por tantas vezes sido 

ensaiados diversos brasileiros na repartição da marinha, não fazê-los 
voltar a ela é não só um desserviço público, como uma condenação 

da sua capac!dade. Tantos ensaios novos não se podiam fazer se
não pela circunstância de que os ensaios anteriores não apro

veitaram, de que esses que procuramos habilitar para esse lugar não 
souberam deserr.penhá-lo. Só por esta razão é que se poderão estar 

repetindo todos os dias na repartição da marinha ensaios de pessoas 

novas, não habilitadas. nos negócios dessa repartição. Mas eu pen

so que essa injustiça não se pode fazer a muitos dos ministro ante

riores ao atual; eles mostraram que pé lo menos tinham talentos, ti

nham tanta boa vontade de desempenhar seu lugar como pode ter 

o Sr. ministro atual. 

Pedirei agora ao nobre senador que nos seus argumentos nun
ca me suponha o excesso contrário dos princípios ·que apresento. 

Lamento, por exemplo, as despesas excessivas que se· fazem com 
a repartição da gue.rra; mas daqui não se segue que eu queira voltar 

de 15.000:000$000 para 2:000$000; de 18.000 praças para 2.000. A 

argumentação, pois, que me põe perante esse tempo em que se gas

tava tão pouco, não é procedente; a argumentação seria outra, a ar

gumentação razoável seria aquela que mostrasse que estamos habi

litados para gastar esses 15.000:000$ que gastamos com a repartição 
da guerra no ano de 1851 a 1852, para gastar os 10.000:000$ que gas

tamos todos os anos, e os 8. 000 e tantos contos que gastamos com a 

marinha; e que gastando·se sem toda a economia desejável, não faz 

falta às outras repartições em que também são precisos meios. 

E note o nobre senador que em 1851 a 1852, gastando-se 23. 000$ 
com as repartições da marinha e da guerra, quando a despesa total 
do império andou em 42,000 e tantos contos, sendo a renda somente 

35,786:831$853 foi necessário pedir emprestado ao pássado ou ao 

futuro, foi necessário que esse difícil pesasse sobre o futuro; de 

maneira que, não havendo 42,000 e tantos contos ... Se o nobre se

nador quer, posso lhe dar o algarismo exato. (lê.) 

A despesa foi ·de 42,754:781$651, e a receita nesse mesmo ano 

foi de 35,786:821 $853; de sorte que houve um deficit de p2rto de 

7,000:000$, e estes 7,000:000$ foram pedidos emprestados aos anos 

posteriores ou aos anteriores. .-, . 

27 



O SR. VISCONDE DE ITABORAf ...:.. Pede-se emprestado a quem 
não tem? 

O SR.· SOUZA FRANCO - Quererá o nobre senador dizer que o 
ano de 1850 a 1851 nãq teve saldo? Pede-se muitas vezes aos anos 
anteriores, quando se faz passagem de seus fundos para as despesas 
do ano corrente, ainda mesmo que fiquem por pagar alguns do ano 
emprestador; mas eu não disse exatamente - aos anteriores -; eu 
disse -· aos anteriores ou posteriores .. - Pediu-se portanto em· 
prestado; porque não se teve nesse ano· o dinheiro necessário para 
todas as despesas, que exéederam em muito a receita, e elas foram 
pois feitas à custa de outros anos. 

Trago esta discussão, não para fazer uma censura, mas simples· . . 
mente para fazer· notar que essa razão dada pelo nobre senador de 
que, se se gastou, foi porque se teve dinheiro demais, não é exata 
nem seria valiosa. 

O SR. D. MANOEL - Apoiado. 
O SR. SOUZA FRANCO - Não é exata, porque a retida do ano 

esteve aquém da despesa do ano; e não seria valiosa, porque em 
caso nenhum se deve gastar a renda sem motivo, por maior que ela 
seja, e dar por desculpa: "Gastei porque o tive de sobra;" quando 
a única razão que se pode dar é: "Gastei porque era necessário; se 
pudesse, pouparia." 

Quanto mais se tenha, tanto mais se deve procurar poupar para 
pagar os encargos que pesam sobre o império; e por conseqüência a 
razão não seria valiosa. 

O SR. MANOEL FELIZARDO - O nobre senador não me está 
repetindo: o que eu disse foi que daí não tinha saído dívida de que se 
pagasse prêmio: que o tesouro não fazia um vintém de despesa com 
isso. 

O SR. SOUZA FRANCO - Ainda não é exata esta razão, por· 
· que, desde que se gastou 42,000 contos e tanto, e se tinha somente 

35,000 contos e tantos réis, foi preciso pedir 7,000 contos, e estes 
7,000 cõntos se se não pediu ef~tivamente a terceiros •. se se pediu 
aos outros anos, deixou-se de economizar essas somas, deixou-se de 
amortizar a dívida que se continuou a pagar, e por conseqüência a 
falta é desse próprio ano. 

O SR. VISCONDE DE ITABORAf dá um aparte . 
. o SR. SOUZA FRANCO - Creio que, apontando muito de leve 

essas proposições, não faço senão dar ao nobre senador uma prova 
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de que estou disposto para as discutir em ocasião própria, e até faço 
mais, previno-o disto, para que se prepare para essa discussão, para 
que não se dê de minha parte alguma espécie de surpresa, quando 
t;;omeçarem essas e outras questões. 

O SR. VISCONDE DE ITABORA[-- São questões que.já discuti· 
mos e havemos de tornar a discutir. 

O SR. SOUZA FRANCO - Espero que sim; e além da honra que 
me cabe de ser senador do império, além da. honra de tão' digna 
companhia, um dos desejos porque eu anelava era o de discutir nesta 
casa estas e outras questões com o nobre senador pelo ·Rio de Ja
neiro. 

O SR. D. MANOEL - Muito bem. 
O SR. SOUZA FRANCO - Vamos agora à fixação das forças. 
Quer se trate da fixação do pessoal, quer se trate da fixação do 

material da armada, eu disse, e é exato, que o quadro do material 
decretado em 185~ não foi atendido. O nobre senador perguntou-me: 
"Queria que se completasse em tão pouco tempo?" Eu não queria 
que se completasse em tão pouco tempo; mas queria que, estabele
cida a regra no decreto de 24 de janeiro, se não saísse dela. Se o 
nobre senador dissesse que, marcando-se tal número de navios, não 
houve tempo de completá-lo, porque não houve meios necessários 
para isso, a resposta era procedente. O que reparei foi que se com
pletassem excedessem aquelas classes de navios de que menos se 
precisava. Se em todas as classes se ficasse &quém, eu nada diria; 
mas em algumas foi-se além, e em todas se infringiu o decreto. 

Por isso peço licença para observar que esses quadros de ma
terial fixados de antemão não são os mais convenientes. O que é 
que se fixa ou se deve fixar? O armamento e as construções de na
vios. As construções fixam-se ou devem-se fixar todos os anos para 
evitar isto que agora aparece. Em 1850 pareceram necessárias certas 
classes de navios que hoje. não o são; de sorte que o nobre ex
ministro condena até certo ponto o quadro do decreto de 1850. 

Se as fixações fossem todos os anos, isto não teria lugar. Não 
é pois possível fixar-se muito de antemão o quadro do material da 
armada, porque se não sabem quais as necessidades do futuro; e 
por conse(lüência é por mais esta razão que entendo que todos os 
anos se devem fixar as construções e se·;·-fixar também os arma· 

mentos. 
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Mas o nobre senador entendeu que advogando eu o princípio da 
fixação âriua, torno necessária a venda das naus e fragatas. 

Senhores, haveria .tal absurdo da parte daqueles que em um ano 
autorizassem a construção de fragatas e naus, e noutro ano deter
minassem a venda desses vasos, que eu, que tenho meu pendor para 
a oposição ... 

O SR. MANOEL FELIZARDO - Apenas teria uma conseqüência 
que se podia tirar. 

O SR. SOUZA FRANCO - . . . não faço aos. ministros esta 
acusação, não julgo que errassem tão crassamente que no ano se
guinte fossem obrigados a se desfazerem de n~vios construídos no 
ano anterior. 

Demais, nos países em que se fixa todos os anos o armamento 
e as construções, não se vendem as naus e fragatas, armam-se ou 
desarmam-se e conservam-se nos. estaleiros em meia construção, em 
dois terços, em quarto; todos os anos aumentam-se os vasos que são 
precisos, e armam-se: e os que não são precisos são guardados nos 
lugares próprios para isso. 

Visto que a ciência vai-se desenvolvendo sobre este ponto, visto 
que não é possível dizer o que se fará amanhã, visto que não é pos
sível dispor sobre esta matéria nos anos futuros, as fixações ânuas 
são mais razoáveis do que essas fixações em decreto que, sendo para 
anos futuros, logo nos anos seguintes se tornão condenáveis e são 
desprezadas. 

E eis porque entendo que todos os anos se deve fixar as cons
truções novas, e os armamentos novos. De outra maneira fica à 
vontade do ministro comprar ou mandar construir navios que não 
servem, navios que seus sucessores vêm condenar. 

O SR. D. MANOEL - Isso é irrespondível. 
O SR. SOUZA FRANCO - O nobre senador ainda entendeu que 

eu qu_eria fixar os navios para as comissões. Senhores, há em ma
téria de. gue:rra e marinha princípios invariáveis; o escolher os na
vios, os oficiais, em uma palavra, o determinar o modo. o tempo, a 
maneira das expedições, dos armamentos, das comissões, tudo isto 
é governativo. Mas o governo, prevendo as comissões do ano, é que 
pode informar qual· o material preciso para esse mesmo ano. 

O corpo legislativo não diz: "Marque-se o número de armas que 
se deve comprar"; mas o corpo legislativo deve' marcar o número 
de navios que convém ir construindo e armando. · 
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Senhores ,mais ,uma razão em prova de que o quadro. não está 
fixado é a mesma que deu o nobre senadrú .,elo Rio de Janeiro, é a 
mesma que deu o nobre ex-ministro da .mar. -a: leiamos o relató· 
rio. (Lê.) 

O SR. MANOEL FELIZARDO- As razões são as circunstâncias 
extraordinárias. 

O SR.· SOUZA FRANCO - Não é para esse lado que vou: não 
trato da conveniência de aumentar e diminuir a força: não estou 
desconhecendo· a necessidade dessa maior força; estou ·querendo 
estabelecer um princípio. . 

O que é que se fixou? Se 3. 000 praças embarcadas e mais as 
praças que ficaram desembarcadas, e todas estas forças foram fi
xadas, o ministro da mai";nha não tinha razão para qizer que a força 
embarcada excedeu a fixada: porque o que estava fixado era, não só 
as 3. 000 praças, mas o corpo de imperiais marinheiros, o batalhão 
naval, as companhias, etc.; e por conseqüência, emba.rcando-se 
3. 600 e tantas praças, não. se tinha excedido a força que estava fi
xada. Se não estava fixado senão o número de 3. 000 praças, então 
excedeu-se, e excedeu-se contra a lei. Daqui é que eu tiro a seguinte 
conclusão: "Fixemos exatamente todas as praças, embora vamos um 
pouco além, para que o governo não se veja obrigado a infringir a lei 
da fixação . " · 

O que é que se deve fixar no ano? Todas as praças, todas 
as forças que a marinha há de precisar como força, porque elementos 
de força são todas as praças de marinha e todo o seu material. E 
daqui é que tiro a conclusão que, desde que a constituição manda 
fixar as forças, somos obrigados a fixar o material e todo o pessoal, 
não. sendo justo que fixemos 3. 000 praças, e que o governo possa 
embarcar 3. 600 contra o disposto na lei. 

Não tenho a presunção de saber qual era a comissão em que iam 
nossas forças ao ·Paraguai; estou persuadido que iam fazer uma 
visita àquele rio, .em que temos também o direito de passagem, 
servindo ao mesmo tempo- de acompanhamento de honra ao encar
regado que ali mandamos, e até mesmo para lhe dar mais conside
ração e mais força. Essa visita creio que não era só à Assunção; 
creio que era também a Mato Grosso ... 

O SR. BARÃO DE PINDARÉ - Tanto ... era que mandaram para lá 
,\- . 

400.000$. . ' 
O SR. D. MANOEL- Visita que custou 3,000:000$. 



O SR. SOUZA FRANCO - Entendo que para uma comissão deg... 
sa natureza deveriam ter ido navios próprios; ·deveriam não ter-se 
demorado tanto; deveria ter havido entre o chefe que foi ·e as auto· 
ridades que ficaram, ·isto é, o ministério, mais alguma combinação 
e inteligência, para não afirmar num dia aquilo que no outro se tinha 
de negar. 

Daqui é que tiro a conclusão de que é preciso que olhemos um 
pouco mais para os· negócios da marinha, para não se darem fatos 
dessa ordem; porque acredito que, quando o senado quiser inspecio· 
na r esses negócios, hão de ser melhor dirigidos do que até agora. 
Faço esta justiça ao senado, e quero contribuir para que não tenha· 
mos a responsabilidade desses erros, desses malogros que se têm 
dado ultimamente. 

Voto portanto contra a proposta, por não estar na forma da 
constituição, quando aliás estou disposto para dar ao governo toda a 
força de que precise. 

Concluída a 3.a discussão, é aprovada a proposta com as emen· 
das da câmara dos deputados, devendo ir à comissão de redação para 
coordenar o projeto, colocando as emendas no seu devido lugar. 

Continua a 1.a iscussão, adiada pela hora na última sessão, da 
proposição da câmara dos deputados, aumentando as deputações das 
províncias do Rio de Janeiro, Sergipe, S. Paulo e Piauí. 

O SR. VISCONDE DE JEOUITINHONHA - Levanto-me, Sr. pre· 
sidente, para expor a minha opinião relativamente ao projeto que se 
discute, e responder a algumas proposições aqui proferidas nas ses· 
sões passadas. 

Voto contra este projeto. Creio mesmo que não terei de votar a 
favor dele senão em um caso, e vem a ser se porventura se emendar 
o art. 1.0

, que diz que a província do Rio de Janeiro dará mais dois 
deputados. Se for emendada esta parte do projeto, poderei votar, 
porque reconheço que é de absoluta necessidade tomar alguma dis· 
posição quanto à representação do município neutro.· 

Senhores, a província do Rio de Janeiro não precisa, na minha 
opinião, de aumento de deputação; mas o município neutro carece de 
ser representado, porque o não é. Se, por conseqüência,ése emendar 
o projeto, declarando que o município neutro tenha uniâ. deputação 
sua, representantes seus, voto por esta emenda. Mas se se quiser 
dar dois deputados mais à província do Rio de JaneirO;· embora os 
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eieitores do município neutro concorram para essa deputação, deci· 
didamente voto contra. 

Não entendo, Sr. presidente, que seja preciso aumentar as depu
tações das províncias em geral, nem tamb-ém creio que haja neces
sidade de aumentarem-se as deputações das províncias mencionadas 
no projet_o. O município neutro está em. circunstâncias muito es
peciais; a lei já o isolou completamente da província do Rio de Ja
neiro; seus interesses são absolutamente diversos daqueles que re
presentam os deputados da província do Rio de Janeiro. Os eleito· 
res do município neutro não podem jamais vencer uma nomeação; 
isto é, nas eleições da província do Rio de Janeiro, os eleitores do 
município neutro são. sempre vencidos. Calcule V. Exa. de 200 a 
200 eleitores, que são os do município neutro, em· concurso com os 
da província, que pode dizer-se que constituem muito mais do dobro; 
necessariamente estes hão de vencer aqueles. 

Quais os i.nteresses da província do Rio de Janeiro? São por
VE::iltura os interesses comerciais e industriais? São os interesses 
da ilustração da cap!tal do império? Certamente não. Todas as clas
ses científicas, comerciais e industriais, em uma palavra, tudo quanto 
não é indústria agrícola, acha-se no município neutro; e este~ interes· 
ses não são devidamente representados. 

Ora, ninguém desconhecerá que é indispensável fazer com que 
no parlamento sejam representados todos os interesses da grande as
sociação política brasileira; pelo contrário é )sso o que quer a cons
tituição na sua letra, é isso o que quer a constituição no seu espírito, 
isto é, que todos os cidadãos brasileiros, todas as classes, todos os 
interesses tenham voz no parlamento, possam explicar seu pensa· 
menta, pedir no corpo legislativo aquilo que julgam __ que é neces· 
sário, que lhes é útil. É o que realmente não acontece pelo que res
peita ao municíp!o neutro. Nem eu sei, Sr. presidente, como este 
pensamento não vem exarado no projeto. Não posso crer mesmo que 
não entrasse na mente de quem redigiu o projeto deixar de dar re· 
presentação esp~ci?l ao município neutro! 

Por isso, se aqui aparecer outro projeto, ou se a casa quiser que 
este seja aprovado na primeira discussão para passar à segunda, a 
fim de nela ser emendado neste sentido ... ' desde já lhe dou o meu 
voto, excluindo todos os mais aumentos, 'não concedendo mais au· 
mento nenhum de deputação às provínc.ias mencionadas no projeto, 
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nem às. províncias que porventura possam ser lembradas quando se 
houver de discutir o mesmo projeto. 

Isto é por ora .. Quando as circunstâncias forem outras, quando 
conhecermos bem o censo do país, poderemos examinar se as pro
víncias que têm só um representante no parlamento devem passar a 
ter mais. 

Senhores, não admiro a maneira porque a Inglaterra é represen
tada no parlamento inglês; não sou nem tory, nem wigh, nem radical, 
nem conservador daquele país; mas como homem imparcial, como 
pessoa que lê e se ocupa de política especulativa, digo que a minha 
opinião não é favorável ao modo por que a Inglaterra está represen
tada no parlamento. Mas se me perguntarem se as grandes cidades 
de Inglaterra sofrem o menor prejuízo pelo pequeno número de depu
tados que têm na câmara dos comuns, responderei que nenhum. 
É esta minha convicção. 

Por exemplo, quando Liverpool dá tão pequeno número de depu· 
tados para o parlamento sofre porventura, ou tem a história demons· 
trado que sofre aquela importantíssima cidade comercial e industrial 
alguma coisa porque tem um limitadíssimo número de deputados, 
sem proporção alguma com a população, ou com aquilo que em ou· 
tras nações se toma por base para se designar o número de depu· 
ta dos? Certamente não. 

Também nós não havemos de sofrer coisa alguma; até me pa· 
rece que os interesses se tornam mais intensos e mais concentra· 
dos quando são apresentados por menor número. As grandes depu· . 
tações não servem senão para constituir grupos nas câmaras. Terão 
outras utilidades que não estou preparado para desenvolver, mas o 
que é verdade é que se fora menor o número das deputações, as 
províncias por elas representadas nada sofreriam; entretanto que 
resultam grandes inconvenientes das deputações numerosas.. De· 
mais, para que havemos de vexar o tesouro público com um aumento 
de deputação?. . . Não descubro razão para isto. 

Há mais outro motivo para que eu não vote por este projeto. 
Creio que este ano alguma coisa se há de fazer relativamente ao 
nosso sistema eleitoral; então saberemos se as eleições continua· 
ram a ser como atualmente indiretas, ou se serãol~:diretas; se con· 
tinuar5 o mesmo método de eleições por províncias, ou se serão 
feitas por círculos; poderemos designar então mais :alguma coisa 
relativamente a este objeto. Porém tratar desde já de . aumentar as 
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deputações das provincias, estou intimamente convencido que não 
será prudente. 

Aqui se disse que era um vício o princípio das maiorias. Antes 
de referir a minha opinião a este respeito, permita o senado que eu 
d:ga que o honrado membro que assim se exprimiu tem adotado o 
sistema· de apresentar proposições gerais, sem se embaraçar com 
a sua demonstração, sem tratar mesmo de oferecer à consideração 
do senado e.· do público que lê os nossos discursos, as exceções, 
aliás importantíssimas, que tais proposições gerais forçosamente de· 
vem encerrar. 

Digo que este sistema é perigoso, e se o não é, pelo menos 
devemos reconhecer que não oferece utilidade alguma ao país. Lan· 
çadas estas proposições ao público, aqueles que não estão acostu· 
mados a pensar sobre política, sobre tais objetos, as adotam tais 
quais, e tomam por axioma aquilo que na realidade o não é; porque 
ainda que o possa ser em uma ou outra parte, envolve tão grande 
número de exceções que só com elas poderá ser sustentado ou com· 
batido. Este sistema realmente, se não é perigoso, pelo menos não 
oferece utilidade alguma. · 

Examinemos a proposição a que me refiro: - É um vício o sis· 
tema das maiorias. - Mas, senhores, como se há de governar o 
país? Pergunto, como é que se governam as coisas, permita-se-me o 
termo, de telhas abaixo? A razão, dada aos homens para sua guia, 
é diferente em cada um; se não se procurar aquilo que a maioria 
daqueles que têm de decidir um objeto pensa sobre ele, como é que 
se' há de saber a verdade, decidir que esta é a verdade, o que se deve 
fazer, que tem em seu favor a utilidade e a justiça? Não conheço ai· 
gum outro meio de poder ·saber. Esta proposição, pqr conseqüência, 
é infundada proferida por esta maneira. 

As maiorias são a base do governo representativo, porque as mi
norias não podem de forma alguma governar. Como? E senão, que 
o nobre senador praticamente nos explique e nos demonstre como 
pode uma minpria levar avante um sistema qualquer, um princípio. 

Está-me parecendo que o nobre senador o que quis dizer foi que 
as maiorias viciosas, as maiorias mal organizadas, fundadas em bases 
inteiramente anticonstitucionais, eram:··-~âs. Mas . por que não :nos 
disse isso? Por que não se explicou de forma que nós mesmos, que 
estamos acostumados a discutir política especulativa, pudéssemos 
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avaliar· o seu pensamento? Admira que o não fizesse, porque a pro
posição como ele a preferiu é absurda. 

Agora direi ao· honrado membro que não são as maiorias que 
nos fazem mal; o que nos faz mal é o vício existente no método de 
fazer as eleições; são as eleições falseadas que produzem o mal de 
que se queixou o honrado membro. Façam-se eleições consciencio
sas, profira cada um o seu voto segundo a sua consciência, conforme 
a sua inteligência, dê-b àquele que ele entende que é o mais apto 
para levar avante o princípio que ele pretende ser mais útil, que é 
justamente aquele que há de conseguir maior soma de prosperidade 
pública, e er'ltão as maiorias não podem fazer mal. 

Direi mais ao nobre senador que deste sistema falseado das 
ele~ções necessariamente há de resultar no país uma oligarquia. Eu 
explico. Senhores, quem são aqueles a quem é dado governar o 
país? É porventura, falo da regra geral, aos que não são membros 
da assembléia geral? Aqueles que o não são; geralmente falando, po
dem ser ou são encarregados de governar o país? Não. A assem
bléia geral tem em suas mãos o governo do país pela constituição, 
pelos hábitos, por todos os motivos que não é possível neste mo
mento explicar. A assembléia geral por conseqüência, sendo a elei
ção falseada, há de necessariamente constituir uma oligarquia no 
país, há de ter interesses diversos daqueles que são os interesses 
da sociedade em geral, que são a base de su apropriedade, de sua 
riqueza. E ·qual é o meio mais seguro de obter que este seja o re
sultado? Não é outro senão fazer eleições arrazoadas, consciencio
sas: são elas que mandando para a assembléia geral pessoas de di~ 

ferentes crenças, de diferentes princípios, representando diferentes 
interesses (apoiados), chamam a assembléia geral ao· seu verdadeiro 
fim. 

Não é, Sr. presidente, para que se acabem os partidos, não; mas 
pãra que se acabem as facções, permita V. Exa. a expressão. E de
fino o que entendo por facção. Facção, no meu conceito, é o mesmo 
que partido; mas os partidos dirigem-se aos princípios, entretanto 
que as facções dirigem-se a sustentarem-se no poder, no domínio, na 
administração, e por conseqüência a monopolizar tudo quanto é po
der, ou força pública. Nascem das contenções para obter o poder, 
e não do desejo de fazer prevalecer princípios. É esta·. a diferença 
que há entre partido e facção. O partido não faz mal acf parlamento, 
fiem ao país, porque nada mais natural do que unirem-se·os homens 
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para levar avante um princípio - Eu penso como vós: naturalmente 
me ligo convosco para levarmos avante tal princípio. - Mas, se me 
ligo para monopolizar o poder, para empolgá-lo, para sustentar os 
meus asseclas para, em uma palavra, dominar a administração, ne
cessariamente formo parte do .que se chama uma facção. E esta 
erva ruim, diz um escritor célebre, naturalmetne cresce nos gover
nos populares, porém muitíssimo mais nos aristocráticos. A posse 
do poder com toda a sua sequela, a saber: o· patronato, as honras, · 
os empregos, a riqueza, a impunidade para a malversação, a indeni
zação, todos os benefícios, enfim, que um domínio sem regulador 
pode dar aqueles que dele são investidos, este o objeto da combi· 
nação dos partidos, e a este objeto todas as outras considerações, 
e entre elas o próprio dever público, e as que são concernentes aos 
interesses da sociedade, são sacrificadas sem hesitação, sem es
crúpulo e sem remorso. 

As facç~es são terríveis: destróem todas as crenças públicas; 
acabam a fé do povo nos princípios constitucionais, destróem mes· 
mo os corretivos essenciais no homem público, que são a honra e a 
vergonha. Porque de um lado, certo de que a sua facção há de sem· 
pre sustentá-lo, quem bem administre, quer mal, ele não tem outro 
incentivo do que ligar-se a essa facção, porque a opinião pública 
para ele não pode ser mais urn tribunal justice!ro que o condene ou 
justifique, quando na realidade merecer condenação ou justificação. 

O SR. JOBIM - Está pregando no deserto; as incompatibili· 
dades não passam. 

O SR. PRESIDENTE - Atenção! 
O SR. VISCONDE DE JEOUITINHONHA - Tem toda a razão o 

honrado membro com o seu aparte e eu não posso deixar de sus
tentar que as incompatibilidades são uma conseqüência necessária 
do princípio que acabo de definir, umà necessidade absoluta para se 
sustentar o verdadeiro sistema representativo no país .. (Apoiados.) 
De outra maneira não é possível que todos os interesses tenham re· 
presentantes legítimos no parlamento. Já o presenciamos, pouco 
ma!s ou menos. Mas deixemos esta questão para outra ocasião. Res· 
pondi apenas ao honrado membro do Espírito Santo, não só pela im· 
portância do objeto, como pelo grande respeito que lhe presto .. 

Eu dizia que as facções eram na·:t~alidade viqiosas porque· des· 
truiam a fé, a crença do povo; e que faziam mais; elas são a causa 
que produz um fenômeno realmente desanimador, isto é, sustenta· 
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rem os homens públicos calorosamente tais e tais princípios, tais e 
tais reformas, para empolgarem o poder, porque é unicamente o seu 
fim. Colocados na administração, estes homens esquecem absoluta· 
mente tudo quanto fizeram, pretenderam· e sustentaram, e seguem 
sumente aquilo q,ue lhes é favorável, que é mais próprio para sua 
sustentação, para garantia própria do poder que ocupam. 

Quem faz isto são as facções; os partidos não produzem este 
efeito; os partidos legítimos, aqueles que se dirigem a princípios, 
que têm por fim unicamente conseguir uma vitória de princípios, 
estes não partilham tal. 

Esta linguagem, ·sr. presidente, é a linguagem de todos os ho· 
mens grandes e pensadores. Se pudesse acreditar que não abusava 
da paciência do senado, apresentaria a opinião do célebre Iord 
Brougham: Este homem deve merecer o ma·ior de todos os conceitos 
em todas as matérias, principalmente nesta, porque nunca houve 
talvez na Inglaterra um estadista cuja vida política fosse mais labo· 
riosa, mais tempestuosa. Constantemente em luta com o poder, a 
seguir uma opinião, a sustentá-la com tenacidade, conseguiu final· 
mente ser chefe da administração da justiça na Inglaterra na ocasião 
em que seus princípios obtiveram uma vitória notável. E na câmara 
dos lords tem constantemente seguido a mesma lida. É este o ho· 
mem que na sua célebre obra Politicai Philosophy, em 3 volumes, diz 
a respeito das facções ou dos partidos falseados as verdades as mais 
dignas de serem oferecidas à consideração do público. 

Se V. Exa ., portanto, não levasse a mal que eu lhe lesse e ao 
senado esse trecho, eu o faria; mas receio que, sendo um pouco ex· 
tenso, canse a atenção do senado. Contento-me, pois, de ter I em· 
brado a obra tendo dito pouco mais ou menos o que ela exprime, para 
que consiga o fim a que me propunha. 

Assim, Sr. presidente, não me parece que fosse fundada a opi· 
nião do honrado membro pela província de Pernambuco, quando des
conceituou as maiorias, sem dar a razão porque o fazia, para que pu· 
déssemos formar um juízo da veracidade, da exatidão dessa opinião. 

Disse esse mesmo nobre senador que as cadeiras do senado 
não deviam ser remuneração de serviços feitos ·ao, Estado. Creio que 
ele assim se exprimiu; o seu discurso ainda não saiu impresso no 
Jornal do Commercio; mas no entanto no Correio Mercantil de hoje 
vem esta proposição de acordo absolutamente com os meus apon· 
tamentos. O honrado membro desenvolveu este pensamento, disse 
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mais coisas, pode ser muito bem que nesta ocasião também con
trariasse os princípios primeiramente apresentados. 

Senhores, que as cadeiras do senado pertencem ou não aos ci
dadãos brasileiros em remuneração de seus serviços, quem diz não 
sou eu; é a própria constituição ou lei fundamental do país: portanto, 
creio que é flagrante a falta de apoio que deve achar perante o se
nado a proposição que acabo de expor. 

Mas o honrado. senador referia-se nesta ocasião aquilo que eu 
disse· sobre o grande desejo que tenho de ver no senado colocado 
um botão de ânéora; e não só no senado como na câmara dos dep~
tados um e mais, porque esta classe me parece da maior importância 
para o meu país, como já disse, e é justamente aquela que nenhum 
representante de seus interesses têm ·nas duas câmaras. 

O honrado membro censurou fortemente um dito meu ao hon
rado ministro da marinha, provocando a proteção do governo em favor 
da classe da marinha, a fim de que ela entrasse para ambas as câ
maras. Nessa ocasião eu disse a S. Exa. que se por alguma forma 
entendesse dever cabalar em favor dos oficiais de marinha, desde já 
lhe dava o-meu voto de absolvição, e prometia mesmo fazer o mais 
que 'fosse possível para que um ato desta natureza não fosse censu
rado. Combatendo esta proposição, disse o honrado membro pela 
província de Pernambuco o que eu acabo de referir, e então lem
brou-se de Trafalgar e de outros célebres feitos de armas dos almi
rantes ingleses. Mas, senhores, não teremos no Brasil oficiais de 
marinha que tenham feito grandes e importantíssimos serviços ao 
império? ,Não se recorda o próprio honrado membro a que tenho a 
honra de referir-me que a um oficial de marinha, mais que a nenhum 
outro indivíduo, se deve a pacificação de Pernambuco em 1849 ou 
1850? Não poderia também lembrar-se, a par de Trafalgar, desse 
grande e importantíssimo feito de armas? Não merecia também, comq 
mereceu Nelson a entrada para a câmara dos lo.rds, o entrar esse 
oficial de marinha para o senado? Serei injusto ou merecerei cen
sura por haver chamado a atenção do país em favor dos oficiais de 
marinha, para que entrem para as câmaras, quando eles são na 
realidade utilíssimos à sua pátria, e são aqueles que por ela mais se 
sacrificam,. isto é, mais do que nenhuns outros? Além disto, Sr. pre
sidente, há uma circunstância especial, que faz com que estas mi
nhas vozes sejam necessárias e úteis. O oficial de marinha não 
vive assaz em terra: o seu elementp. é o mar; as suas ligações por 
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conseqüência sao mcapaze~ de' produzir eleições, partidos, ou fac
ções; o oficial de marinha não sabe cabalar, o oficial de marinha não 
tem senão os seus serviços, a sua honradez, a sua probidade, o seu 
valor para com eles pedir votos; e, pergunto a V. Exa., estas cir
cunstâncias são suficientes? Feitas as eleições como se dão no 
nosso país, podem os oficiais de marinha contar com um triunfo, 
quando eles não empregam os meios adotados por todos· os outros 
seus concidadãos? Logo é indispensável que no parlamento alguém 
lembre, que pela imprensa alguém escreva, promova essa importan
tíssima eleição; porque para mim, repito, é isto importantíssimo; e 
V. Exa. há pouco acaba de ouvir em um discurso proferido pelo 
honrado membro pelo Pará a prova desta minha asserção, isto é, o 
quanto é indispensável que os oficiais de marinha tenham assento 
nas câmaras. Estou convencido, Sr. presidente, que se a coroa fosse 
quem nomeasse os senadores, se não fosse necessária a eleição em 
lista tríplice, já essa classe importantíssima do Estado estaria re
presentada no senado. 

Tudo quanto, portanto, disse o honrado membro para atenuar 
a força das minhas asserções, pode ficar ele certo que nenhum efeito 
produziu; e insisto, Sr. presidente, em que se o governo tem de in
fluir pelos meios legítimos para a eleição de qualquer cidadão bra
sireiro, ·deve influir em favor dos oficiais de marinha, porque, como 
disse, eles vivem no mar, e não em terra, e não têm as ligações in
dispensáveis para conseguirem esse fim. 

Disse também o honrado membro que o aumento da despesa 
com o subsídio dos deputados não era somente a razão que o levava 
a votar contra este projeto; mas que se devera ter igualmente em 
atenção, ou em linha de conta, as despesas que se faziam para sus
tentar os afilhados e os candidatos do governo. 

Senhores, se o honrado membro teve em vista as despesas que 
cada um faz com a sua bolsa particular a fim de levar avante a sua 
eleição, entendo que com isso o senado nada tem a fazer ... 

UM SR. SENADOR - Nem ninguém. 
O SR. VISCONDE DE JEOUITINHONHA - · ... ·e nem pessoa 

alguma. Cada um que as faz é porque assim o entende, é porque 
julga que isso lhe é útil; e se eu tivesse de proferir juízo a seme
lhante respeito, proferiria urn juízo favorável; diria: honra seja feita 
a esse nobre cidadão, que julga empregar bem aquilo que possui 
para conseguir a honra de sentar-se em uma destas cadeiras. Se 
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porém o honrado membro proferiu o que acabo de di.zer com refe
rênc:a ao governo, há de permitir que exija, que lhe peça que se ex
plique melhor, que apresente os fatos que provam que do tesouro 
público saíram dinheiros para se sustentarem candidatos . 

. Isto é de absoluta necessidade: uma proposição desta ordem 
não devia ser aqui apresentada por parte de. um nobre senador que 
já tem exercido o cargo de ministro da coroa, sem muita exatidão, 
sem se fundar em fatos provados; e SÓ O interesse público, a mora
lidade. do governo o obriga.ria a manifestá-la/ no senado. Mas ele se 
comportou de outra maneira, se outros motivos o levaram a assim 
exprimir-se, peço perdão ao honrado membro para lhe dizer que pro
cedeu imprudentemente. 

O fato é grave, e creio que foi a primeira vez que tal ouvi dizer 
no nosso parlamento. Tem-se dito que as eleições são falseadas, 
porque as autoridades abusam do poder que exercem, empregam 
meios vexatórias, violências, nesta e naquela província, neste e na· 
quele ponto, para conseguirem que os eleitores sejam tais, e para 
que esses eleitores votem em candidatos designados: tenho ouvido 
dizer isto; mas nunca ouvi dizer até hoje, ao menos não me recordo, 
que do tesouro público saísse dinheiro para sustentar candidaturas. 
É proposição sumamente grave, e sendo-o, cumpre que ela seja evi
dentemente demonstrada. 

O honrado membro, Sr. presidetne, declamou muito contra as 
cabalas; mas não se lembrou que o fato por ele mesmo lembrado 
aconteceu durante o seu ministério! Por isso eu disse há pouco que 
quando os homens se dirigiam, não por princípios, mas unicamente 
pelas razões designadas pelo célebre autor que acabei de citar, não 
tinham dúvida de apoiarem hoje aquilo que combateram ontem, e 
v:ce-versa, porque o fim não é sustentar princípios •. o fim é pelo con
trário empolgar o poder, monopolizá-lo. 

Sr. presidente, eu vou pedir licença ao nobre senador pela pro· 
víncia do Pará para não convir pom uma de suas proposições profe
rida antes de ontem. O honrado membro parece que não concordou 
em que a uoanimidade das eleições em 1850 e 1853 fosse devida 
ao descrédito em que caiu o partido que lanÇou mão das armas por 
essa ocasião ou um ano antes, e duas razões apresentou para sus
tentar esta sua opinião. A primeira.j<;>i que haviam províncias· em 
que tais comoções não tiveram lugar; a·· segunda f.o"i ·que em 1853 não 
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houveram comoções; e então concluiu o honrado membro que o prin
cípio lembrado não era verdadeiro. 

Senhores, eu sou daq•Jela mesma opinião; entendo que eleições 
unânimes, fato novo no nosso país, isto é, a unanimidade na ~âmara, 
ou como se lhe chamou, introuvable, foi fato que nunca teve lugar. 
Ora, convém explicar esse fato, convém que o homem público pense 
nele; não deve só contentar-se com a explicação que dão os par
tidos, que dão os homens interessados; deve proceder aquela expli
cação que existe na .natureza do objeto: foi o que eu fiz, e conclui 
que, na realidade, a unanimidade das duas câmaras era devida não 
à p;essão do governo, não à influência que o governo exerceu nas 
eleições, ~as à causa que acabo de mencionar. Não quero dizer com 
isto que no nosso país os governos não tenham influído nas eleições; 
consta-me que isso se tem dado, e eu o tenho ouvido desde que 
tenho a honra de ser membro da assembléia geral. Não quero dizer 
também que o governo nessa ocasião não empenhasse mais esfor
ços para conseguir seu fim: eu estava fora do parlamento e tinha 
também boas razões para me queixar desta influência, porque estive 
em uma ~spécie de excomunhão durante dez anos, isto é, desde 1840 
até 1850. 

Ora, veja-se se quem sofre uma excomunhão desta ordem há de 
estar satisfeito com a marcha das coisas; sobretudo quando as pes
soas com quem eu mais vivia, aquelas mesmas com cujas opiniões 
as minham tinham mais analogia, aquelas com quem eu militei e lidei 
em uma ocasião importante na câmara dos deputados, ocasião em 
que o honrado membro pelo Pará estava em fileiras diversas, quan
do, digo, esses mesmos homens foram os que mais guerra me fi
zeram, arredando-me quanto foi possível da urna nacional! Isto deu
se, e até por fim se propalava: "Não: o conselheiro Montezuma arre
dou-se da política; não quer saber mais dela". E se isto fosse avante 
creia V. Exa. que eu estava morto, porque realmente é o pretexto 
mais forte para se acabar com a influência política de alguém. Foi 
então que adotei, como V. Exa. sabe, o plano das candidaturas pela 
imprensa, para demonstrar a todo o mundo o inverso daquilo que se 
inculcava, isto é, que eu não tinha abandonado a política, e bem se 
sabe porque. · · · 

Senhores, não se abandona um sistema, uma prÔfissão; e isto 
também é profissão depois de velho, segue-se até ô' fim a mania, 
reconhece-se a incapacidade, a pouca habilidade que-'se tem ou que 
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se não tem, se se é feliz ou infeliz, tudo se reconhece, mas a mania 
do homem prossegue: el.e vai avante. Foram pois os outros com 
quem eu não estava em inteira analogia que fizeram causa comum 
comigo·, podendo eu então entrar em uma lista tríplice aqui' pelo Rio 
de Janeiro, isto seja dito de passagem, porque assim convém; deve
mos fazer justiça a todos; o fato é este. E agora V. Exa. me dará 
licenç~ para que prossiga. 

Na verdade ~u não estava no parlamento em 1850 quando teve 
lugar essa. eleição; mas reconheci que os movimentos revolucioná
rios que tiveram lugar nessa época foram a causa da. unanimidade 
que se deu. Em todas as províncias; Sr. presidente, haviam sectá
rios desses princípios mais ou menos enérgicos, mais ou menos 
aguerridos; o descrédito em que caiu o partido que pegou em armas 
não compreendeu somente as pessoas das províncias onde essas 
comoções tiveram lugar, mas todos aqueles que se consideravam 
amigos, que se consideravam afetos aos mesmos princípios, que se 
consideravam sectários das mesmas máximas. E devo nesta ocasião 
fazer uma declaração por amor da justiça: aconteceu então o que 
acontece sempre: paga o justo pelo pecador. Muitos haviam com 
relações políticas, com amizades, mas que não partilhavam os prin
cípios das comoções políticas, e entretanto esses foram também 
compreendidos com aqueles, e tratados pela mesma forma porque 
o foram os que pegaram em armas. Foi por isso que apareceu o fe
nômeno apresentado pelo nobre senador pelo Pará, de serem ex
cluídos da urna nacional aqueles que faziam oposição ao governo, 
mesmo nas províncias onde tais comoções não tiveram lugar. 

Assim explico o fato, e continuo a sustentar o princípio. 
Deu o honrado membro outra razão: disse que em 1853 não 

houve comoção alguma. Mas qual era o espírito dessa época? Tinha 
ele porventura sido alterado, não era ele o mesmo,. não existia ainda 
o mesmo princípio de desconfiança contra essas máximas revolucio
nárias, contra essas comoções políticas? Não foi esse espírito que 
dominou nas eleições? Foi; e por isso ele que arredou da urna os 
nomes que poderiam, com maior ou menor justiça, ser considerados 
afetos àquel.es -princípios. Muito curto, Sr. presidente, foi o espaço 
de 1850 a 1853 para que pudéssemos dar a essa última época uma 
fisionomia diversa daquela outra. 

Ora, se isto assim sucedeu, veja: o. honrado membro o que :atual· 
mente acontece. Dir-se-á: "Supondes 'que os mi'nistros atuais têm 
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mais princípios de justiça, mais amor ao país, mais dedicação pela 
causa pública do que tinham os ministros daquela época?" Eu estou 
convencido que não; no coração destes palpitam os mesmos senti
mentos de bras'ileirismo que palpitavam no coração daqueles. Se a 
política daquela época foi uma política não aceitável em todos os 
seus pontos, deve isso atribuir-se às mesmas causas que têm tido 
lugar em todos os países; não foi falta de patriotismo, não foi falta 
de ilustração, não foi, em uma palavra, falta de nenhuma dessas 
grandes qualidades· que devem ornar e ornam os homens políticos. 
Sendo isto assim, perguntarei eu a V. Exa.: Não veste hoje todo o 
mundo da cor que quer? Não se veste cada um de encarnado, azul, 
branco ow amarelo? Não fala cada um o que quer? Não grita como· 
lhe parece? Não calunia mesmo de uma maneira horrorosa ... isto é, 
quem quer caluniar? É por isso vexado, incomodado? Não, não há pro· 
cessas, nenhum aparece; há uma satisfação geral, pelo menos todo 
o mundo veste a seu gosto, come à sua vontade, conversa e fala com 
quem lhe parece. Há porventura outros sinais de liberdade e segu· 
rança política? Creio que não; creio que todo o mundo o que quer 
é falar tanto quanto lhe parecer, vestir-se da maneira que bem quiser, 
fazer. as reuniões que lhe aprouver; isto é o que se chama libe~dade 
e segurança política. Não há a menor pressão ·a este respeito; não 
há o menor vexame, não se emprega a menor violência, parece 
mesmo, senhores, que fora daqui e da câmara dos deputados que 
não há governo! Pergunta-se: "Que novidades há? - Todos respon- . 
dem: -.Nenhuma; pois então há alguma coisa?- Não. -As ações 
das estradas de ferro, dos bancos tais e tais que se vão criar estão 
por este preço. - Mas de política não há nada? - Nada." Ora, será 
isto indiferença, estaremos em tal estado que o país ache-se à borda 
do precipício? Estaremos nesses tempos de corrupção romana, em 
que não era dado de forma alguma ao cidadão levantar os olhos, e 
que, por conseqüência, fingia estar tranqüilo, satisfeito, quando real-

. mente não o estava? Estaremos nesse silêncio dos sepulcros, como 
diz Tácito, em que era necessário fingir umà satisfação que não 
existia? Certamente não, creio que não, estou convencido que não, 
e se alguém pensa o :ontrário demonstre-o, para nos convencer. 

Sr. presidente, V. Exa. não leve a mal esta minha digressão; 
eu a trouxe para provar que a época de hoje não· é:~ a mesma que a 
à e 1850; tudo é diferente. Os partidos e as facções.: sossegaram; fora 
das câmaras todos entendem que devem empregar . seus esforços 
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para promover a iiqueza e prosperidade do país; e com isto decerto 
o governo se não intromete, porque ganha em vez de perder, quais
quer que sejam suas vistas. Eis a razão, portanto, porque hoje te
mos uma fisionomia diversa; e o resultado. a respeito das eleições, 
assim o prova. Na eleição do próprio senador pelo Pará assim acon
teceu; e creio, se bem me recordo, que outras se têm dado no 
mesmo sentido ... 

O SR. SOUZA FRANCO - Qual a outra? 
.o SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA- Não me recordo agora. 
O SR. SOUZA FRANCO - Era bom trazer outro exemplo, mesmo 

para eu não ter que falar de mim. 
O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA - Tenho a memória 

fraca; não tenho isso. agora presente. Demais, como isto é um im
proviso, os fatos escapam, às vezes na ocasião em que eram mais 
necessários. Portanto as eleições fazem-se com a maior liberdade 
possível, sem a menor intervenção do governo, e se tomarmos algu· 
ma nova providência, ainda mais regulares serão. 

Não entenda porém V. Exa. que o meu pensamento é que as de
sordens nas eleições provenham da lei; não, elas provêm daqueles 
que a executam. E a razão porque insisto para se fazer a reforma 
não é para evitar as desordens; essas o governo pode evitar perfei
tamente; as autoridades têm em suas mãos meios de obstarem a es
sas desordens. É unicamente para evitar o mal que há de resultar ao 
Brasil de ficar nas câmaras e no país constituída uma verdadeira oli
garquia, e para que venham representar nas câmaras homens de 
todas as classes, de todos os interesses, de todas as comunhões, de 
todos os princípios, a fim de que a câmara dos deputados não seja 
uma câmara que ofereça somente dois ou três lados políticos. Em 
uma palavra, é, como já disse, para que as câmaras não constituam 
uma oligarquia no país, como necessariametne hão de vir a cons
tituir se as coisas continuarem assim. 

O SR. SOUZA FRANCO - Estamos concordes. 
O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA- Se V. Exa. me desse 

licença, e e,u não receasse abusar da paciência do Senado, eu mos
traria o que acabo de dizer com fatos históricos de todas as idades 
e de todos os países, sejam de monarquia representativa, sejam de 
repúblicas federais. ·;···.. . 

Nos Estados Unidos, senhores, a maior guerra que se faz é para 
obter o presidente; porque obtido o presidente, tem-se com certeza 
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demissão de 3. 000 pessoas pelo menos. Ninguém se embaraça com 
os princípios; sejam federalistas, sejam democratas, todos eles o que 
pretendem é monoponzar os empregos públicos. 

O SR. PRESIDENTE - O nobre visconde me permitirá que lhe 
observe que estas reflexões, conquanto muito acisadas, não têm 
imediata aplicação ao projeto que se discute; elas terão melhor cabi
mento na ocasião da discussão da reforma eleitoral. 

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA - Foi de passagem; foi 
unicamente para mostrar a V. Exa. que não se deve entender que 
eu quero a reforma por essas coisas pequenas, para acabar com 
esses ac::ontecimentos de S. José dos Pinhais e outros; não, senho
res, é porque entendo que a reforma é precisa para constituir a as
sembléia geral de maneira que satisfaça a lei fundamental do país,. 
e suas mais reclamadas necessidades. 

Ora,· não tendo vós portanto nem censo, nem a reforma eleitoral 
a!nda feita, o projeto não pode passar tal qual está. É de absoluta 
necessidade que se espere, ou então a única alteração a fazer-se é 
dar-se ao município neutro dois ou três deputados, e o número de 
senadores correspondentes. 

Se isto tiver lugar, V. Exa. há de ver quais serão os deputados, 
e quais serão os candidatos para senadores; V. Exa. verá como o 
município neutro há de declarar seu pensamento de acordo com os 
interesses existentes e predominantes. 

Voto contra o projeto. Se porém o senado entender que ele deve 
passar à 2.a discussão, então eu desde já declaro que hei de oferecer 
essa emenda, única disposição pela qual voto, e não por nenhuma 
das disposições do projeto. 

O SR. VERGUEIRO - Sr. presidente, não quero fazer mais do 
que repetir um argumento que tenho apresentado sempre que nesta 
casa se tem tratado de pretensões semelhantes, contra todas as 
quais tenho sempre votado. 

Senhores, a minha opinião a respeito desta matéria é que não 
se pode votar conscienciosamente pelo aumento de número dos 
deputados de qualquer província sem que primeiro se saiba qual é a 
população do império, qual é a população de cada uma das províncias, 
e ao mesmo tempo se aplique a base estabeleCida na constituição. 

A base que a constituição estabelece para a representação na· 
cional é a população. Saibamos pois qual é a população atual; veja· 
mos qual o número de deputados que convém que haja, reparta-se 
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esse número ,pelas províncias tendo cada uma c!elas tantos deputados 
quantas vezes a sua população contiver o número de indivíduos esta
belecido como base para a eleição de um deputado. · Màs isto não é 
o que se quer fazer. 

Não basta dizer-se - tal província tem aumentado -. Não há 
no Brasil província alguma que não tenha aumentado; porém não se 
segue daqui nem se pode seguir uma proporção exata desse au
mento. Creio que a população do Brasil tem duplicado, e portanto 
d~via ser duplicada a representação nacional; mas· é isto razoável? 
Não certamente. Onde as coisas ·andam bem reguladas, fi~a-se o 
número de representantes que o país deve ter, e depois reparte-se 
esse número pelas diferentes províncias segundo a sua população. 
Assim é que se deve proceder; tudo mais é patronato. 

O SR. D. MANOEL - Apoiado. 
O SR. VERGUEIRO - Estes aumentos não se fazem por utili

dade pública: de ordinário. aumentam-se as deputações daquelas pro
víncias que têm melhores procuradores, ao passo que aquelas que 
não tem tão bons procuradores, ou cujos procuradores não sabem 
tanto di I igenciar seus interesses, não alcançam aumento algum. 

· Se~hores, que dificuldade há em fazer-se o arrolamento da po
pulação do império? Desde o momento que o governo quiser isso o 
terá. E por que havemos. de estar perpetuamente nesta incerteza, sem 
saber quantos somos? Tudo se calcula a esmo, e nada há mais er
rado ... 

Entretanto creio que esses trabalhos fazem-se entre nós com 
mais ou menos perfeição; e se não sabemos ainda qual é a popula
ção do país é porque não se tem procurado reunir todos esses tra
balhos. Todos os anos pedem-me a lista das pessoas que tenho em 
casa; crelo que isso se faz por toda a parte, e pertanto, o que falta é 
reunir esses elementos. Pode ser que essas declarações não sejam 
muito exatas; mas julgo que não resultará disso grandes inconve
nientes, tanto mais quanto nunca havemos de chegar à última exa
tidão. Ainda que se ponham empregados assalariados para se con
seguir esse fim, esses empregados hão de cometer os mesmos erros 
e faltas que hoje cometem os delegados, subdelegados e inspetores 
de quarteirão. 

Suponho pois que se o governo quiser, dentro de um ano pode 
ter o arrolamento, e não é necessário fazê-lo. com muita individua
ção, que é também um defeito que nos ataca, e queremos as coisas 

47 



levadas a toda a perfeição. Havemos de saber o número dos habi· 
tantes do império com mais ou menos exatidão, e não é preciso mais 
nada. 

Sem sabermos pois quantas pessoas têm cada uma das pro· 
víncias, e a soma total, não podemos dizer conscienciosamente: "Tal 
província está mal representada, porque é necessário saber quantos 
indivíduos têm, a relação em que está com o todo, e a relação em 
que está com cada uma das outras. " 

Acho o negócio de muita importância, e por isso não quís me 
limitar a votar silenciosamente; quis expressar minha opinião. Já o 
tenho teito muitas vezes sem sucesso; vá mais esta também sem 
sucesso. 

Fica adiada a discussão pela hora. 
O Sr. presidente dá para ordem do dia o resto das matérias 

dadas, e mais a 3.a discussão das proposições da câmara dos depu
tados, uma aprovando a aposentação concedida ao bacharel Fran· 
cisco Antonio Ribeiro no emprego de procurador fiscal da tesouraria 
da fazenda da província da Bahia; outra aprovando a· pensão conce
dida ao furriel reformado Francisco Antonio da Costa; e outra auto· 
rizando o governo a mandar admitir o estudante Martim Leocádio 
Cordeiro ao exame das matérias do 3.0 ano médico; 1.a discussão da 
proposição da mesma câmara, aprovando na parte em que é da atri· 
buição da assembléia geral a convenção celebrada entre o governo 
do Brasil e o de Portugal sobre a repressão e punição do crime de 
moeda falsa. 

Levanta-se a sessão às 2 horas da tarde. 
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SESSÃO EM 3 DE JULHO DE 1855 

Presidência do ·Sr. Cavalcanti de Lacerda 

SUMARIO - Requerimento do Sr. Pimenta Bueno. -
Ordem do dia. - Repressão do crime de moeda falsa. Dis
cursos dos Srs. D. Manoel, Silveira da Motta e visconde de 
Maranguape. Adiamento. - Aumento de deputações. Dis
cursos dos Srs. D. Manoel, visconde de Maranguape, barão 
de Pindaré, Pimenta Bueno, Fonseca e Dantas. Adiamento. 
- Pretensão do Dr. João Baptista dos Anjos. Discursos dos 
Srs. Dantas e Silveira da Motta. Adiamento. 

Às 1 O e meia horas da manhã, estando presentes 31 Srs. sena
dores, abre-se a sessão, e lida a ata da anterior, é aprovada. 

EXPEDIENTE 

O SR. 1.0 ·SECRET A RIO lê um ·ofício do Sr. 'ministro do império 
remetendo o requerimento do provedor de saúde do porto da pro
víncia do Pará, informado pelo presidente, pedindo que se lhe arbitre 
um vencimento. - A· comissão de fazenda. 

Lê-se, e fica sobre a mesa, a redação do projeto de lei que fixa 
as forças de mar para o ano financeiro de 1856 a 1857. 

O SR. PI MENTA BUENO - Sr. presidente, quando tratar-se da 
reforma eleitoral, mormente se prevalecer o princípio da divisão elei
toral por círculos, será conveniente'· que o Senado tenha à vista um 
quadro do número de eleitores que há :em cada província do império; 
é um dado estatístico importante para mais de um efeito. 
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Esses trabalhos devem existir organizados na secretaria de estado 

d<;>s negócios do império; e se não estiverem organizados, o podem 
ser em dois ou três dias. 

Neste sentido, e para outras conveniências, que em tal discussão 
naturalmente serão satisfeitas por esses esclarecimentos, caso eles 
sejam presentes ao Senado, mando à mesa um requertmento. 

É apoiado e aprovado o seguinte requerimento: 
"Requeiro que se peça ao governo um quadro do número dos 

eleitores de cada província do império, segundo as últimas eleições 
gerais. Paço do Senado, 2 de julho de 1855.- Pimenta Bueno." 

ORDEM DO DIA 

São aprovadas sem debate em 3.a discussão, para serem envia
das à sanção imperial, as proposições da Câmara dos Deputados, 
uma aprovando a aposentação concedida ao bacharel Francisco An
tonio Ribeiro, no emprego de procurador fiscal da tesouraria da fa
zenda da província da Bahia; outra aprovando a pensão concedida ao 
furriel reformado Francisco Pereira do Costa; e outra, finalmente, 
autorizando o governo a mandar admitir o estudante Martim Leocá
dio ·cordeiro a exame das matérias do 3.0 ano, e o estudante Luiz José 
Pereira da Silva Manoel ao exame das matéri.as do 4.0 ano médico. 

Entra em 1.a discussão a proposição da mesma câmara aprovan
do, na parte que é da atribuição da assembléia geral, a convenção 
celebrada entre o governo do Brasil e o· governo de Portugal, em 
data de 12 de janeiro de 1855, acerca da repressão e punição do 
crime de moeda falsa. 

Discutida a matéria, é aprovada a proposição para passar à 2.a 
discussão, na qual entra imediatamente. 

O SR. D. MANOEL- Sr. presidente, projetas desta ordem não 
costumam ser discutidos no Senado sem prévio exame de uma ou duas 
comissões. Este objeto é de suma importância, e portanto animo-me 
a lembrar a conveniência de ser ouvida sobre ele a comissão de diplo
macia e mesmo a de legislação, se o Senado julgar que esta. lem
brança é digna de acolhimento. 

O SR. PRESIDENTE - Será bom que o Sr. se~ador faça o seu 
requerimento. 

O SR. D. MANO EL - Estou tão pouco acost~mado a ver pas
sar os meus requerimentos, porque não sou da maior;ia, posto que não 
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sej;:1 da oposição, sendo pelo menos tão governista como os Srs. da 
maioria, que desejava que o requerimento partisse de qualquer no· 
bre senador da maioria. Enfim avento a idéia, conten.to-me com a 

ter aventado; não mando o requerimento. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA - Sr. presidente, dei o meu voto 
para que este projeto passasse em 1.a discussão, visto que não apa

receu requerimento algum para qualquer adiamento da matéria pelo 

qual eu pudesse votar. Mas não posso desconhecer que a matér.ia é 
de .suma. gravidade, que encerra algumas questões que cumpro es-
tudar. · 

Este projeto, que nos veio da Câmara dos Srs. Deputados, está 

concebido de maneira que refere-se inteiramente à convenção ceie· 

brada entre os dois governos, brasileiro e português; e estando as· 
sim concebido o projeto, me parece que poder dar lugar a algumas 
dúvidas. 

Julgo, Sr. presidente, que este projeto deveria ter sido concebi·. 

êlo da maneira por que foi concebido no parlamento português o pro

jeto que fez extensiva ao fabrico e introdução de moeda falsa brasi

leira em Portugal a legislação portuguesa relativa ao crime de moeda 

falsa. É esta minha opinião, Sr. presideRte, funda-se em que, em 

matéria de qualificação de crimes ou de delitos, a disposição da lei 

deve ser muito simples, muito clara, independente de referências; 

porque a qualificação dos crimes ou dos delitos deve estar ao al

cance de todos os executores da lei. 
Já o nosso tribunal do júri se acha muitas vezes embaraçado, 

porque o nosso sistema de legislar nestes últimos anos tem compli· 

cada cada vez mais a qualificação dos fatos criminosos de maneira 

tal que muitas vezes vão ao júri fatos qualificados por lei acessórias 

ou derrogatórias do código criminal, e entretanto a qualificação está 

tão cercada de dificuldades para a compreensão dos jurados, .que daí 

nascem muitos inconvenientes para o julgamento, e daí talvez nas· 

çam as muitas dificuldades que se têm experimentado em relação 

ao tribunal do júri, e depois serve isto de argumento contra a ins· 

tituição.: : 
Ora, como se há de fazer essa qualificação do crime de moeda 

falsa portuguesa fabricada ou introduzida no Brasil? A qualificação 

há de se fazer por uma referêncl~ à conve~ção. E embora, senho
res, no projeto de lei da Câmara d()s Deputados se diga - na parte 

que é da atribuição da assembléia geral legislativa do império -
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i'sto não dispensa àquele que tem de aplicar a lei a esse crime assim 
qualificado de ir buscar na convenção todos os fundamentos da qua
lificação. É ju~tamente isto que me parece que não é conveniente 
estabelecer uma qualificação nova de crime ou delito em relação a 
uma convenção diplomática, cujas disposições e alcance não são tão 
acessíveis a todos. 

Além disso, Sr. presidente, essa convenção diplomática encerra 
não só a qualificação do crime de moeda· falsa, e a referência à pe
nalidade imposta ao crime de moeda falsa portuguesa, fabricada no 
Brasil, e reciprocamente ao crime de moeda falsa brasileira fabri
cada em Portugal, como também encerr? outras disposições a res
peito de· extradição. 

Além disso, Sr. presidente, há um trabalho a fazer, e que acho 
que é impreterível, para que possamos votar conscienciosamente so
bre esta. matéria: é um exame ou uma comparação da legislação 
portuguesa e da legislação brasileira a respeito do crime de moeda 
falsa. É preciso que saibamos se acaso a legislação portuguesa apli· 
cada aos fabricantes ou introdutores de moeda falsa brasileira ofe
rece suficientes garantias de pressão, como oferece a legislação bra
sileira relativa ao crime de moeda falsa portuguesa fabricada ou in
troduzida dentro do império. 

Para que possamos pois dar nosso voto a esta resolução, da 
maneira por que ela está concebida, é preciso ao menos que o Se
nado tenha presente essa comparação; porque aliás,' senhores, se 
votarmos por esta resolução sem esse exame comparativo das duas 
legislação, da ação repressiva de cada uma delas a respeito do mesmo 
crime de moeda fals~, podemos ser induzidos a algum perigo, a 
alguma desigualdade, a algum inconveniente. 

Parece-me, Sr. presidente, que a legislação portuguesa a res
peito do crime de moeda falsa é talvez mais completa quanto às qua
lificações do que a nossa legislação crimjnal a este mesmo respeito. 
Mas talvez que a legislação portuguesa não seja tão forte, tão re
pressiva, tão rigorosa como é a nossa legislação de 1833, que esta· 
beleceu uma única pena para o crime· de moeda falsa, que é o degredo 
para a ilha de Fernando .ou condenação a galés, segundo se dá o caso· 

de reincidência ou não. 
Ora, não tendo nós presente essa comparação para sabermos 

também a diversidade que há de qualificações entre as legislações 
portuguesa e brasileira, e a diferença de penalidade que há entre 
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uma e outra dessas legislações, para sabermos se o mesmo fato 
que é objeto de uma convenção está regulado com reciprocidade de 
vantagens, me parece que não tenho investigado estas questões, o 
Senado não está muito habilitado para dar seu voto sobre esta ma· 
téria. 

. Há outras questões, Sr. presidente, que a resolução encerra, 
principalmente pelo modo por que ela está concebida, e que não. me 
parece muito regular; mas eu não quero precipitar uma discussão 
sobre a matéria, quando sou o primeiro a reconhecer que para ela 
ser discutida convenientemente precisa de um exame anterior. · 

Julgo mesmo, Sr. presidente, que esta discussão não pode regu· 
Jarmente ter lugar sem a presença do Sr. ministro dos negócios 
estrangeiros. Pois há de se adotar uma resolução aprovando uma 
convenção diplomática, sem que o ministro respectivo seja ouvido 
sobre as questões de que porventura se tenha de tratar? Não sei 
se poderá haver questões de maior entidade do que as que tenho 
mencionado; creio que há outras. 

O SR. MARQUES DE OLINDA dá um aparte. 

O SR. SILVEIRA DA MOITA- Não basta que se ache presente 
o nobre ex-ministro que fez a convenção. Acho-o muito habilitado 
para dar todas as explicações que forem necessárias sobre a maté
ria, porque é um dos mais distintos estadistas do império; também 
o nobre senador ou outro qualquer podia dar otimamente esses es· 
clarecimentos. Mas me parece que agora, para a regularidade da 
discussão, o que é indispensável é a presença do ministro que res

ponde pela execução da convenção~ 
S~ o Senado não julga . necessária esta solenidade, então julgo 

indispensável que o projeto vá à comissão de legislação ou de diplo
macia. Não gosto de mandar os projetos a mais de ·uma comissão, 
porque é isto perder tempo e aumentar as dificuldades. 

Portanto julgo que se podia remeter o projeto à comissão de 
diplomacia, e que podia ser conveniente convidar-se o Sr. ministro 
para assistir à discussão quando ela tiver lugar. 

O SR. PRESIDENTE - O honrado membro pode mandar o seu 

requerimento. . . 
~ apoiado o seguinte requerimento: · · · 
"Requeiro que vá o projeto à comissão de diplomacia ou de legis· 

lação. -Silveira da Motta." 
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O SR. VISCONDE DE MARANGUAPE - Sr. presidente, não me 
oponho a que este projeto vã a uma comissão, mas o que não acho 
é fundamento has razões produzidas pelo nobre senador para motivar 
este adiamento. Ele entende, se bem percebi, que os defeitos do pro· 
jeto consistem em não conter uma disposição que equipare as legis· 
lações dos. dois países. Não é isto? 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA- Se.dá licença, explico. 
O SR. VISCONDE DE MARANGUAPE - Pois não, isso é mesmo 

conveniente para que eu não seja induzido a erro na minha argu
mentação. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA- Entre as razões que dei para cha· 
mar a atenção e exame do Senado para este objeto, uma delas foi 
que no parlamento português, quando se aprovou esta convenção, 
se procedeu de uma maneira diversa daquela por que procede o 
parlamento brasileiro, porque o parlamento português adotou um pro· 
jeto de lei estendendo os artigos do código criminal português sobre 
moeda falsa portuguesa à moeda falsa brasileira, fabricada em Por· 
tugal; assim dizia eu que nós precisávamos ter um conhecimento per· 
feito da legislação portuguesa a respeito da moeda falsa para com· 
pararmos qual é a sanção penal, a repressão penal dessa legislação 
com a nossa, e sabermos se acaso os meios adotados dão as garan· 
tias precisas em relação ao Brasil; mas eu não disse de maneira 
alguma que vigorasse aqui a legislação portuguesa, como parece crer 
o nobre visconde de Maranguape, nem que ela não conseguia o fim 
que se havia proposto, tanto que eu presumo que a legislação portu· 
guesa a respeito de moeda falsa é mais completa do que a nossa, 
na qual, entendo, há grandes defeitos; eu não quero pois equiparar, 
quero saber se a legislação portuguesa oferece suficientes garantias 
para a repressão do crime de moeda falsa brasileira feita em Por· 
tugal. Eis aqui o meu argumento para mostrar a necessidade do exa· 
me: se acaso eu achar na legislação portuguesa a falta de garantias 
para a repressão deste crime, eu direi: não se aprove a convenção. 
Eis aqui o meu fim, e melhor me explicarei quando se tratar desta 
discussão. 

O SR. VISCONDE DE MARANGUAPE - Bein me persuadia eu 
que havia compreendido ao nobre senador; mas direi que em todas 
as convenções relativas a objetos' semelhantes, ao daqueles que 
nesta se tratam, é regra invariável.,;que os criminosos sejam punidos 
pelas leis penais de cada um dos países, isto é, segundo as leis que 
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são geralmente aplicadas a ·todo e qualquer criminoso da mesma 
espécie. Esta é a base de todas as convenções de que eu tenho no
tícia; não se faz uma legislação especial para cada uma convenção, 
a fim de equiparar as penas por meio dessa reciprocidade em que 
fala o nobre senador. E presumir que as naçôes em crime de moeda 
talsa não tenham providenciado em suas legislações para reprimir 
esse crime, é· o me·smo que pensar que essas nações não cuidam· em 
seus mais vitais interesses. 

Sr. presidente, exprimo-me deste modo porque na comissão a 
que pertença hei de apresentar estas idéias. O Senado nada ganhará 
com o adiamento que propôs o nobre senador, e não pode duvidar que 
o projeto está perfeitamente elaborado e que corresponde no Brasil 
ao que o legislador fez em Portugal; lá fez-se uma lei a fim de que 
tais crimes fossem considerados como o que se comete contra a 
moeda do país; aqui, pelo projeto, faz-se o mesmo. 

Pode ir à comissão, porque nunca me oponho a remessa de um 
projeto a qualquer comissão, mas é certo que neste caso nenhuma 
utilidade se tira. 

Discutido o requerimento, aprova-se que o projeto vá à comis
são de diplomacia. 

Continua a 1.a discussão, adiada pela hora na última sessão, da 
proposição da Câmara dos Deputados, aumentando as deputações das 
províncias do Rio de Janeiro, Sergipe, S. Paulo e Piauí. 

O SR. D. MANOEL- Observo com prazer, Sr. presidente, que 
as reflexões que tive a honra de fazer nesta casa quando pela vez 
primeira proferi o meu voto contra o projeto em discussão tem mere· 
c ido favorável acolhimento. 

Com efeito ainda se não ergueu uma só voz· para defender esta 
proposição, todos os oradores que têm tomado parte nesta discussão 
se hão pronunciado· da maneira a mais clara contra a mesma propo
sição. Por diferentes razões na primeira vez em que falei não me 
ocupei em examinar se há ou não há censo para servir de base ao 
aumento de ~deputados e senadores; primeiramente, porque, senho
res, quando o corpo legislativo, em outras ocasiões, aumentou o núme
ro de deputados e senadores, não se importou com essa razão; em 
2.0 lugar, porque, dado mesmo que ,nós tivéss~mos uma estatística 
pela qual nos pudéssemos guiar na 'decretação do número de;} repre
sentantes da nação, eu ainda assim votaria contra a proposição pela 
razão que já produzi; isto é, porque estou convencido que as finanças 
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do país não comportam aumento de despesas que não sejam da 
maior e mais urgente necessidade, e ninguém dirá que o aumento da 
representação nacional é hoje uma necessidade urgente a que se 
deva quanto antes satisfazer. 

Folgo portanto de só ter tido companheiros, e não adversários, 
na discussão da proposição que nos mandou a Câmara dos Srs. Depu
tados, e não tendo a quem responder, decert<? não voltaria à tribuna 
se não fora a Qecessidade de justificar~me perante o Senado de uma 
grave acusação que se me fez em uma das sessões passadas, e ao 
mesmo tempo tomar em consideração o discurso último que ontem 
se proferiu nesta casa. 

Senhores, é fato averiguado que quando falei pela primeira vez 
sobre esta proposição, disse - já estão designados os senadores 
e deputados -, mas lembrar·se-á o Senado de que eu não disse que 
estavÇtm designados por este ou por aquele, não falei aqui em minis· 
tério, uma só vez, essa proposição foi genérica, e quem não sabe, 
senhores, que nem sempre o governo designa os deputados e sena· 
dores? Quem não sabe que as influências legítimas se reúnem, com· 
binam e apresentam as suas listas? Eu darei um exemplo, e exem· 
pio que faz honra a essa influência que eu vou citar. 

Quem não sabe que na última eleição a que se procedeu no Rio 
de Janeiro para preencher a vaga de um senador o governo não teve 
nela parte? Quem não sabe que as influências -legítimas do Rio de 
Janeiro se reuniram para organizar a lista tríplice? Alguém dirá que 
o nobre senador o Sr. Quelroz foi imposto à província do Rio de Ja· 
neiro e ao município neutro? Não, ele era influência legítima, e legí· 
timas eram também as influências que concorreram para a organi· 
zação da lista tríplice, e o que digo a respeito do ·nobre senador, tam· 
bém afirmo a respeito de seus colegas que entraram na lista. tríplice. 
Trarei outro exemplo de outro nosso colega pela província do Paraná. 
Quem não sabe que o nobre barão de Antonina é influência legítima 
naquela província? Quem. não sabe que a província aguardava uma 
ocasião para testemunhar-lhe seu agradecimento pelos serviços que 
tem prestado, habilitando-o para que pudesse ter uma cadeira nesta 
casa? Alguém dirá que o governo designou para o Paraná os cidadãos 
que compuseram a lista tríplice? Não, foi o nobre barão e os. seus 
amigos que a organizaram. Quem não sabe que o honrado colega pela 
província de S. Paulo deveu a sua eleição a si e aos muitos amigos 
que conta naquela província e nesta casa? Quef!l não sabe que nesta 
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casa se sentam alguns nobre senadores que empregaram todos os 
seus esforços justos e legítimos para que esse digno paulista fosse 
contemplado na lista tríplice. 

Não foram pois essas personagens, não foram essas influências 
que designaram esse candidato, • que o apresentaram .aos eleitores 
de S. PaulofNão foram os seus parentes e amigos, o nome e r.epu
tação de que goza merecidamente na província ·de S. Paulo que o 
habilitaram para entrar na lista tríplice? Para· que portanto, quando 
eu falei em designação de candidato, se entendeu logo que eu me 
referia ao governo? E foi-se tão longe, Sr. pres!dente, que ousou~se 
dizer na tribuna que eu tinha caluniado o governo sem que eu tivesse 
proferido o nome do governo ... 

O SR. PRESIDENTE - Não me recordo de quando se empregou 
esse termo se fizesse referência ao Sr. senador; falou-se em calú

nias lá f.ora. 
O SR. D. MANOEL - V. Exa. não se lemora, mas o Senado 

há de recordar-se ... 

O SR. PRESIDENTE - Falou-se em calúnias lá fora. 

O SR. D. MANO EL - V. Exa. até nessa ocasião chamou à o r· 
dem o Sr. presidente do conselho, e ele acrescentou ao termo calú· 
nia o adjetivo- político- quando (apelo para o Senado,. apelo para 
o discurso que então proferi, e que deve estar impresso) nem uma só 

palavra proferi a respeito do governo. 

Senhores, há nada mais natural do que tratando-se de um au· 
mento de senadores e deputados os amigos se reunirem desde já 
para concordarem entre si quais devem ser os candidatos, por exem· 
pio, o de S. Paulo, Sergipe, Rio de Janeiro etc.?· 

Se eu quando falei neste sentido me referisse ao ministério, 
ainda assim não havia motivo para se empregar o termo que se em· 
pregou, porque nenhuma calúnia havia, visto que n~o se calunia um 
homem quando se diz que ele designa um indivíduo para senador ou 
deputado; porque não há nisto nenhuma coisa desairosa nem torpe. 
Senhores, é só muita precipitação, é a grande imprudência e ardente 
desejo de provocar, provocação que muitas vezes não pode deixar 

de se aceitar. . . · '· · 

O SR. PRESIDENTE - Mas quando o Sr. presidente do conse· 
lho empregou as palavras calúnia política, e eu lhe observei que nãC' 
a considerava parlamentar, ele declarou que estava pronto a retirá· 
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·la; e desde que um cavalheiro assim se exprime nada mais se deve 
e pode exigir. 

O SR. D. MANOEL - Declarou que como V. Exa tem admitido 
o adjetivo política, e assim tem deixado passar certas expressões, 
também ele unia a palavra calúnia ao adjetivo política. 

O SR. PRESIDENTE - Mas estou certo que declarou estar pron· 
to a retirar essa expressão. 

O SR. D. MANOEL- O que eu digo a V. Exa. é que infeliz do 
país que é governado por homem tão imprudente, precipitado e pro· 
vocador. 

Senhores, trouxe-se à discussão a eleição do nobre senador pelo 
Pará, e com ela se pretendeu provar que o governo leva tão longe a 
sua generosidade, que até é indiferente a eleição dos homens que 
não pertencem ao seu lado político. Se não fora o regimento da casa 
e a certeza que tenho de que V. Exa. mo lembraria, eu havia de dar 
a este tópico o desenvolvimento que ele merece. 

O nobre senador pelo Pará, que é sem nenhuma questão uma das 
influências legítimas da sua província, influência que lhe dão direito 
os. seus não vulgares talentos, a sua vida parlamentar, que já não 
conta poucos anos de existência, e a figura que ele fez na outra câ
mara, principalmente nas duas sessões de 1850, a ponto de achar-se 
só, e só combater com uma maioria, ou antes, com uma unanimidade 
composta de talentos brilhantes, de capacidades também não vul· 
gares e de moços cheios de instrução, digo, o nobre senador com 
todos estes predicados podia apresentar-se candidato não só pela 
sua província natal, como por qualquer outra do império, a qual se 
ufanaria de concorrer com seus votos para que um brasileiro tão 
distinto ocupasse um lugar nesta casa. Mas. senhores, qual é a razão 
por que o governo guardou (força é confessá-lo) completa neutrali
dade nessa eleição·? Primeiramente eu faço tão elevado juízo do ca· 
ráter independente do nobre presidente do Pará que ouso afirmar que 
S. Exa. não aceitaria a missão de impor candidatos à província que 
administrava, e sobretudo excluir um paraense por tantos títulos dig
nos de sua consideração. 

Em segundo lugar não encontra V. Exa. em tudo isto alguma razão 
um pouco misteriosa? Não sabe o Senado que o Sr. Bernardo de 
Souza Franco fni nomeado senador poucas horas depois de haverem 
chegado a este porto as autênticas de sua eleição? Não é isto nada, 
senhores, quando todos sabem que na escolha de senadores hã sem· 
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pre alguma demora? Não se vê, portanto, que o mhiistérlo não podia 
apresentar-se hostilizando esse digno brasileiro, que hoje nos ufana
mos de possuir em nosso grêmio? Não é tudo isto uma resposta dada 
à violência que com ele se praticou? Não alardeiem portanto os Srs. 
mi_nistros a sua generosidade; não tragam a eleição do. Sr. Souza 
Franco como prova de sua neutrafidade, de seu desejo de dar a maior 
liberdade ao direito de votar; é um caso excepcional que, repito, ·não 
desenvolvo mais porque me não permite o regimento da casa. 

Falou-se nas eleições do Paraná. Já disse e repito foi livre, por
que o Sr. barão de Antonina é um aliado do governo, além de gozar 
da maior influência naquela provincia. Falou-se da eleição de Mato 
Grosso. Quem não sabe que o nobre senador por Mato Grosso deve 
a sua eleição ao governo, principalmente a um dos membros do go
verno? 

Quem ignora os esforços que o Sr. ex-ministro da guerra fez 
como amigo particular do nobre senador para que ele fosse Incluído 
na lista tríplice? Até se ousou falar na eleição da província de Goiás, 
e afirmar-se que ela foi livre! É muita audácia! 

UM SR. SENADOR- É uma das mais livres que se têm feito. 
O SR. VISCONDE DE ABAETÉ - Apoiado. 
O SR. D. MANOEL - Ainda diz apoiado o Sr. ex-ministro dos 

negócios estrangeiros! t um apoiado filho do ceticismo; diga o que 
quiser, porque eu já lhe perdoei; não costuma conservar ódio nem 
rancor político a vivos quanto mais a um morto, e muito morto, e creio 
que morto por longo espaço de tempo com três pontinhos adiante. 

O SR. PRESIDENTE - Mas a matéria de que se trata não per· 
mite entrar-se em uma discussão sobre eleiçõe~ que se fizeram em 
diferentes províncias. · 

O SR. D. MANOEL - Mas V. Exa. deixou o Sr. presidente do 
conselho fazer um lon_go discurso sobre o estado do país, sobre as 
eleições, sobre os partidos, sobre a marcha do governo. Como pode 
V. Exa. hoje cortar os vôos dos oradores que quiserem aceitar o con· 
vi te que nos fez o Sr. presidente do conselho? Logo falarei dele. 

Mas, senhores, depois do que nesta casa se disse na sessão pas· 
sado sobre a eleição de Goiás, d~poi.s da carta que o Sr. Dr~ Marianl 
há pouco publicou em uma folha de.sta corte, ainda se ousa dizer que 
o governo não interveio na eleição de Goiás? Que o governo não 
mandou ordens terminantes para que se excluísse um filho daquela 
província? Ainda há alguém que queira negar verdade tal? Só um 
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pirrônico que não acredita nem em moral. nem em religião, nem em 
coisa nenhuma. 

O SR. VISCONDE DE ABAETJ: dá um aparte que não ouvimos. 
O SR. PRESIDENTE (para o orador) - Essas expressões são anti· 

parlamentares e ofensivas, se se quer referir a algum membr.o da 
casa. O honrado membro acabou há pouco de taxar de cético o Sr. 
ex-ministro dos. negócios estrangeiros, portanto proferindo a·gora es· 
sas palavras, pode-se entender que se refere ao mesmo senhor. 

O SR. D. MANOEL- Não senhor. V. Exa. sabe que o Sr. se
nador tem brazão de ser chefe do ceticismo no Brasil, ele o explica 
a seu· modo, e talvez tenha razão. A palavra cético, que é de origem 
grega, quer dizer - exame; - cha.maram·se assim propriamente os 
discípulo de Pirron; mas depois estendeu-se esse ·nome a todos os 
que fizeram profissão da dúvida. 

O SR. PRESIDENTE - Eu não tenho nada com . a seita, e sim 
com as expressões - Um cético que não acredita em religião nem 
em moral -. Isto é que me pareceu que se queria aplicar ao Sr. 
ex-ministro dos negócios estrangeiros. Se tal é, o Sr: senador está 
fora da ordem, não pode proferir semelhante proposiç.ão. 

O SR. D. MANOEL - Não é isso; V. Exa. quis obrigar-me a 
entrar em maiores desenvolvimentos sobre o ceticismo. 

O SR. PRESIDENTE- Mas então a que vem as palavras- que 
não crê em religião, nem em moral? 

O SR. D. MANOEL - Há muitos céticos que não acreditam 
nem em religião, nem em moral, nem em coisa nenhuma. 

Posso eu censurar alguém que segue antes esta do que aquela 
seita? Por exemplo, posso eu censurar aos que pensam que o móvel 
de nossas ações é o interesse e não o dever? Eu sou da opinião dos 
que entendem que o dever é o móvel das ações humanas; mas reco· 
nheço que a escola utilitária tem abalizados escritores que defen· 
dem com afinco os seus princípios. 

Mas deixo essa questão porque não vem para o caso, até por
que não estou hoje com muita saúde, e não posso fatigar-me. Vou 
ao discurso do Sr. presidente do conselho, principalmente na parte 
em que nos convidou para lembrarmos os meios que entendermos 
mais conducentes a promover uma eleição livre~no país. 

Trago aqui umas pequenas citações para ler~ sentindo multo que 
não esteja presente o Sr. presidente do conselllo, porque ele gosta 
de citações; às vezes apenas diz que não tem aplicação. Logo as 
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lerei, ainda que algumas eram bem caídas quando mostrei que S. Exa. 
era precipitado e imprudente. 

Vou dizer uma coisa que talvez cause admiração no Senado; não 
há nada mais fácil do que haver no país uma eleição livre. (Pausa.) 
O çaso é que a proposição causou espanto! ... 

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE - Não. . . . 
O SR. D. MANO EL - Ainda bem qae não sou eu só que acre~ 

dito nisso. O governo não precis~ da menor reforma na legislação 
para essa fim. De que precisa? De bons executores da lei existente. 
Eu me explico, coloque nas vinte províncias do império vinte homens 
honestos., ilustrados, conciliadores, que saibam garantir os direitos 
do povo; faça-os acompanhar de vinte chefes de polícia como eles 
(isto há de ser já); recomenda aos chefes de polícia que examinem. 
logo as qualidades dos numerosos delegados e subdelegados que 
ocupam ~oje todas as posições da sociedade, que lancem .,fora quan· 
tos forem incapazes, desonestos, que os substituam por homens de 
ambos os credos políticos, uma vez que sejam todos monarquistas 
constitucionais e honestos. Faça-se este preparo que é indispensável, 
porque o país está entregue a um só partido e se diz que a conciliação 
não se entende nem para a nomeação de um subdelegado, que não 
pode a política atual nomear um subdelegado honesto uma vez que 
pertença ao outro lado (foi isto dito na Câmara dos Deputados por 
mais de uma vez pelo Sr. ministro da justiça); digo, faça o governo 
este preparo com antecipação e V. Exa. verá se nós teremos em se
tembro eleição livre. Faça responsabilizar os presidentes ou qual
quer autoridade que ousar atentar contra a liberdade do voto, que 
quiser impor listas, que quiser proibir aos cidadão~ que pleiteiem seus 
direitos pelos meios legais; faça efetiva a responsabilidade, isto sem 
recurso algum; seja isto declarado aos presidentes, chefes .de po· 
lícia e subdelegados para que fiquem cientes que se ousarem con
trariar as vistas do governo serão logo, não só demitidos, como res· 
ponsabilizado~; com isto, Sr. presidente, V. Exa. verá uma eleição 
livre, digo· mais, libérrima, sem precisão de nenhuma outra medida, 
sem necessidade de recorrermos à eleição por círculos, que eu não 
estou longe de adotar. , . . 

Senhores, diga-me o Senado c~hl franqueza, se a autoridade 
continuar a ingerir-se nas eleições, a impor suas listas aos eleitores, 
de que servirá a eleição por círculos? 

O SR. O ANTAS - Ainda é pior. 
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O SR. D. MANOEL - Diz bem o meu nobre amigo. é pior. Mas 
não trato a_gora dessa importante questão, fica para ocasião oportuna. 
Porém de que servirá se não houver moralidade, honestidade, cum· 
primento do dever? De nada. Porque de que servem as melhores leis 
sem moralidade? 

Para que pois vem o Sr. presidente do conselho falar em refor· 
mas, dizer que sente muito que as comissões estejam em divergên· 
cia? Não se vê que é um meio protelatório de que na praxe se cos· 
tuma usar para demorar as causas quando não há esperança de um 
triunfo, ou quando as protelações co.nvêm? E quando acordou o Sr. 
pres·idente? Depois de mais de mês e meio de sessão! Deixou passar 
todo esse tempo que o Senado não teve trabalhos de que ocupar-se, 
e é agora que quer que se faça tudo de repente, que vem aqui excla· 
mar que o que sente é ver a divergência que há nas comissões, que 
essa divergência há de procrastinar o parecer e tornar a discussão 
demorada, calorosa talvez! 

Pois bem, senhores, se os meios que o Sr. presidente do conselho 
descobre como mais profícuos para dar ao país uma eleição livre 
não podem já ser adotados, lance o governo mão do recurso que há 
pouco lembrei, e verá que não é precisa eleição por círculos para 
termos uma eleição livre e muito livre, para que todos os interesses 
estejam representados, para que os partidos tenham seus órgãos nas 
câmaras, para que o cidadão brasileiro possa com toda a liberdade 
votar naqueles que lhe merecerem confiança. Mas no caso contrário, 
isto é, se continuar o sistema que há muito existe no país, se os no· 
mes dos eleitos forem designados na corte pelo governo e nas pro· 
víncias pelos presidentes, então, senhores, tudo é inútil, então nós 
tornaremos a ver o fato já notado de uma câmara unânime; então, 
senhores, a opinião oposta à dominante não terá um só órgão no 
parlamento. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA dá um aparte que não ouvimos. 
O SR. D. MANOEL - Não me há de esquecer esse tópico; hã 

de ter lugar quan·do tomar em consideração o discurso que se pro
feriu ontem na casa. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA dá outro aparte. 
O SR. D. MANOEL - Não sei se maravilhosamente, mas hei 

de explicar. 
Ora, Sr. presidente, vejo que em uma part.e:.do meu discurso Já 

deixei de fazer umas citações que vinham muito a propósito; não 
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obstante, nao posso furtar-me ao desejo de as apresentar. Estou ca
paz de não as ler em português, porque tenho notado que~ quando 
cito nesta casa em francês ou em latim, ninguém abre a boca, se 
traduzo aparece celeuma: 

"La haine fait tout blâmer dans les personnes qu'on hait, et y 
noircit jusqu·'aux vertus. 

"Plus notre haine est injuste, plus elle et opiniâtre. 
"Lorsque notre haine et trop vive, elle nous met au-dessous de 

ceux que nous haissons. 
11 y des gens que haisent non pour I e mal qu'ils ont reçu, mais 

pour celui qui "ii sont fait, et dont la haine se nourrit du mal qu'ils 
veulent faire encere . 

.. Nous sommes presque toujours coupables de la haine qu'on 
nous porte . " 

Esta última é de um filósofo que tem já sido citado nesta casa até 
pelo Sr. ex-ministro dos negócios estrangeiros. 

t: Sêneca, que conheceu perfeitamente o coração humano. 

O SR. MENDES DOS SANTOS - Isso é verdade. 

O SR. D. MANOEL - Ainda bem que o meu nobre amigo que 
o lê muito, acaba de dizer que isto é verdade. Eu peço ao meu nobre 
amigo, pelas relações que tem com o nobre presidente do canse· 
lho, que lhe recomende a leitura de Sêneca. 

·O SR. MENDES DOS SANTOS - Ele não precisa de minha re· 
comendação. 

O SR. D. MANO EL - Aquele verdadeiro moralista, que não 
pertencia à escola cética, e era o sectário da es~ola estóica, a qual, 
apesar de seus erros, era talvez a mais afamada dos tempos antigos, 
e teve famosos discípulos, como o que acabo de mencionar, Cícero 
e outros, tinha crença profunda, e a sua moral. era a mais pura. 

Zenau, fundador do estoicismo, é nome clássico na antiguidadei 
e ainda hoje repetido com grande consideração. 

Ainda tenho uma citação, e é a de um santo padre. Nos tempos 
em que o falso filosofismo tem ganho tanto terreno, é bom invocar 
a autoridade dos que a combateram. Nesta parte slgo o ·exemplo do 
nobre senador por Minas. que. · q~~r orando, .quer conversando, ins
trui com as excelentes citações que faz. 

"Feliz quem pode dizer: --·meus inimigos e rivais censuram em 
mim vício que não tenho! Que te importa, se és bom·; que os homens 
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te persigam como mau? Não tens para te consolar duas testemunhas 
as mais esclarecidas de tuas ações, Deus e tua consciência?" 

Basta por ora de citações; ficaram algumas para logo. 
Já V. Exa. vê que não fui desatencioso ao convite do Sr. presi· 

dente do conselho, aceitei-o, e expus em quatro palavras o meu. plano 
de obter-se no país uma eleição livre, que fosse a expressão genuína 
da vontade da nação. 

Quanto aos males causados pelos partidos, aos crimes que têm 
cometido, entendo que o melhor é correr sobre isso um véu, e excla· 
marmos como Capefigue: ''Nos tempos. procelosos em que vivemos 
quem não tem. cometido faltas, quem não tem deixado sobre seus 
atas o cunho da humana fragilidade?" Esqueçamos o passado e en· 
tremos em nova vida. 

Não consintamos que os tratantes e os velhacos venham ocupar 
o lugar dos homens honestos. J: para isso que eu desejara que se 
formasse uma liga que devia começar no Senado. Se eu tivesse voto, 
faria presidente dela o Sr. presidente do Senado. Esta liga, que era 
também um adjutório ao plano que há pouco desenvolvi, muito con· 
tribuiria para que tivéssems uma eleição livre. 

Se os lugares públicos estivessem ocupados unicamente pela 
inteligência, pela honestidade, pela probidade e pelo desinteresse, 
V. Exa. concordará comigo que não veríamos as cenas que temos 
presenciado do nosso país; não veríamos o cidadão peado no exer· 
cício de um direito sagrado que lhe é garantido pela lei fundamental 
do Estado, não veríamos homens importantíssimos excluídos por 5, 
1 O e mais anos do parlamento e substituídos Deus sabe por quem. 

Toda a conciliação nesta parte reduz-se a algum emprego que 
não dá nenhuma influência, a algum título nesta enxurradas que 
ultimamente apareceram. Com efeito em trinta ou quarenta desses 
títulos lá apareceram alguns homens de outro credo que gozam, for· 
ça é confessá-lo, da maior cor:tsideração e respeito: estes títulos fo· 
ram dados em verdade com toda a justiça. 

Mas eis aqui em que nesta parte se cifra a tal conciliação do 
ministério, é assim que ele quer habilitar o país para uma eleição li· 
vre conservando em todos os empregos mesmo secundários, mas de 
influência, homens todos de um lado, alguns deles cheios de vícios, 
de crimes, de torpezas. 

Ah! esqueceu-me uma citação que vinha a prop'ósito. V. Exa. 
dirá se é boa, e se tem aplicação. , , · 
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11 Governar não é abater nem destruir é edificar e conservar. Não 
mudar seus iguais em rivais e em adversários, eis a grande arte de 
um chefe de partido." O Sr. presidente do conselho deve meditar uni· 
camente. nesta passagem. 

· Creio que disse quanto era necessário a respeito do discurso pro
ferido pelo Sr. presidente do conselho. Quanto a incompatibilidade 
e eleiçÕes por círculos, reservo-me para ocasião oportuna. Decerto 
que não hei de limitar-me a um voto simbólico; e se Deus me. der 
vida e saúde hei de manifestar a minha opinião com toda a franqueza e 
lealdade, tanto mais que não será a primeira vez que no parlamento 
trate deste objeto. 

E desde já previno ao Senado que não hei de fazer ·o menor sa· 
crifício de minhas antigas e conscienciosas opiniões; hei de susten· 
tá:.! as com .o mesmo afinco com que o fiz na outra câmara; e apesar de 
ambicionar a opinião do país, e mesmo essa popularidade que não é 
vã, todavia, se nas r11inhas opiniões eu não estiver de acordo com o 
país, lhe pedirei perdão, mas hei de expô-las com a maior franqueza: 
seguindo assim o sábio conselho que dá o ilustre Burke, na seguinte 
passagem que peço licença para ler: 

.. O representante deve sacrificar a seus constituintes repouso, 
prazeres, gozos;. não deve imolar a um nome, nem a nenhum homem, 
nem a nenhuma classe. Recebe este depósito de Deus, a Deus deve 
dar contas dele. O representante deve a seus constituintes sua ativi
dade e ao mesmo tempo seus pensamentos pesosais; ele os trairia 
em vez de servi-los se lhes sacrificasse toda's as suas opiniões. " 

Enquanto eu puder fundamentar as minhas humildes opiniões em 
passagens de escritores e de oradores como o ·que· acabo de citar, 
serei feliz; porque não é a minha opinião, que nada vale na presença 
de homens notáveis por seus talentos, saber, prática, etc., mas é 
opinião de um homem que na Inglaterra ocupou a primeira plana en· 
tre os homens notáveis daquele país. 

Vou tomar em consideração o penúltimo discurso que se proferiu 
na sessão de ontem. 

Senhores, quando ouvi pintar-se o estad9 do país com- cores tão 
belas, disse comigo mesmo: "Esto_u- ·.~m erro, ·~n~o vejo, ou o terrível_ 
cepticismo também se terá apoderado de mim?" 

Que época, senhores, a que chegou a minha pátria? Que governo 
que operou esta maravilha! Que ministério tão digno das bênçãos, não 
direi só da nação, mas do mundo inteiro e do próprio Deus! Que é 

65 



isto! No espaço de 20 meses o ministério teve a força necessária para 
tirar o país de um estado quase hediondo, para o colocar na posição a 
mais bela, a mais agradável, a mais risonha! 

Senhores, quereis saber as provas do estado risonho do país. es
tado que se deve principalmente ao atual ministério?· Vou apresen· 
tá-las. 

Não comemos o que apetecemos? Não vestimos o que queremos? 
Não andam uns de cor encarr1ada, outros amarela, outro azul? Demais, 
quem se queix,e, quem é desgraçado? Não há plena liberdade, tanto 
na imprensa como na tribuna, e fora dela? Quem persegue hoje aos 
brasileiros? Não dizemos tudo quanto pensamos, não pensamos tudo 
quanto queremos? De que se ocupam os brasileiros hoje? De saber 
quantas ações foram distribuídas, que prêmios dão elas, que associa
ções vão-se formar, que dividendo dá o Banco, se as apólices subiram 
ou desceram; enfim, senhores, a política acabou-se, todos cuidam 
unicamente dos seus interesses, porque não precisam ocupar-se mais 
da política. 

ó ditoso Brasil! ó Eldorado! O país do Eden! Voltou a Virgem, 
senhores, e com ela o reinado de Saturno. Quanto neste momento me 
ufano de pertencer a um país tão abençoado! 

Quanto tenho sido injusto no juízo oposto que tenho formado e 
omitido nesta casa a respeito do atual ministério! Devo pois, por de· 
sencargo de consciência retratar-me e exclamar - Errei! - como 
fez o famoso ·Fénelón: "Vós, sábio bispo de Meaux, tendes razão." 

Ainda mais: as estradas de ferro, os vapores, tudo isto se multi· 
plica como que por encanto, graças sejam dadas ao estado do país, e 
este estado se deve principalmente aos esforços do governo! 

Mas quando foi que não vestimos da cor que queríamos? Quando 
foi que algum de nós não comeu o que seu apetite pedia? Quando a 
imprensa não escreveu o que quis? Quando a tribuna não expôs suas 
opiniões com toda a franqueza e liberdade? Quando fora não se cen· 
surou e falou do governo e até, como se disse, caluniando-o? Quan· 
do? pergunto, em que ministério? Quando, senhores, se não deu fo
mento às empresas? Quando começou o nosso crédito a restabelecer· 
se, as nossas apólices a subir consideravelmente? Quando enfim, se· 
nhores não houve tudo isso Que ontem se referiu nà:\casa? 

Então o mérito do governo é deixar-nos trajar roupa preta, branca, 
amarela, azul, etc. O mérito do governo está em deixar que o meu 
nobre amigo pelo Maranhão plante e colha excelentes frutas em sua 
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ch~cara', ê' eom elas se regate a si e seus amigos? Quando foi que o 
meu nobre amigo pelo Maranhão, deixou de expor suas opiniões com 
franqueza nesta casa? Não sei se também gostava de escrever. 

Tenho aqui uma passagem que já me la escapando. Esta memória, 
com a idade e com as enfermidades, vai-se tornando em tal estado, 
que é necessário aplicar-lhe algum tônico. Não sei se esta passagem 
que vou ler. tem aqui ocasião própria, vejamos: . 

"Desde que um governo diz aos cidadãos: - não vos ocupeis 
de política, engolfai-vos nos gozos da· propriedade e da indústria, e 
deixai-nos obrar, - é um sinal infalável de que ele marcha para o 
arbítrio, e quer apoderar-se das altas posições do poder para fulminar 
dali mesmo os interesses materiais, quando isso for do seu belo 
prazer. 11 

É justamente, senhores, o estado do atual ministério. O atual mi
nistério diz: "Nada de discussões políticas; tratemos só de melhora· 
mentes materiais; vamos ver se se pode fazer mais uma estrada para 
S. Paulo, outra para a Bahia, outra para Pernambuco; Vamos ver se 
podemos aumentar a navegação a vapor; vamos cuidar, por exemplo, 
desse estabelecimento seropédico cujo presidente é o nosso colega 
senador por Mato Grosso; vamos cuidar de todos os melhoramentos 
materais; basta de política. 11 Aqui está verificado justamente o que 
diz o escritor, cuja passagem há pouco li; tudo isso é para pôr a venda 
nos olhos do povo, a fim de que não veja o seu triste estado e não 
conheça e arbítrio' do governo~ Então aparecem reformas judiciárias, 
matando o júri e a ímprensa e aludindo pelos seus fundamentos os ali· 
cerces do edifício monárquico-constitucional; então se impede ao 
povo de exercer o seu direito de votar; então se praticam as maio· 
res violências, e o pobre povo, que tem os olhos vendados, diz: "Lá 
se vai começar a nova estrada de ferro do Rio a Minas e S. Paulo; lá 
navegam os vapores pelos mares do império, etc., etc. 

11 

É a isto que se 
chama estado feliz? 

Volvei os olhos para as províncias, perguntai o estado em que 
elas se.acham, e vos responderão: "No mais lastimoso. 

11 

Que o diga 
o meu nobre amigo, senador pelo Maranhão. 

E agora me ocorre que tenho uma citação apropriada, até porque 

é de um imperador: <·· 
"Semelhante ao sol que alumia todas as regiões da terra, sem 

se limitar a algumas, um imperador deve visitar todas as províncias 
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do seu império, para não ser obrigado a acreditar nos relatórios dos 
que as governam. • 

Esta passagem é de Adriano, senhores, que foi um dos mais notá· 
veis imperadores romanos. Oxalá que o nosso monarca pudesse seguir 
o conselho deste imperador, pudesse visitar todas as províncias, todos 
os municípios do império, para ver com seus olhos a desgraça de seu 
povo, para ver que seus ministros e delegados o enganam muitas ve· 
zes nos seus relatórios acerca do estado das províncias; oxalá que 
o nosso monarca pudesse fazer essa vsta para tranqdilizar·se e para 
dar pronto remédio aos males que vexam os seus leais e fiéis sú· 
ditos. 

É próspero o estado de um país ein que dentro da capital se pra· 
ticam os maiores atentados? Apelo para os membros do Senado, que 
são desembargadores da relação da corte. ~ próspero o estado do 
Brasil, quando na Bahia se conservam presos cidadãos sem culpa 
formada, por três, seis e mais meses? Apelo para o Sr. 2.0·Secretário, 
que acaba de ser membro da relação daquela província. Se esse é o 
estado próspero em dois lugares dessa ordem, o que fará nos mais, 
senhores? É próspero o estado de um país em que o ministro da jus· 
ti_ça apresenta uma estatística de crimes tão notáveis pelo seu nú· 
mero, como circunstâncias que os acompanham? 

É próspero o estado do país só porque o governo promove a 
organização, por exemplo, da companhia que vai fazer a estrada de 
ferro do Rio de Janeiro a S. Paulo e Minas: porque há mais alguma 
navegação a vapor e algumas outras providências que não podem ser 
muitas na verdade, pois que não dão para elas as rendas públicas? ~ 
digno de veneração um governo que ainda há pouco sacrificou o país 
com 3. 000. 000$, somente para um passeio cujo único resultado foi 
cobrir-nos de opróbio e de desonra? 

Não, senhores; não posso retratar-me, posto que o qulsera fazer, 
seguindo o exemplo de um homem a quem tomo por modelo, sir 
Robert Peel, o qual, quando lhe exprobaram sua mudança de opiniões 
refativamente ao comércio livre, disse: "Não é vergonha tomar lições 
da experiência, e corrigir suas opiniões presentes segundo os erros 
passados." 

Não era portanto vergonhoso reconhecer eu que estava em erro, 
que havia formado um juízo inexato a respeito da administração; pelo 
contrário eu não fazia mais do que cumprir um dev.er de homem leal 
e de bom cristão. Como, senhores, pode ficar mata··retratação, quan-
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do ela é um dos títulos de glória do sábio arcebispo de Camtraig, de 
quem há pouco falei? 

Continuo, portanto, Sr. presidente, na minha opinião acerca da 
marcha do ministério; e digo que a marcha do ministério leva o país 
ao abismo, desconsidera~o perante o estrangeiro, e talvez seja a causa 

. de uma dessas grandes catástrofes, que Deus a arrede da terra de 
Santa Cruz. 

Senhores, ontem não esteve Infelizmente presente um nobre 
senador pela província de Pernambuco, cujas. opiniões foram forte· 
mente combatidas. Vou pois dizer alguma coisa a este rés peito. 

Se com efeito a proposição que ontem se repetiu na casa fosse 
a que se tinha proferido, é possível, é provável, é mesmo certo que eu 
aderisse à refutação; mas, senhores, quem não conhece o nobre se· 
nadar por Pernambuco? Um parlamentar provecto, cujas opiniões têm 
sido nesta e na outra casa emitidas com a maior franqueza e lealdade, 
que mesmo faz timbre de franqueza, e faz bem, porque é esta uma 
das virtudes próprias das almas nobres. O nobre senador já não tem 
necessidade de explicar suas opiniões; o país todo o conhece, o país 
lhe rende a homenagem de que ele é digno pelos seus talentos, pelos 
seus serviços, e pelo seu patriotismo. 

O nobre senador a quem tenho a honra de referir-me tem dito, é 
verdade, que encontra um dos principais motivos dos males do país' 
nas maiorias artificiais; notai bem, foi sempre esta a expressão de 
que o nobre senador se tem servido. Hoje ele não precisa mais acres· 
centar o adjetivo artificial, porque entende que quando fala das maio· 
r.ias como causa dos males do país, fica entendido que se refe à maio· 
ria artificial. 

E esta opinião pode ser contestada? Não .será ela uma verdade? 
Não é contra tal maioria que o Sr. presidente do conselho falava em 
uma das sessões passadas? Não é para acabar com essas maiorias 
artificiais que S. Exa. disse que empregaria todos os meios para dar 
ao país uma eleição livre e que fosse a expressão dos sentimentos da 
nação? t p.ortanto proposição que possa merecer contestação? 

Se o nobre senador por Pernambuco dissesse que se podia e de
via marchar sem maiorias que fossem a expressão. dos verdadeiros 
sentimentos da nação, que fossem.o órgão legítimo da opinião do país; 
então, senhores, a opinião do nobre .senador 'mereceria reparo. Mas 
não era possível que o nobre senador, com sua ilustração reconhecida, 
proferisse uma semelhante proposição. 
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Se pois o nobre senador disse uma verdade, uma verdade geral· 
mente reconhecida; se, digo mais, avançou uma proposição axiomá· 
tica em p~lítica, como pode esse nobre senador ser objeto de cen· 
sura por dizer que prescindia dessas maiorias artificiatlS, que eram a 
~ausa das nossas desgraças, e que sem elas podia e devia o governo 
marchar? 

Estou concorde com a opinião do nobre senador, e sinto que S. 
Exa. estivesse ontem ocupado, e não pudesse talvez tomar logo a 
palavra e expiicar·se, se porventura precisa de explicar-se um mem· 
bro desta casa tão conhecido no país, e que tantas vezes tem falado 
contra essas maiorias artificiais. 

·Senhores, tenho feito o que me é possível para responder ao dis· 
curso do Sr. presidente do conselho, e ao que ontem se proferiu nesta 
casa; e aproveito a ocasião para repetir a declaração que fiz no prin· 
cípio do meu discurso; e é que, quando falei nesta casa de designa
ções, não me referi ao ministério, falei em tese. 

O meu discurso está impresso; não o li hoje porque multo tarde 
recebi o Jornal; mas estou persuadido que os Srs. taquígrafos, com 
o zelo que os caracteriza, hão de ter escrito o que eu disse na casa . 
.Apelo para os meus nobres colegas que me ouviram, e até alguns 
deles já me disseram que não falei do ministério. 

Sr. presidente, ainda tinha que dizer, e umas passagens que ler; 
mas sinto-me extremamente fatigado; ando doente há dias, e já hoje 
não tenho a força que tinha -outrora para longos discursos. Peço per· 
dão ao Senado de ter talvez abusado de sua bondade, e se li algumas 
passagens de escritores de nota, foi para atrair a atenção dos meus 
honrados colegas, que não podem deixar de ouvir com interesse e 
prazer pensamentos de homens abalizados, embora diga porventura 
o Sr. presidente do conselho, que não vem a propósito nem tem apli
cação. 

Pelo que tem ocorrido na sessão de sábado e de hoje, parece-me 
que devo ter bem fundada esperanças de que a proposição que se dis· 
cute cairá talvez por unanimidade de votos. 

O SR. VISCONDE DE MARANGUAPE- Sr. presidente, considero 
este projeto de grande importância: trata-se de fazer uma lei para au
mentar a representação nacional, e uma lei desta natureza não pode 
deixar de merecer séria atenção do Senado. 

Quando se jurou a constituição era indispensável que se proce· 
desse à eleição dos representantes da nação por· meio de um censo 
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arbitrârio, porque a não ser assim a constituição não podia ter execu
ção. Assim marchamos desde a instalação do corpo legislativo, e 
tem-se gradualmente aumentado a representação nacional contra o 
princípio consignado na constituição,. porque ela determina que a re
presentação nacional deve ser baseada no princípio da população. 
Creio que é o art. 97 que estabelece este princípio, e exige o .censo; 
e parece que não há nenhum país constitucional onde a eleição de 
seus representantes não tenha por fundamento o censo da população. 

Mas o que se pretende agora fazer? Aumentar ainda por esse meio 
arbitrário a representação nacional; e, Sr. presidente, tão arbitraria· 
mente, que vemos S. Paulo, por exemplo, que dava nove deputados 
antes da separação de uma parte do seu território, que hoje constitui 
a província do Paraná, e que, em conseqüência dessa separação, pa
recia ser lógico diminuir-se dos nove deputados que dava o número 
correspondente àquela parte da província que se ·separou, isto é, que 
em lugar de nove passasse a dar sete ou oito, não aconteceu assim: 
continuou S. Paulo a dar nove, e começou o Paraná a dar dois. Agora 
pretende-se dar mais um ao Paraná e mais um a S. Paulo, de maneira 
que S. Paulo, que dava nove deputados, sem que sua população au
mentasse está dando onze, e quer-se que dê treze ... 

UM SR. SENADOR - Quem diz que não aumentou a população? 
Aumentou, e muito. 

O SR. VISCONDE. DE MARANGUAPE - Se a população de S. 
Paulo aumentou em relação ao aumento que teve na deputação, e que 
ainda se lhe quer dar, também a população de todas as mais pro· 
víncias vai no mesmo progresso; e então devemos duplicar a repre· 
sentação nacional. (Apoiados.) 

Senhores, todo o Brasil tem tido aumento de população; mas não 
temos base, não sabemos ainda se devem ser 40 mil, 30 ou 20 mil 
o número de almas correspondentes a cada deputado. Suponhamos 
porém que sejam 20 mil, que é a base mais pequena que os Estados 
constitucionais têm adotado; pergunto, S. Paulo em 2 anos tem au
mentado 60 mil almas? Decerto que não; entretanto é o que se quer 
fazer; porque dando S. Paulo até 1853 nove deputados hoje vem a dar 
doze, visto que aumenta-se um .pe.lo projeto,. e aumentaram-se dois 
correspondentes à parte da população· que se desmembrou para a nova 
província de Paraná; por conseguinte a população de S. Paulo propor
cionalmente devia ter duplicado, e sendo assim a província de Minas, 
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que ninguém dirá que não tem aumentado muito, deveria dar 40 
deputados. 

(Há diversos apartes,) 

O SR. PRESJDENTE- Atenção! Peço aos Srs. senadores que não 
interrompam o orador. 

O SR. VISCONDE DE MARANGUAPE - Sr. presidente, não me 
interrompem, apesar de não ter o costume de falar. Não falo mais. 
senhores, porque sei que nestas casas de ordinário cada um fica na 
opinião com que vem para aqui, e não tenho a vaidade de supor que 
fé?rei mudar a opinião de ninguém,.mas em questão desta ordem, em 
questões que interessam tanto a nação, sempre hei de enunciar a 
minha opinião; e só para este fim, porque depois vem uma época em 
que aparecem efeitos de causa acumuladas, e não se sabe a quem se 
há de atribuir a culpa ... 

O SR. D. MANOEL- Apoiado, é a linguagem de um santo. (Ri· 
sadas.) 

O SR. VISCONDE DE MARANGUAPE- Sr. presidente. até hoje 
tem-se calculado a este respeito pouco mais ou menos, ou por alto; 
não se tem tido .a base, que, como eu disse, é o censo da população. 
Ainda não sabemos também se na população se devem contar os 
escravos; é um problema que cumpre resolver. Estou persuadido que 
a população livre é a que se deve tomar por base para a representação 
nacional; e sendo assim talvez que já tenhamos o duplo da represen
tação que devíamos ter. (Apoiados.) Ora, Sr. presidente, em que 
país se está fazendo isto? Em um país cuja representação nacional é 
estipendiada! (Apoiados.) Se ao menos fosse em um pais onde, como 
em outros, a representação é gratuita, ainda se podia dizer que era só 
o desejo de aumentar a representação nacional; mas quando a repre
sentação nacional é assalariada, o que parece isto-? (Apoiados.) 

Sr. presidente, ouvi dizer, na última sessão, que se pretendia 
propor o adiamento deste projeto para depois que se tratasse da lei 

sobre eleições: mas eu declaro desde já que rejeito o projeto que -se 

discute. 
O SR. BARÃO DE PINDARt - Sr. presidente, este projeto não 

foi a comissão alguma; ele dormia um sono tão profundo nesta casa 
que mas parecia estar morto do que dormindo. De repente ressurge, 
e suscita um debate violentíssimo e ardente. O que pede então a 
prudência, Sr. presidente? Parece que a prudência pede que se mande 
este projeto a uma comissão, e que ela, depois de maduramente me-
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ditar, emita a sua opinão para que possamos pausadamente ·tomar 
uma decisão; Isto é o mais sensato, no meu modo· de entender. 

Ora, qual seria o motivo por que não acordou este projeto, qual 
a razão porque durante tanto tempo ninguém tugiu nem mugiu a seu 

. respeito? Qual a razão· porque repentinamente aparece esta trovoa
da? Sem dúvida há um motivo qualquer; um acicate mutto fo~te,' aci
cate que ressuscitou o projeto, e que acordou os nobres senadores 
que tanto têm falado sobre ele! Mas qual é ele? · 

Sr. presidente, entendo que para que um sistema como o nosso 
seja aperfeiçoado é preciso que haja um grande número de deputados, 
o maior que ser possa, e que as eleições sejam mais freqüentes, 
contanto que se não perturbe a ordem. É deste modo, Sr. presidente, 
que pode haver verdadeira liberdade em um país; é deste modo que 
os povos podem pronunciar e dar a conhecer a sua vontade; porém 
o que se vê é que as províncias que dão um grande número de depu
tados são as mais favorecidas no recrutamento, isto é, aquelas que 
têm maior população dão menos recrutas do que as que a tem menor; 
e quando se faz algum reparo a semelhante respeito, diz-se: "É gente 
ocupada; casam-se logo apenas tem 14 a 16 anos; não há vadios." 
E a minha pobre província como tem poucos deputados é sacrificada 
no recrutamento; de maneira que, quando Minas dá 100 recrutas, o 
Maranhão dá 300 e mais. O resultado é que a província está despcr 
voada, e podia sem custo o homem casar-se com 4 ou 6 mulheres. 
Este é o estado da minha província. 

Em resultado parece que o que devemos fazer é mandar o projeto 
a uma comissão, para que ela emita o seu parecer. Estou persuadido 
que o governo pode mandar proceder uma estatística em todas as 
províncias; assim ele o queira. 

Sr. presidente, um dos melhores generais do Maranhão, de quem 
tive a honra de ser amigo, o general Silveira, tinha junto a si um en· 
genheiro de quem também tive a honra de ser amigo, e que foi meu 
hóspede quando andou viajando: Este engenheiro foi encarregado por 
aquele general de formar a estatística da província; deram-se as or
dens necessárias às câmaras e aos comandantes, e o 'fesultado foi 
formar-se uma das melhores estatísticas provinciais; não é perfeita, 
porque V. Exa. sabe belamente· ·.quanto é~ necessário ~ara que haja 
uma estatística perfeita, e estou persuadido que no mundo inteiro não 
há nem uma inteiramente perfeita. Mas, enfim, formou-se uma esta
tística tanto quanto se podia formar. Por que razão pois não temos 
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hoje estatísticas provinciais? A lei existe, mas os delegados só cuidam 
em eleições; eis a razão por que não temos recenseamento. 

Enfim, vá o projeto à comissão, e se lá morrer, levantaremos as 
mãos para o céu, porque sem se atender ao bem geral de todas as 
províncias não devemos legislar a este respeito. 

É apoiado o seguinte requerimento: 
"Requei.ro que o projeto vá à competente comissão. - B. de 

Pindaré." 
O SR. PIMENTA BUENO - Eu tinha pedido a palavra para fazer 

algumas observações sobre as idéias que foram produzidas em rela· 
ção ao direito que a província de S. Paulo tinha de pedir aumento de 
deputação; mas como creio que não é este mais o objeto da questão, 
limitar·me-ei a expor algumas observações sobre o adiamento. 

Darei o meu voto ao requerimento; é minha opinião que há ne· 
ceSsidade de que esta matéria fique adiada, ou vá a uma comissão. 
Trata-se de apresentar ao Senado um projeto para a reforma eleitoral 
no império: se o Senado em sua sabedoria adotar a divisão eleitoral 
por círculos, ou algum~ outra disposição análoga, que se inclua neste 
projeto, talvez seja conveniente alterar o número das deputações de 
algumas das províncias. Por exemplo, se passar a idéia da divisão 
eleitoral por círculos, será nesse caso minha opinião que nenhuma 
província possa deixar de ter um número par de deputados; e essa 
necessidade resultará daquela, de pôr em harmonia os círculos para 
a eleição dos senadores. 

Mas, enfim, seja qual for a resolução do Senado, é preciso exami· 
nar primeiramente esta idéia; e então, por que preveni-la com uma 
medida que não é urgente? 

Dou portanto o meu voto, e com muito prazer, ao requerimento 
do nobre senador. 

O SR. FONSECA - Sr. presidente, eu também voto pelo adia· 
menta. Pedi a palavra antes da proposição do adiamento, para expli
car-me em relação a este projeto; pois que não menos de dois nobres 
senadores em seus discursos de impugnação disseram que o absurdo 
deste projeto recrescia em relação aS.· Paulo, e então dei alguns apar
tes contrariando-os, sendo eu a isto levado pelas minhas convicções 
e conhecimento que tenho da província. Como receio que estes meus 
apartes, maxime em resposta o nobre senador pela província do Rio 
de Janeiro, e natural de Pernambuco, que ultimamente falou contra 
o projeto, dêm ocasião a ajuizar-se não exatamente do meu modo de 
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pensar a respeito do projeto, quero dizer alguma coisa. Desgraçado é 
este projeto; uma só voz se não levantou no Senado a ~eu favor; e 

todavia, discursos e mais discursos se acumularam contra ele, todos 

no mesmo sentido! Parece que se supunha haver muita gente empe

nhada por ele; eu penso porém que isto foi engano; foi dado para a 

ordem do· dia porque é um projeto vindo da Câmara dos Srs.. Depu- . 
tados, e não pertencia ao Sr. presidente o decidir da sua sorte, mas 

ao Senado. Quanto a mim, Sr. presidente, hesitei e tive minhas dú· 

vidas sobre o modo por que deveria votar; ele aumenta a deputação 
por S. Paulo, dá-lhe mais um deputado, e conseqüentemente um se

nador, é pois natural que eu, senador por S. Paulo, me não pudesse 

facilmente resolver a votar contra isto, e tanto mais quanto estou 

convencido que este aumento não seria escandaloso, como disse o 

nobre senador que ultimamente falou. Este nobre senador disse -

que a província de S. Paulo em 2 anos não podia aumentar de popu

lação (referia-se à época da separação da Curitiba), em ordem a pre

cisar aumentar sua deputação; disse até que se deveria ou deve dimi

nuir a deputação de S. Paulo em razão da separação de Curitiba, etc. 

A deputação de S. Paulo, Sr. presidente, é a mesma que foi marcada 
no começo da nossa vida constitucional, há mais de 30 anos: em 

todo este espaço S. Paulo não aumentaria sua população para ter 

mais um deputado? Note-se que S. Paulo é incontestavelmente uma 

daquelas províncias que mais prosperam, e aumentam sua população; 

tem para isto todas as condições; isto é coisa sabida. Argumentava 

o nobre senador com a falta de censo para senão dever aumentar a 

deputação de S. Paulo, e pergunto eu, em que censo se· funda o 

nobre senador para entender, para demonstrar que a deputação de 

S. P~wlo deve ser diminuída, para ficar assim em proporção com sua 

população? Saiba o nobre senador que a província de S. Paulo au 
menta tanto a .sua população, cresce tanto, que por este lado feliz
mente nenhuma falta lhe fez a saparação da comarca da Curitiba, 

hoje província do Paraná. Se esta separação fosse razão para se me· 

lhante diminuição, diminuída também deveria ter sido a deputação na 
comarca de S. Francisco, que foi anexada à Bahia; mas disto se não 
lembra o nobre senador, e nein···11!nguém, e menos eu, que reconheço 

que isto seria clamorosa injustiçá.· 

O SR. VISCONDE DE MARANGUAPE- Se a matéria está em 

discussão, Sr. presidente, peço a palavra para responder. 
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O SR. FONSECA - Bem, não continuarei, Sr. presidente; flco 
nisto; o adiamento me impede, voto por ele. 

O SR. DANT AS -- Sr. presidente, não posso concordar no adia· 
menta, e as razões produzidas em seu favor· não me parecem proce
dentes. Disse um nobre senador por S. Paulo que convinha esperar 
pela reforma eleitoral, onde se estabelecia o sistema de eleições 
por círculos, e que nesse caso era preciso acomodar o número de 
deputados a·os círculos que se determinarem; mas eu entendo o con· 
trário, entendo que o número dos·círculos é que deve ser subordinado 
ao número, além de que, passe ou não passe a eleição por círculos, 
não podemos alterar o número dos deputados, porque a constituição 
é clara: a base do número dos deputados é o censo da população, e 
só por meio dele podemos estabelecer a relação entre o número dos 
deputados e a população. 

De que serve ir o projeto à comissão de estatística? Que tem ela 
que dizer? Dirá: - não temos censo, - e isto nós sabemos. Sr. 
presidente, eu não entro na questão da necessidade de aumentar o nú
mero de deputados por esta ou por aquela província, só direi que ainda 
que passasse este projeto e outros Srs. senadores mandassem emen
das a favor de suas províncias, eu não pediria para a minha província 
aumento de deputação, a minha província quer braços, estradas, ca· 
minhas, dinheiro para obras, enfim, melhoramentos materiais, mas 
não quer aumento de deputados. Se se perguntar a qualquer lavrador 
o que quer ele responderá: "O que pretendo são braços, é poder con· 
duzir e vender meus gêneros da melhor maneira possível." Senhores, 
não temos base para aumento dos deputados: aqui no Rio de Janeiro 
é onde a população tem aumentado mais, mas o seu maior aumento 
é em estrangeiros e escravos, e não é esta a população que a cons· 
tituição quer que sirva de base ao número dos deputados. 

Nada mais pois este projeto fazer à comissão, por conseqüência 

eu voto contra o adiamento e contra ele. 
O SR. BARÃO DE PINDARt: (pela ordem) - Sr. presidente, se o 

projeto tem de morrer, melhor é que morra já. 
Creio que por ora, nas nossas circunstâncias, nem aqui, nem nas 

camisões se poderá fazer grande coisa à vista da falta de um censo. 
E não quero que se possa dizer que não temos censo nem escrito com 

c, nem escrito com s. 
Peço para retirar o meu requerimento. 
O SR. PRESIDENTE - Vou consultar o Senado. 
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O SR. PIMENTA BUENO (pela ordem)- Sr. presidente, eu aceito 
o requerimento como meu. 

O que desejo é que não se adote, nem se reprove o projeto sem 
maduro exame. Não me faz peso algum haver ou não arrolamento; 
que a população tivesse ou não tivesse aumentado, etc. Como o Se
nado deve ser dominado sempre por um princípio de justiça, convém 
que não faça favores a uma província e os denegue a outras ·nas mes· 
mas circunstâncias. Em todo o caso eu não digo que se aprove nem 
desaprove, o que desejo é que se reflita e se estude a matéria. 

Reproduzo a razão que já dei, e é que tendo de se tratar da re
forma eleitoral, parece muito lógico e conveniente que se· adie esta 
matéria para se resolver com conhecimento de causa depois daquela 
decidida. 

Não sei se o projeto será aprovado, no caso de cair o adiamento, 
ou se será rejeitado. Se fosse aprovado me pareceria uma aprovação 
prematura; se fosse rejeitado me pareceria não consultar-se bem asa· 
bedoria do Senado. 

Eis porque faço minha a idéia do adiamento; porque peço que o 
requerimento se considere como meu. 

Julgado discutido o requerimento, é aprovado que seja a propo
sição remetida à comissão de estatística. 

É sem debate aprovada em 1.a e 2.a discussão, para passar à 3.a, 
a proposição da Câmara dos Srs. Deputados declarando o tempo de 
serviço exigido para os capelães do exército serem promovidos às gra· 
duações dos postos de tenente e capitão. 

Segue-se a 1.8 discussão da proposição da sobredita câmara au· 
torizando o governo a pagar ao Dr. João Baptista dos Anjos a quantia 
de 1:210$369 que pagou ao ·facultativo que o substituiu no serviço do 
hospital de marinha da província da Bahia durante o tempo que esteve 
na Europa. 

O SR. O ANTAS -Sr. presidente, quando V. Exa. deu este pro
jeto para a ordem do dia eu pedi·o, e tive ocasião de rever todos os 
documentos e conhecer que este pretendente não tem razão alguma 
para exigir este pagamento. 

Admiro-me de que havendo pessoas nesta casa que ·foram minis· 
tros em diversos tempos em que este pretendente pediu este mesmo 
pagamento e lho indefirram, deixaram hoje passar o negócio que se 
discute em silêncio. 
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O caso é este. Um lente da academia de medicina da Bahia, que 
também· é médico de um hospital de marinha, pediu licença ao gover· 

no geral para ir à Europa, mas como esta licença tardasse pediu licença 

por três meses ao presidente da província, que lha deu com ordenado 

inteiro, já como lente, já como cirurgião do referido hospital. 

Entretanto chegou a licença do governo supremo, isto é, pelo 

ministério do império licença na qualidade de lente, e pelo ministério 

da marinha licença na qualidade de médico do hospital. Mas a licença 

pelo ministério da marinha por seis meses com todos os vencimentos 

foi concedida com a condição de de·ixar um médico em seu lugar, assim 

como ele requereu, pago à sua custa. 

Este empregado serviu-se não só dos três meses de licença con· 

cedidos pelo presidente, mas dos seis meses concedidos pelo gover

no. Acabados os meses da licença, e. os três que o presidente lhe 

concedeu, pediu nova licença que lhe foi concedida por ambos os 

ministérios com meio ordenado; daí em diante gozou o pretendente 

desta nova licença; percebeu os ordenados concedidos sem que pa· 

gasse ao médico que ficou em seu lugar, para com o qual se tinha 

obrigado, como consta de seus requerimentos e dos avisos de licença. 

Depois, esgotadas ambas as licenças, ainda o presidente da pro· 

víncia lhe deu uma segunda com todo o ordenado, e ele continuou a 

receber sem dar a parte da gratificação que devia dar ao substituto 

por ele convencionado, e ainda, senhores, obteve do mesmo presi· 

dente uma 3.a licença com vencimentos, contra a literal disposição da 

lei. Eis o que ele exige, é o pagamento deste substituto desde o tem· 

po que deixou de perceber parte da gratificação, e a quem ele se 

comprometeu a pagar. Senhores, são muitos os documentos, não é 
possível que eu os possa ler para bem esclarecer a casa. 

Isto foi em 1841, era ministro o Sr. Hollanda Cavalcanti, indefe

riu-lhe. Em 1847 era ministro o Sr. Cândido Baptista de Oliveira, in

deferiu-lhe. Em 1848 era ministro o Sr. Joaquim Antão Fernandes 

Leão, indeferiu-lhe. Em 1851 e 1852 era ministro o Sr. Tosta, que ape· 

sar de seu seu patrício, todavia tal é a sua retidão e probidade, que 

não anuiu em deferir-lhe favoravelmente. De maneira que à medida 

que iam mudando os ministérios o pretendente ia renovando a pre

tensão. 
Ultimamente em 1853 foi à Câmara dos Deputados, a comissão 

dividiu-se a respeito do bom direito que assistia ao pretendente, e 

apesar de tudo aqui veio a presente resolução concedendo o pagamen-
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to de um conto duzentos e tantos mil ré is. Há aqui diversas informa· 
ções, diversos pareceres, cada um dos ministros mandou ouvir as re
partições competentes, todas informaram contra. Lerei apenas uma 
delas (Lê). "Parecer do procurador da coroa, informação do porteiro 
do hospital. " 

Eis o que posso informar, não tenho tempo para ler tudo; se 
fosse possível poderia dar maiores esclarecimentos; mas o que vi 
basta para votar contra. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA- Pelo relatório que acaba de dizer 
o nobre senador depreende-se alguma coisa desfavorável ao preten· 
dente; mas não me julgo também habilitado para dar um voto contra 
Parece que a comissão de fazenda deve instituir um exame sobre este 
negócio, e à vista do seu parecer poderemos votar conscienciosa
mente. 

Se eu fosse em colisão obrigado a votar hoje, talvez votasse con
tra. Mas como o mesmo nobre senador se referiu a informações que 
deram diferentes repartições, por ordem dos respectivos ministros, 
acharemos nessas informações alguma coisa que nos guie; e mesmo 
entendo que tendo este projeto vindo da outra câmara, onde é de 
crer que o negócio fosse devidamente examinado, não é muito regular 
desprezá-lo in limine, sem examinar co matenção o mesmo negócio. 

O mais prudente pois é remeter o projeto a uma comissão, como 
se procedeu ultimamente a requerimento do Sr. senador pelo Ceará, 
a respeito de idêntica preteosão. 

É apoiado e aprovado o seguinte requerimento: 
"Requeiro que vá o projeto à comissão de fazenda para dar seu 

parecer. - Silveira da Motta." . 
O SR. PRESIDENTE declara esgotada a matéria da ordem do dia, 

e dá para a da 1.a sessão: discussão da redação que se acha sobre 
a mesa relativa à fixação das forças de mar; 3.a discussão das propo
sições do Senado sobre os estudantes João da Silva Pinheiro Freire, 
e João Baptista dos Guimarães: 2.a discussão da proposição do Sena
do ~um~ntando os ordenados dos lentes da escola militar e academia 

de marinha. 
Levanta-se a sessão à 1 horas e 50 minutos. 
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SESSÃO EM 4 DE JULHO DE 1855 

Presidência do Sr. Manoel lgnácio Cavalcanti de Lacerda 

As 10 horas e meia da manhã, estando presentes 32 Srs. sena
dores, o Sr. presidente abre a sessão, e lida a ata da anterior é apro
vada. 

EXPEDIENTE 

O SR. 1.a-SECRETARIO lê um ofício do 1.0-secretário da Câmara 
dos Deputados, acompanhando a seguinte proposição: 

"A assembléia geral legislativa resolve: 
"Artigo único - O governo é autorizado para mandar passar 

carta de naturalização de cidadão brasileiro aos súditos portugueses 
Joaquim José Tavares e José Henriques da Trindade, aos súditos fran
ceses Frederico Guilherme, Júlio Braconnot, João José Prosper Phili
gret, e Felippe Hippolyto Aché, ao súdito britânico Guilherme Phillips, 
residentes nesfa corte; aos súditos portugueses Domingos Monteiro 
Ribeiro de Alvarenga, residente na capital da província do Pará; Ma
noel lgnácio Machado, residente na capital da província do Maranhão, 
e ao Dr. Custódio Luiz. de Miranda, residente na vila de Rezende, pro
víncia do Rio de Janeiro, dispensadas para este fim as disposições 
da lei em contrário. 

"Paço da Câmara dos Deputados, em 3 de julho de 1855. -
Visconde de Baependi, presidente. - Francisco de Paula Cândido, 
1.0-Secretário. - Antonio José Machado, 2.0 -secretário. " 

Vai a imprimir, não o estando. 
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ORDEM DO DIA 

Entra em di~cussão a redação do projeto de lei fixando as forças 
de mar para o ano financeiro de 1856 a 1857 . .. 

Julgada discutida a matéria, é aprovada, a fim de ser o projeto. 
enviado à sanção imperial. · 

São· aprovadas, em 3.a discussão, e remetidas à comissão de 
redação as proposições do Senado, uma mandando admitir à matrí· 
cula do 6.0 ano da faculdade de medicina do Rio de Janeiro ao aluno 
João Baptista dos Guimarães, e outra mandando admitir a exame das 
matérias do 5.0 ano da mesma faculdade ao aluno João da Silva Pi· 
nheiro Freire. 

Entra em 2.a discussão o art. 1.0 da proposição do Senado aumen
tando os vencimentos do diretor da escola militar, comandante da 
academia de marinha, e dos lentes catedráticos e substitutos. 

O SR. MELLO E MATTOS- Estando em discussão o art. 1.0
, e 

sendo de justiça ou pelo menos de eqüidade que ele compreenda a 
igualdade também relativamente aos secretários dessas escolas, visto 
que os secretários das faculdades de direito e de medicina forarn 
contemplados no aumento que tiveram os lentes dessas faculdades, 
eu e o Sr. visconde de Maranguape oferecemos uma emenda neste 
sentido. 

J: apoiada a seguinte emenda: 
"Ao art. 1.0

, depois das palavras- lentes catedráticos, e subs
titutos - acrescente-se - e os respectivos secretários perceberão 
etc., como está no artigo. - Mello Mattos. - Visconde Maran· 
guape." 

Discutida a matéria. é aprovado o art. ·1.0 e a emenda. 
Os artigos 2.0

, 3.0
, e 4.0 são aprovados sem debate, e igualmente 

a proposição para passar a 3.a discussão, conforme se acha emendada. 
O SR. PRESIDENTE declara esgotada a matéria da ordem do dia, 

e dá para a da seguinte sessão a continuação da primeira discussão da 
prOposição da Câmara dos Deputados, maAdando processar, ainda 
quando ausentes do império, e julgar, logo que sejam presentes, os 
cidadãos brasileiros que em países estrangeiros perpetrarem certos· 
crimes, com o parecer das· C{).lllissões .de. legislação e constituição a 

tal respeito. 

Levanta-se a sessão às 11 horas e meia .. 
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SESSÃO EM 5 DE JULHO DE 1855 

Presidência do Sr. Manoel lgnácio Cavalcanti de Lacerda 

SUMARIO - Requerimento e discurso do Sr. Souza 
Franco, observação do Sr. Visconde de Jequitinhonha- Or
dem do dia - Punição de crimes cometidos por brasileiros 
em países estrangeiros. Discursos dos Srs. Mendes dos San· 

• 
tos, Visconde de Jequitinhonha, Barão de Quaraim, e Pimenta 
Bueno. 

Às 1 O horas e meia da manhã, estando presentes 33 Srs. Sena· 
dores, o Sr. presidente abre a sessão, e lida a ata da anterior é apro· 
vada. 

O SR. 1.0 ·SECRETARIO dá conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

Um ofício do 1.0·Secretário da câmara dos deputados participando 
a elelção da mesa que ali deverá servi.r no presetne mês. 

Outro do mesmo, participando que aquela câmara adotou, e di· 
rige à sanção imperial, a resolução da assembléia geral legislativa, 
autorizando o governo para conceder carta de naturalização de ci· 
dadão brasileiro ao súdito prussiano Carlos Frederico Adão Koefer 
e outros, com a emenda do senado·. 

Outro do mesmo, participando ter sido sancionada a resolução 
da assembléia geral legislativa que aprova a pensão concedida à 
Marquesa de Jacarepaguá. 
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De todos fica o senado inteirado. 
Outro do mesmo, acompanhando a seguinte proposição: 
u A ·assembléia geral legislativa decreta: 
"Art. 1.o As terras de índios de aldeias ou missões extintas 

serão incorporadas ao patrimônio das câmaras dos respectivos muni-· 
cípios, não podendo porém essa incorporação exceder a uma légua 
em quadro nos terrenos próprios para a lavoura, e a duas IE~guas em 
quadro nos terrenos de criar. 

"Art. 2.0 As câmaras que não tiverem terras, ou em cujo muni
·cípio não houver terras de aldeias ou missões extintas, serão con
cedidas para patrimônio, na conformidade do artigo antecedente, uma 
ou duas léguas das terras devolutas do mesmo município. 

"Art. 3.0 Os índios das aldeias ou missões extintas serão isen· 
tos do pagamento de fôro ou renda dos terrenos que ao tempo da 
execução desta lei ocuparem com suas moradas ou com efetiva 
cultura, e desta isenção continuarão a gozar os descendentes dos 
ditos atuais possuidores, e não quaisquer outros seus sucessores 
nesses terrenos. 

"Art. 4.0 Os bens do patrimônio· das câma·ras. municipais ex· 
tintas pertencem às câmaras dos municípios a que o território daque
las se reunir. 

"Art. 5.0 As reclamações e contestações que se suscitarem na 
execução desta lei serão decididas pela autoridade administrativa, 
na forma dos regulamentos do governo, revogadas as disposições em 
contrário. 

"Paço da câmara dos deputados, em 3 de julho de 1855. -
Visconde de Baependi, presidente. - Francisco de Paula Cândido, 
1.0-secretário. - Antonio José Machado,: 2·.o·secretário." 

Vai a imprimir não o estando. 
O SR. PRESIDENTE declara que se vai oficiar ao Sr. ministro 

do império, pedindo dia, hora e lugar para o recebimento da depu
tação que tem de apresentar à sanção imperial os projetas de lei 
das fixações das forças de terra e de mar para o ano financeiro de 
1856 a 1857; e são logo sorteados para a dita deputação os Srs. Vis-. 
conde de Jequitinhonha, Fonseca, Souza e Mello, Barão de Quaraim, 
Visconde de Uberaba, Quei.rdt . .Coutinho, e Marquês de Olinda. 

O SR. SOUZA FRANCO -Tenho de apresentar um requerimento 
que entendo de suma importância, e do qual darei conhecimento ao 
senado pela sua :aitura, pedindo ao mesmo tempo licença para jus-
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ti ficar a sua apresentação e a sua matéria. O requerimento é o se
guinte: 

"Requeiro que se peçam informações ao governo sobre o estado 
das questões entre a fazenda pública e as massas falidas dos co
merciantes·T. e J. Dutton, do Rio de Janeiro, Deane e Youle e C., de 
Pernambuco, e Fulano Porto, do Maranhão, e se o governo tem to
mado algumas medidas ·além das que constam do relatório da repar
tição dos negócios da fazenda. Rio de Janeiro, 5 de julho de 1855. 
- Souza Franco." 

Julgo que esta questão é de muita importância; e de tanta im
portância, que a respeito dela se tem apresentado ao governo não só 
algumas representações individuais, porém algumas representações 
de corpos, creio que da praça do comércio do Rio de Janeiro, e de 
um número considerável de negociantes desta mesma praça, que 
entendem que os. negócios do tesouro, principalmente em matérias 
de saques, ficam muito embaraçados com as providências que o te
souro tomou de se julgar com privilégio de preferência mesmo nos 
casos da questão. 

Eu entendo (e· peço licença para expor a minha opinião, não obs
tante ser contrária à de muitos hábeis jurisconsultos desta casa) 
que o tesouro não usou de um direito quando admitiu a novidade, os 
seqüestros contra as massas falidas; entendo que o tesouro não usa 
de um direito, quando se julga com o direito de preferência nos casos 
de que se trata, que é o de falência de comerciantes e por motivo de 
letras que o tesouro com eles negociara. 

Mas, quando o mesmo governo entendesse que, em conseqüên· 
cia de divergência no conselho de estado, que devia sujeitar seme· 
lhante matéria à decisão do corpo legislativo, o que me parece (e é 
por isso que principalmente apresento o meu requerimento) é que 
em uma questão de tal natureza, uma questão de uma importância 
tão grave como esta, uma questão em que o comércio julga que sofre 
muito e que são precisas providências imediatas, o governo não se 
devia ter satisfeito com dizer no relatório que remetera os papéis 
creio que à câmara dos Srs. ·deputados, sem iniciar nenhuma me
dida, sem promover nenhuma providência, e deixando ao tempo a 
decisão de um negócio que, do modo que vai, entregue como está ao 
corpo legislativo, pode levar anos sem ser decidido, com manifesto 
embaraço do comércio e com manifesto prejuízo dos cofres públi
cos 11 
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O SR. BAPTISTA DE OLIVEIRA- Apoiado. 

O SR. SOUZA FRANCO -· Senhores, são três os fatos que de
ram lugar a esta questão: as quebras de três casas comerciais, a 
de T. e J. Dutton do Rio de Janeiro, e de Deane Youle e C. em 
Pernambuco, e a de Fulano Porto do Maranhão. 

O que há de notável não é tão-somente que o tesouro seqües
trasse os bens de massas falidas, entregues a administrações co
merciais privilegiadas, e privilegiadas a tal ponto que até ultima
mente nunca o tesouro usou, que eu saiba, seqüestrar bens de mas
sas falidas entregues a administrações comerciais; digo, não só fez 
esse seqüestro, mas ainda no caso de T. e J. Dutton o fez por 
precatá ria da tesouraria da Bahla, seqüestrando as· bens de uma firma 
diversa estabelecida no Rio de Janeiro, contra os princípios de di· 
rei to comercial, quer do nosso código, art. 292, quer de todos os có
digos, como o português, art. 746, o espanhol, art. 207, os quais to
dos determinam que em caso de falência os credores do indivíduo ou 
de uma soc!edade em que ela tenha parte não possam se julgar 
com direito aos bens de outra sociedade muito diversa que tenha 
falido, sem que p_rimeiro tenham sido pagos todos os credores da 
massa falida; de sorte que a tesouraria da Bahia, que se julgava com 
direito a ser paga de uma quantia de saque da firma de Dutton da
quela praça, não podia ter o direito de vir seqüestrar os bens da casa 
T. e . Dutton do Rio de Janeiro, em cujos bens tinham preferência 
os credores desta mesma casa, e só o restante é que, na forma do 
código, poderia caber ao pagamento da tesouraria da Bahia; e quando 
se entendesse que o credor era o mesmo, que o credor era o tesouro 
e não a tesouraria da Bahia, então o seqüestro, se ele tivesse lugar, 
devia ser feito, não por precatória da tesouraria da Bahia, mas a re
querimento do tesouro ... 

O SR. BAPTISTA DE OLIVEIRA - Apoiado. 

O SR. SOUZA FRANCO - Do procedimento contrário se tem 
s.eguido, além dos embaraços da administração comercial da casa 
T. e J. Dutton desta praça, que todos os credores da firma da Ba
hia. a exemplo da tesouraria da Bahia, pretendam ser pagos pela fir
ma, aliás diversas, do Rio de Janeiro, antes de serem pagos os cre
dOI·es desta mesma fir-ma. 

Eu disse que não havi~ o direito de seqüestro, e acabo de de
monstrar que sem dúvida alguma não havia direito de seqüestro da 
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forma porque foi feito, em bens de uma firma diversa, nos quais tem 
privilégio os credores especiais da firma. 

Há uma resposta que se me quererá apresentar, e é que em tal 
caso os pr~judicados podem lançar mão dos meios legais de embar
gos ao seqüestro. A réplica do Sr. ministro da fazenda, depois que 
sob a opinião do conselho de estado se declarou de alguma maneira 
que o tesouro tem esse direito, qual é o juiz de 1.a instância que se 
havia de artever a julgar o contrário daquilo que o tesouro julga e 
que o Sr. ministro admite a respeito de semelhante questão? 

O resultado foi que apesar do manifesto direito que assiste à 
administração da casa da massa falida de T. e J. Dutton do Rio de 
Janeiro, os seus embargos não foram aqui julgados, foram reme
tidos para o juízo dos feitos da Bahia, onde foram desprezados; e a 
esperança das pa~tes está apenas na relação do distrito, que como 
corpo mais independente, lhes poderá fazer justiça mesmo contra a 
injusta e ilegal opinião do tesouro público. 

Mas eu também disse que nunca houve esses estilos de se
qüestros por patre ·do tesouro em bens de massas falidas. Senhores, 
a legislação antiga, isto é, o alvará de 13 de outubro de 1756 que 
regulava a questão, determinava no § 13 o seguinte: 

"Porque os priores e cônsules de que tratou no § 8.0 da re
ferida lei se acham extintos, sou servido substituir no lugar deles 
(enquanto eu ·não dispuser o contrário}, com_ jurisdição privativa e 
exclusiva de todas e quaisquer outras jurisdições, o provedor e depu
tados da junta que solicita o bem comum do comércio." 

A junta do comércio tinha pois o direito especial, privativo e ex
clusivo de todo e qualquer outro juízo, de decidir das questões de 
falência, e da partilha dos bens das massas falidas; e tanto assim 
se entendeu sempre, que eu não tenho notícia de um único caso em 
que se .fizessem seqüestros nesses bens por parte do fisco, e eles 
fossem levados adiante. 

Pelo contrário, tenho notícia de um fato que se deu aqui mesmo 
na praça do Rio de Janeiro. Quando nesta praça quebrou em 1837 ou 
1838 a casa de Lewis e Kemble, o tesouro, não tendo recorrido a se
qüestro, porque nunca se entendeu que em tais casos ·O seqüestro 
devesse ter lugar, embargou contudo parte dos fundos dessa massa 
falida; disputando-se preferência, o tesouro viu-se obrigado a desistir 
do seu embargo e a reconhecer que não tinha direito para ser pago 
com preferência aos mais credores dos falidos. 
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Foi o Sr. Maia, aliás jurisconsulto muito abalisado, que em seu 
parecer de 23 de janeiro de 1838 e no 2.0 parecer de 26 do mesmo 
mês e ano dizia: "Advirto que, apesar de se não ter subscrito por 
parte da fazenda nacional o acordo dos mais credores da casa falida 
de Lewis e Kemble, e ainda mesmo que se não subscreva para evitar 
qualquer prejuízo que esse ato possa resultar à fazenda nacional no 
prosseguimento de seu direito, parece-me contudo que será conve
niente e vantajoso à mesma fazenda anuir agora à pretensão dos 
suplicantes· administradores da sobredita casa, consentindo em que 
lhe sejam entregues as quantias embargadas e .depositadas, para 
que corn as. mais que forem apurando possam fazer o rateio entre 
todos os credores, o que atualmente se acha embaraçado pela pen
dência de muitos litígios da fazenda nacional e dos outros credores, 
visto não se ter por parte daquela acedido à concordata. Porquanto, 
como a dívida pela qual a fazenda nacional demanda a casa falida 
não é por título algum privilegiada para que seja, ou deva ser paga 

completametne com preferência às outras dívidas ... Rio de Janeiro, 
26 de janeiro de 1838. -Assinado, Maia." 

Reconheceu portanto o exímio Sr. Dr. Maia que o tesouro não 
tinha direito de preferência; e é preciso notar que a questão era exa
tamente a mesma de que agora se trata, isto é, questão de sangue, 
questão de letras negociadas pelo tesouro com a casa de Lewis e 
Kemble, como se vê da petição dos administradores que tenho em 

mãos. 

Em conseqüência deste parecer o ministro da fazenda de então, 
o Sr. Calmon, hoje Sr. Marquês de Abrantes, deu este despacho: 
"Expeça-se ordem na forma do parecer fiscal. Rio, em 29 de janeiro 
de 1838. -Assinado, Calmon." 

E a ordem do tesouro determinava o seguinte: "Em conformidade 
do parecer por V. S. dado em 26 do corrente sobre representação 
dos administradores da casa falida de Lewis e Kemble, fica V. S. 
autorizado para convir na suspensão da execução contra a dita casa, 
no levantamento das quantias embargadas (veja-se que se não diz 
seqüestrada), e no rateio delas entre os credores, fazendo estes o 
mesmo na suspensão .de seus litíg~os, e assinados os competentes 
termos judiciais. Deus guarcle a V. S. Paço, em 31 de janeiro de 
1838. - Miguel Calr.:on du Pin e Almeida. - Sr. conselheiro pro

curador fiscal do tesouro. " 
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Em conseqüência o tesouro desistiu de todos os seus alega
dos privilégios, desistiu do embargo, e foi pago em rateio com igual
dade com <;>s outros credores, como o poderia mostrar se não re
ceasse abusar da paciência do Senado. 

De então para cá eu não conheço legislação· nova que viesse 
alterar essa legislação em prática por tantos anos, e que então foi 
executada, e pelo contrário o código do comércio e decreto de 25 de 
novembro de 1850 ns. 737 e 739 reforçam esta opinião e estilos. 

O parecer do conselho de estado a que se refere o nobre mi
nistro da fazenda em seu relatório deste ano, fundou-se em algumas 
razões que não entendo que sejam valiosas, o que peço licença para 
dizê-lo com todo o respeito que me merecem os pareceres do con· 
se lho de estado. 

Entendeu, por exemplo, o governo, firmando-se nesse parecer, 
que, nada declarando o código do comércio a respeito das preferên
cias do tesouro, devia-se entender que ficavam em pé essas. prefe
rências concedidas. pelas leis antigas. Eu sustentarei que muito pelo 
contrário não ficaram em pé, porque não estão expressas no código 
do comércio, e não se davam pelas leis antigas estas de que se trata, 
para ver o que, basta ler qualquer dos autores que tratam desta ques
tão em referência à legislação antiga. Pereira e Souza, Coelho da 
Rocha, Correa· Teles, todos estes autores dize_m que o tesouro nun
ca tinha preferência senão nos casos de direitos reais, impostos, con
tratos, tesoureiros, exatores, etc., etc. Por conseqüência, se não ha
via antes esse direito de preferência, não podia ficar persistindo pelo 
fato do código nada declarar a seu respeito. 

E também entendo que o fato do código do comércio não ter re
conhecido nenhuma dessas preferências em caso de falência, o que 
significa é que os legisladores entenderam que ao tesouro não ficava 
competindo nenhum desses mesmos direitos de preferência que tinha 
na legislação antiga. E digo isto porque os legisladores tinham em 
vista, por exemplo, o código de Portugal, o código da Espanha e os 
códigos das outras nações onde esta matéria é expressamente de· 
clarada, onde este privilégio é concedido expressamente; se o legis· 
'ador brasileiro comercial omitiu a declaração expressa dos casos 
em q'ue o--tesouro teria preferência, é porque entendeu que o tesouro 
e não devia ter, é porque entendeu que em casos, por exemplo, de 
contratos, o tesouro tem a garantia das fianças, das hipotecas, e ou
tras garantias que pode estipular. (Apoiados.) Por certo não serei 
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eu quem diga que não seja conveniente, por exemplo, em casos de 
impostos, determinar, como faz o código da Espanha, e melhor o có
digo de Portugal no art. 1. 239, § 4.0

, alguns privilégios para o tesouro; 
mas o. fato de se não ter determinado estes privilégios no código 
comercial do império estabelece o princípio de que o código não 
admite nenhum privilégio de preferência especial do· tesouro em 
caso de falência, e que equipara suas dívidas às particulares. 

Entretanto se quer entender que o decreto no 736 de 20 de no· 
vembro de 1850 no art. 79, referindo-se à lei de 1761 §§ 13, 14 e 15, 
reconheceu os privilégios da fazenda pública, e quer se entender 
o reconhecimento também em virtude de algumas leis que tinham 
concedldo esses privilégios ao Banco do Brasil, como sejam os al
varás de .21 de setembro de 1814, o alvará de 16 de fevereiro de 1816, 
e o decreto de 29 de outubro de 1818 no art. 3.0

• 

Senhores, não admito que, quando em junho de 1850 se publi
cava o código comercial discutido nas câmaras para ser lei do país 
e que foi posto em execução no 1.0 de janeiro de 1851, viesse um 
decreto do governo de 20 de novembro desse mesmo ano de 1850 
revogar grandE;} parte das disposições do código: não admito isso, e 
não admito principalmente porque nem essa revogação está expres
sa, nem o governo tinha esse direito, e se o julgou ter, o ministério 
da justiça estava em manifesta oposição com o da fazenda, quando, 
ao passo que no decreto n.o 736 de 20 de novembro de 1850 se pode 
achar alguns visas de que o governo pelo ministéiro da fazenda re
vogava ou explicava as disposições do código, nos decretos ns. 737 
e 738 de 25 de novembro, cinco dias depois, de novo se confirma
vam todas as disposições do código, quanto a preferências e juízo 
das falências, de sorte que, a poder ser verdade que o espírito do 
decreto n.6 736 era de modificar. o código, havia uma oposição tão 
patente entre o ministério da fazenda que o tentava modificar, e o 
da justiça que o confirmava, ambos em decretos tão contraditórios, 
tão opostos entre si entendidos como se pretende, que isso não pode 
ser admitido e só pode explicar-se. pelo princípio de que o decr.eto 
n.o 736 não se referia de forma nenhuma às administrações das mas~ 
sas falidas, e em coisa nenhuma alterava as disposições do código 
criminal, confii·mada nos decretos ns. 737'e 738. 

É preciso notar outras circunstâncias. Tendo-se admitido essas 
adm!nistrações ou esse juízo quase administrativo das falências pela 
vantagem de se poderem entender os come'rciantes credores para 
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habilitar o falido a liquidar imediatamente seus negócios, tornar breve 
a realização e liquidar a massa, o que é tanto do interesse do co
mércio com.o do Estado, é de suma inconveniência que, ao pa,sso 
que se tem admitido essas administrações privilegiadas e especi'ais, 
não só pela legislação ántiga como pelo código e regulamentos co
merciais, venha o tesouro envolver-se na questão, seqüestrar todos 
os fundos a cargo dessas administrações, causando assim embara
ços ao falido, aos credores,. à marcha do juízo e aos interesses do 
Estado pela demora e prejuízos que causa. 

Primeirametne, que vantagem há nesses seqüestros? Segurar 
os fundos para não serem esperdiçados todos pelo falido, ou gastos 
pela administração? Um requerimento, uma precatória ao juiz com
petente poderia fazê-lo, sem necessidade de cham·ar os bens ao te· 
souro; entretanto que quando o tesouro chama a si esses bens faz 
como fez no Rio de Janeiro com a casa H. e J. Dutron, como fez 
em Pernambuco com a casa Deane e Voule; embaraça a liquidação, 
porque demora a decisão dos negócios, a casa estraga-se, os cre
dores não são pagos, e afinal talvez que o próprio tesouro não venha 
a ser pago como aliás o seria. 

O SR. BAPTISTA DE OLIVEIRA - E prejudica o seu crédito. 
O SR. SOUZA FRANCO- Prejudica, e muito. 
Ainda é preciso notar outra circunstância. Uma administração 

comercial limita-se muitas vezes, não a promover o pagamento dos 
credores, porque não há fundos, mas a preparar as provas para tor· 
nar efetiva a penalidade contra o falido fraudulento, a fim de que o 
exemplo faça com que não continuem semelhantes crimes na es
pantosa progressão em que tem ido. 

E vindo então o tesouro meter-se de permeio, a absorver todos 
os bens, não só dificulta a liquidação da casa, como que sendo pre
ciso meios para prosseguimento dos atos da falência, que se tor
naram dispendiosos, principalmente depois da nova tarifa de emolu
mentos para o processo, a justiça não é satisfatória, o falido não é 
punido, e são infrutuosos os esforços empregados para a punição 
dos culpados, e isto porque o tesouro veio intrometer-se por modo 
por certo conveniente em uma questão que iria por diante, sendo o 
tesouro muito mais bem pago do que o vem a ser. 

Senhores, esta questão ainda tem uma face muito de notar: esses 
três casos, assim como- o de Lewis e Kemble em 1838, ·procederam 
de contratos em que o governo entrou como indivíduo particular; são 
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saques que negocia na praça. Não é o Estado como um poder que 
vai perceber os impostos que as leis decretaram; não é o Estado 
como um poder que vai perseguir um .tesoureiro ou um empregado 
qualquer que não procedeu como devia; é o Estado. que como um 
particular contratou, e tinha o dever e a ocasião de escolher aquele 
com quem contratava, e entretanto depois de ter mal escolhido. as 
pessoas com quem trata, vem alegar preferência que nunca a legis
lação lhe concedeu em casos tais, e que se arroga em danos de to
dos os outros credores. 

O que· Vai acontecer é o seguinte. Se passar o princípio dessas 
pessoas que negociam letras com o tesouro ficarem de tal sorte res
ponsáveis que todos os seus bens sejam obrigados ao tesouro, e. 
pese sobre eles hipoteca ·legal, o resultado será que, quando o te
souro tiver necessidade .de saques, tiver necessidade de ir à praça 
negociar saques para o estrangeiro, ninguém quererá lhe dar essas 
letras, ou aqueles que as deram hão de ficar em uma espécie de sí
tio para, com os outros negociantes, porque ninguém ·quererá ne
gociar com as casas que, porque negociam letras com o tesouro, 
ficam com todos os seus bens hipotecados· ao mesmo tesouro; e 
este com o direito de preferência e de seqüestro no caso de falência. 

E então, senhores, o círculo se estreitará, e o tesouro, quando 
precisar de saques, há de somente obtê-los com muita desvantagem, 
com condições muito mais desfavoráveis e onerosas do que os obte
r!a se, deixando esses privilégios, que não tem condições de maior 
segurança que pudesse obter pela escolha dos sacadores. 

Não quero alongar demais o meu discurso, e como o meu pro· 
pósito principal não é tanto tornar patente meu pensamento contra 
a injustiça desses seqüestros, contra a ilegalidade dessa preferência 
que o tesouro não tem; como que provocar o tesouro a tomar uma 
medida definitiva a este respeito, resumirei o que tinha de expor. A 
simples remessa. desses papéis à câmara dos Srs. deputados não 
satisfaz; o comércio acha-se muito embaraçado; decida pois o go
verno de qualquer maneira a questão, porém a decida, e quanto an
tes. Se quer conservar esses direitos de seqüestro e de preferência, 
o comércio procurar6 não negociar com ele, e tomará sua medidas; 
e se quer desistir desse direito o comércio tomará medidas em 
contrário, facilitará provavelmente ao tesouro os seus saques. Este 
estado de indecisão é insuportável, este es'fado de incerteza e de 
espera não pode continuar; e a respeito das massas falidas então 
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absolutamente essas sofrem tais embaraços que as declarações de 
falências as tornam difíceis de regular. 

Senhores, repito, em todos os tempos a administração das mas
sas falidas foi de tal sorte privilegiada, que nenhuma autoridade es
tranha, qualquer que ela fosse nela se envolvia, e o tesouro queria 
requerer, ia requerer perante essas mesmas autoridades; e tanto é 
exato que nem o código do comércio nem o decreto n.o 736 alterou a 
competência exclusiva do juízo comercial, que o aviso, creio que n.o 
92 de 1.0 de Abril de 1853, expedido pelo tesouro e assinado pelo 
nobre visconde de ltaboraí, remeteu o coletor creio que da vila de 
lguassu, para requerer ante a autoridade comercial, os direitos de 
fazenda pública. Era três anos depois da promulgação do decreto 
n.o 736 que o tesouro assim entendia; e não pode deixar de admirar 
que de um dia para outro mudassem-se tão completamente as cenas; 
e porque alguém da Bahia se lembrou de requerer um seqüestro dessa 
maenira, o tesouro aprovou logo estes novos estilos, e contra os seus 
verdadeiros interesses insiste em se tornar demasiado pesado sobre 
os contribuintes, e em achar que é melhor ter também mais esse pri· 
vilégio, embora as leis não lho concedam. 

Não findarei, porém, sem mais uma observação. Creio que é 
J. O. Adams, que, tratando da necessidade dos contrapesos no sis
tema representativo, o figura em um carro qÚe desce por um plano 
inclinado, e ao qual os carreiras costumam separar partes das juntas 
para trás para evitar que a descida seja precipitada. 

Eu compreendo a necessidade de contrapesos neste sentido até 
nas questões industriais e progressos materiais; compreendo mesmo 
que certos homens, certos estadistas, se votem a este sacrifício de 
pôr embaraços aos progressos precipitados mesmo na ·indústria; 
compreendo essa necessidade; mas somente lembrarei que se neste 
caso por exemplo figurado, os bois ou as juntas separadas para fa· 
zer contrapeso em lugar de deixarem marchar sempre o carro ai· 
guma coisa para que se adiante compassadamente sem se preci
pitar; erri lugar de contribuírem para a marcha, porque ·é condição 
da humanidade marchar sempre para diante, insistirem pertinazmente 
em não andar, pararem antes, recuarem, hão de cansar:, e o carro 
há de precipitar-se por culpa desses mesmos que se tivessem cum
prido o seu dever ele seguiria regular e pausadamente o seu ca
minho. 

Seria pois de desejar, que se não quisesse estabelecer hoje es-
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tilos que são contrários às leis e princípios, e aos interesses do te
souro e do país; o tesouro nunca teve esse direito de seqüestro nas 
massas falidas, o tesouro nunca teve esse direito de preferência 
que hoje se lhe quer arrogar. Eu não sou daqueles que entendam 
que o tesoura:.· não deve ser armado com um ou outro privilégio; há 
opiniões, e ·opiniões muito sensatas, de que o tesouro pode muito 
bem sem necessidade de privilégios sustentar seus direitos pro
curando garantias a respeito daqueles com quem trata. Entendo que 
neste ponto o código de Portugal é um código muito razoável; em 
matéria de impostos há preferência para ser pago primeiramente o 
tesouro, mas não se estendem as preferências ao ponto que se quer 
estender entre nós a todos os negócios do tesouro e ainda aos sa
ques, ainda àqueles negócios em que o governo entra como simples 
particular, como uma entidade moral, não como poder do Estado. 

Finalizarei portanto o meu discurso pedindo ao governo que 
ainda quando entenda, contra a minha opinião, que a providência não 
estava a seu alcance, porque eu entendo que estava, porque entendo 
que se o tesouro por via do contencioso determinasse às diversas 
repartições não procedessem a esses seqüestros em casos de fa
lência, eram dispensáveis outras providências, ao menos se apresse 
em iniciar alguma providência, procure fazê-la passar nas câmaras, 
faça desaparecer esses embaraços com que luta a praça, embaraços 
que têm dado lugar .a tantas representações ainda não deferidas, a 
respeito das quais hão de continuar a aparecer ainda muito mais re
presentações. É para provocar medidas desta natureza, provocar 
no sentido Je pedir, que eu enviei à mesa meu requerimento, e es
pero que será aprovado. 

É apoiado o seguinte requerimento: 
"Requeiro que se peçam informações ao governo sobre o estado 

das questões entre a fazenda pública e as massas falidas dos co
merciantes T. e G. Dutton do Rio de Janeiro, Deane e Vou I e de Per
nambuco, e Fulano Porto do Maranhão, e se o governo tem tomado 
algumas med:das al~m do que consta do relatório da repartição dos 
negócios da fazenda. Rio de Janeiro, 5 de julho de 1855. - Souza 
Franco." 

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA (pela ordem) - Senhor 
presidente, é pela ordem que vou falar: parece: que o s~·. ministro 
da fazenda ·diz no seu relatório que houve parecer çlo conselho de es
tado a respeito deste objeto, e que foi tudo remetido à câmara dos 
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deputados para que ela decida a questão; creio também ter lido .no 
expediente daquela câmara um ofício do governo remetendo· essas 
consultas, ou esses· papéis; por conseqüência não ·posso votar por 
este requerimento, visto o que o governo diz relativamente ao ob· 
jeto no relatório da fazenda, e haverem sido remetidos os papéis para 
a câmara dos deputados. 

Posto o requerimento a votos, é aprovado.· 

ORDEM DO DIA 

Continua a 1.a discussão, adiada em 7 de julho do ano passado, 
do projeto de lei vindo da câmara dos deputados, dando processar, 
ainda quando ausente do império, e julgar logo que sejam presentes 
os cidadãos brasileiros que em países estrangeiros perpetrarem cer· 
tos crimes, com o parecer das comissões de legislação e consti· 
tuição, e com o voto separado dos Srs. Visconde de Maranguape e 
Marquês de Olinda. " 

O SR,. MENDES DOS SANTOS - Sr. presidente, não julgo pos
sível que este projeto seja discutido sem ,que esteja presente o Sr. 
ministro da justiça; foi objeto elaborado por ele, empenhou-se viva· 
mente na sua discussão na outra câmara, veio remetido a esta casa 
e foi enviado a duas camisões qeu apresentaram emendas, as quais, 
segundo sou informado, não agradaram muito a S. Exa. 

Julgo pois conveniente que ele seja convidado para assistir à 
discussão de semelhante projeto, e creio que haveria uma espécie 
de deslealdade em tratar-se de uma matéria tão tmportante sem que 
ele esteja presente. Requeiro portanto que seja convidado o Senhor 
mlnistro para vir assistir à discussão deste projeto, que não pode 
continuar sem a presença de S. Exa. 

·Consultado o senado, resolve que seja convidado o Sr. ministro 
da justiça. 

O SR. PRESIDENTE - Resta saber para quando deve o Senhor 
ministro ser convidado. 

VOZES - Para amanhã. 
O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA (pela ordem) - Ainda 

há outra questão, e é saber-se se o Sr. ministro deve ser convidado 
para assistir à 1.a ou 2.a discussão. Creio que o senado não tomou 
em consideração a época em que deve ser convidado o Sr. ministro 
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para esta discussão, e que por ora só a dotou a idéia desse convite. 
Resta pois que o senado decida quando é que o Sr. ministro deve 
ser convidado, se para a 1.11

, se para a 2.11 discussão. 
Este projeto foi o único dado para a ordem do dia: creio que 

nada mais há hoje para a ordem do dia; e tratando-se na 1.11 discussão 
só da utilidade do projeto, parece que mais conveniente era convi
dar-se o Sr. ministro para assistir à 2.11 discussão, porque é justa
mente à. utilidade do projeto. Na 1.a discussão não pode o projeto 
ser e'mendado, é inúti I por conseqüência a presença de S. Exa.: 
dá-lhe muito trabalho, e rouba-lhe muito tempo. Acredito portanto 
que o senado pode ter tido em vista que o Sr. ministro fosse convi
dado para a 2.11 discussão. 

Não estou bem presente nos estilos, mas pense que nunca são 
convidados ministros para primeiras discussões, exceto para ob-

., jetos que são leis regulamentares, e leis constitucionais, como fi
xação de forças de. terra e mar, orçamentos, etc. : nas outras é mais 
conforme convidar-se o ministro para a segunda discussão, depois do 
senado ter já como que elaborado uma espécie de convicção a res
peito do objeto que se discute, restando somente ser adotado tal 
qual, ou com algumas emendas. 

Votei contra o requerimento, não porque não queira ouvir a S. 
Exa., mas porque entendi que este convite devia ter lugar para a 2.11 

discussão; foi por isso que votei contra, e não por outro motiyo. 
Demais, o Senado pode mesmo resolver que o projeto ·não passe à 2.a 
discussão; logo parece muito mais razoável que só depois de passar 
da 1.11 para a 2.11 seja convidado o Sr. ministro, porque é na 2.11

, re
pito, que o senado tem formado uma opinião mais ou menos van
tajosa a respeito da utilidade do projeto. 

Suponhamos porém que o senado entende que o projeto não é 
útil; não sei para que deva então ser convidado o Sr. ministro, a não 
ser para ouvir dizer que entendemos que o projeto ~ão é útil, não é 

necessário. 
Por todas estas: razões, e mesmo para se não perder tempo, en

tendo que o requerimento do nobre senador por Minas deve ter por 
fim convidar-se o Sr. ministro para a 2.11 discussão. 

O SR. PRESIDENTE - O senado · poq~ declarar e interpretar a 
sua votação; mas a votação foi clara e não· carece de 'interpretação. 
Logo que eu anunciei que o projeto estava em 1.11 discussão, reque
reu-se e votou-se que se convidasse o Sr. ministro da justiça para 
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vir assistir à sua discussão, que é indubitavelmente a atual, por ser 
a de que agora se trata. E tanto assim é, que o projeto pode ser re· 
jeitado em 1.11 discussão; e, se o for, como poderá o Sr. ministro 
da justiça· sustentá-lo e defendê-lo em 2.11 discussão? 

.O SR. MENDES DOS SANTOS - V. Exa. já me preveniu. Vai 
tratar-se da utilidade do projeto, e nesta discussão pode o senado 
decidir negativamente e. cair o projeto em 1.11 discussão. Em tais 
circunstâncias é conveniente e justo que o Sr. ministro seja ouvido 
a respeito da utilidade da matéria, sustentando a sua conveniência. 
Sr. presidente, esta matéria é nova entre nós .• e assás difícil: ela 
contraria de alguma sorte os princípios de direito criminal que apren
demos na universidade. O Sr. ministro da justiça foi quem iniciou o 
projeto, cuja utilidade é contestada; como pois pode deixar ele de 
ser ouvido sobre a sua utilidade na 1.a discussão? Já disse que o se· 
nado pode decidir que não é útil e cair. o projeto, com o que não 
pode S. Exa. deixar de sofrer grande choque. 

Parece-me muito inconveniente que se discuta semelhante pro
jeto sem a assistência do ministro que é seu autor, isso fora pouco 
leal, assim ao menos me parece. A conveniência desta assistência 
não se dá só na segunda discassão, porque, torno a repetir, pode 
cair o projeto na primeira; e então do que servirá o convite? Havendo 
riscos de ser condenado o trabalho de S. Exa. sem audiência sua, 
julgo ser de suma utilidade e justiça que o convite se faça logo para 
a primeira discussão, e neste sentido foi o meu requerimento·. 

O SR. PRESIDENTE - Nada está em discussão; se houver po
rém algum Sr. senador que queira fazer novo requerimento pode fa
zê-lo; mas eu entendo que o senado votou que não continuasse a 
discussão deste projeto sem que estivesse presente o Sr. ministro 
da justiça. Entretanto se o senado assim o não entende, pode in
terpretar a sua votação. 

' 
O SR. BARÃO DE OUARAIM -Esta matéria é muito grave; creio 

que disto ninguém duvida, e a prova está na unanimidade com que foi 
adotada a idéia do nobre senador que primeiro falou. Eu também con· 
cordo no adiamento, e não sei se me seria lícito dar·lhe mais alguma 
expansão; eu quisera que não só fosse ouvido o Sr. ministro da jus· 
tiça, mas também o Sr. ministro dos negócios estrangeiros, porque a 
questão não só joga com os princípios da administração da justiça 
criminal, mas também com os que regulam as relações exteriores. 

Trata-se de matérla muito importante relativa às relações exte· 
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riores; por exemplo, a doutrina da extradição. Sendo assim, achava 
conveniente que fossem ouvidos os dois ministros, e. mesmo· talvez 
que fossem ouvidos primeiramente por escrito, que dessem sobre 
esta matéria seu parecer antes que houvesse qualquer discussão, 
porque entendo que no silêncio do gabinete eles poderiam formular 
melhor as suas opiniões ... 

UM SR. SENADOR -. Isso não é conforme os estilos da casa. 
O SR .. BARÃO DE QUARAIM- Bem; não faço mais do que aven· 

tar esta idéia. · 

O SR. PIMENTA BUENO - Pedi a palavra. para fazer algumas re
flexões a respeito da indicação feita pelo nobre barão que acaba de 
sentar-se; não lhe darei o meu voto, porque é sabido que os membros 
do ministério não só se entendem entre si, mas devem mesmo pro· 

. ceder de inteligência. Estou persuadido que o Sr. ministro da justiça 
quando concorreu eficazmente para que este projeto fosse adotado 
pela Câmara dos Deputados sem dúvida já se teria combinado com 
o seu colega dos negócios estrangeiros. Embora algumas mudanças 
houvesse no ministério, estou convencido que esta necessidade de 
inteAigência não há de ter sido olvidada pelo Sr. ministro da justiça, 
e muito menos desde o momento em que ele for convidado. Assim, 
não parece-me necessária a presença de dois membros do gabinete, 
e talvez mesmo que a retirada conjunta deles da Câmara dos Depu· 
tados não seja conveniente, visto que estão ali em discussão os orça· 
mentos dos diversos ministérios. 

Aproveitarei esta ocasião para fazer também uma observação 
sobre uma idéia proferida por um dos nobres membros das comis· 
sões. 

Sr. presidente, os princípios que estão consign~dos no projeto 
e reproduzidos no parecer da comissão não contrariam os princípios 
de direito criminal, nem antigos, nem modernos; o que fazem é es
clarecer teorias que não estavam bem desenvolvidas, estabelecer prin· 
cípios que não tinham sido convenientemente estudados ou detalha· 
dos; no moment.o em que contraria sem princípios de razão ou de 
verdadeiro direito criminal, a comissão não os adotaria. Não darei 
pois o meu voto ao requerimento que foi aprovado. 

Consultado o Senado se deve ser ;t~mbém convidado o Sr .. m·i· 
nistro dos negócios estrangeiros, decide· ·que não. · 

O SR. PRESIDENTE - A dúvida que eu tinha submetido à con· 
sideração do Senado era o saber para quando devia ser convidado o 
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Sr. miQistro da justiça, pois que estando o orçamento em discussão ?, 

na Câmara dos Deputados, talvez não seja possível o seu compare· 
cimento tão cedo. · 

O SR. MENDES DOS SANTOS - Não haverá Inconveniente em 
que se convide S. Exa. para amanhã, porque se ele não puder com
parecer declarará quando o pode fazer. 

O SR. PRESIDENTE- Oficia-se nesse sentido; e achando-se es· 
gotada a ordem do dia, convido aos Srs. senadores a ocuparem-se em 
trabalhos de comissões. 

A ordem do dia da sessão seguinte é: 1.8 discussão das proposi· 
ções da Câm~ra dos Deputados, uma autorizando o governo a mandar 
matricular no 6.0 ano da faculdade de medicina da Bahia o estudante 
Bernardo José Affonso, e outra aprovando o privilégio concedido à 
Associação Sergipense, e o auxílio pecuniário de 12:000$ para a cria· 
ção do serviço ·de reboque por meio de barcas de vapor nas diferentes 
barras da província de Sergipe; e logo que chegue o Sr. ministro da 
justiça a continuação da discussão adiada hoje. 

Levanta-se a sessão ao meio dia. 
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SESSÃO EM 6 DE JULHO DE 1855 

Presidência do Sr. Manoel lgnácio Cavalcanti de Lacerda 

Às 1 O horas e meia da manhã, estando presentes 29 Srs. sena
dores, abre-se a sessão, e lida a ata da anterior é aprovada. 

O SR. 1.a-SECRET ARIO da conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

Um ofício do Sr. ministro da justiça, participando não poder 
comparecer hoje no Senado para assistir à discussão do projeto sobre 
crimes cometidos por brasileiros em país estrangeiros, por ter de 
assistir na Câmara dos Deputados à discussão do orçamento da 
justiça. 

Outro do 1.0·Secretário da mesma câmara, participando que ela 
adotou, e dirige à sanção imperial a resolução do Senado que auto
riza o governo a conceder carta de naturalização de cidadão brasileiro 
ao Dr. César Persiani. - De ambos fica o Senado inteirado. 

Ficam sobre a mesa as redações das proposições do Senado re· 
lativas aos estudantes João Baptista dos Guimarães e João da Silva 
Pinheiro Freire. 

ORDEM DO DIA 

São aprovados sem debate, em 1.1 e_.,.~.~ discussão, para passarem 
à 3.1

, as proposições da Câmara dos Deputados, uma autorizando o 
governo a mandar matricular no 6.0 ano da faculdade de medicina da 
Bahia o estudante Bernardo José Affonso, e outra aprovando o privi-

99 



légio exclusivo e o auxílio pecuniário de doze contos de réis anuais 
concedido à Associação Sergipense para a criação do serviço de re· 
baque por meio de barcas de vapor nas diferentes barras da provín
cia de Sergipe. 

O SR. PRESIDENTE declara esgotada a matéria da ordem do dia, 
e dá para a da seguinte sessão: Discussão de redações que se acham 
sobre a mesa; última discussão de vários pareceres não impressos; 
3.a discussão da proposição da Câmara dos Deputados m~rcando o 
tempo de serviço para o acesso dos capelães do exército; 1.a discus
são da proposição da mesma câmara autorizando o governo a conce· 
der um ano de licença com todos os seus ven·cimentos ao lente da 
faculdade de medicina do Rio de Janeiro o Dr. Joaquim José da Silva: 
1.a discussão da proposição da mesma câmara sobre a naturalização 
de vários estrangeiros. 

Levanta-se a sessão às 11 horas da manhã. 
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ATA DE 7 ·DE JULHO DE 1855 

Presidência do Sr. Manoel lgnácio Cavalcanti de Lacerda 

As 1 O horas e meia da manhã, não havendo número suficiente de 
Sr. senadores,'faz-se a chamada, e acham-se presentes 23 Srs. sena
dores, faltando os Srs. Muniz Cunha Vasconcellos, Dantas, Barão da 
Boa Vista, Barão de Muritiba, Barão de Pontal, Barão de Suassuna, 
Barão de Ouaraim, Souza Franco, Souza Queiroz, Ferreira Penna, Vi
veiros, Vianna, Miranda, Araújo Ribeiro, Silveira da Motta, Souza Ra
mos, Alencar, D. Manoel, Marquês de Abrantes, Marquês de Olinda, 
Vergueiro, Visconde de Albuquerque, VIsconde de ltaboraí, Visconde 
de Maranguape, Visconde de Jequitinhonha e Visconde de Sepetiba; 
por impedido o Sr. Marquês de Paraná, e com participação os Srs. 
Almeida Albuquerque, Marquês de Valença, Visconde de Caravellas, e 
Visconde de Uruguai. 

O SR. PRESIDENTE declara não haver sessão por falta de nú
mero legal de Srs. senadores; e convida aos presentes· para trabalha
rem nas comissões. 

Compareceram, depois que o Sr. presidente declarou não haver 
sessão, os Srs. Ferreira Penna, Silveira da Motta, Dantas, Souza Fran· 
co, Cunha Vasconcellos, Marquês de Paraná, Barão de .Quaraim. 
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SESSAO EM 9 DE JULHO DE 1855 

Presidência do ·Sr. Manoel lgnácio Cavalcanti de Lacerda 

As 1 O 1 /2 horas da manhã, estando presentes 38 Srs. senadores, 
abre-se a sessão, e lidas as atas de 6 e 7 do corrente, são aprovadas. 

O SR. 1.a-SECRET ÃRIO da conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

Um ofício do Sr. ministro do império,· participando que S. M. o 
Imperador se digna receber no dia terça feira 10 do corrente, pela 1 
hora da tarde, no paço da cidade, a deputação do Senado que tem de 
apresentar ao mesmo augusto senhor as leis que fixam as forças de 
terra e de mar para o exercício de .1856 a 1857. __; Fica o Senado in
teirado. 

Outro do Sr. ministro da guerra, remetendo um dos autógrafos 
sancionados da resolução da assembléia geral que manda abrir um 
crédito para pagar-se ao 1.0-tenente do exército Manoel Soares de Fi· 
gueiredo os soldos que se lhe devem - Fica o Senado inteirado e 
manda-se comunicar à Câmara dos Deputados . 

. Outro do 1.0-secretário da mesma câmara, participando ter sido 
sancionada a resolução que concede 14 meses de !icença ao Dr. 
Antonio Polycarpo Cabral. - Fica o Senado inteirado. 

Outro do mesmo, acompanhando a seguinte proposição: 
"A assembléia geral legislativa resolve: 
"Art. único- Fica aprovada a pensão de 12$ mensais concedida, 

por decreto de 14 de setembro de 1853, ao marinheiro do lanchão de 
guerra n.o 1 Jacintho Cardoso da Silva, o qual ficou reduzido ao estado 
de completa cegueira em conseqüência de uma explosão no paiol da 
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pólvora do mesmo lanchão, em serviço na província de S. Pedro do 
Rio Grande do Sul. Esta pensão será paga desde a data do decreto que 
o conferiu: revogadas para este fim quaisquer disposições em con
trário. 

"Paço da Câmara dos Deputados, em 6 de julho de 1855. - Luiz 
Antonio· Barbosa, vi ce-presidente. - Francisco de Paula Cândido, 
1.0·secretário. - Antonio José Machado, 2.0-secretário. " 

Vai a imprimir, não o estando. 

O SR. PRESIDENTE declara que se acha sobre a mesa o parecer 
das comissões reunidas de constituição e legislação sobre o projeto 
- H - de 1848, acerca de eleições por círculo; e igualmente dois vo
tos separados, um assinado pelos Srs. Pimenta Bueno e visconde de 
Sapucaí, e outro pelo Sr. Mendes dos Santos. 

Vai tudo a imprimir. 

O SR. MANOEL FELIZARDO- Em novembro de 1850 e fevereiro 
de 1851 foram·organizados os corpos de saúde do exército e armada. 
Nos regulamentos respectivos se determinaram as condições que de
viam ter os candidatos para poderem ser admitidos como alferes ou 
2.0 S tenentes nesses corpos; e além das circunstâncias de carta de 
doutor, bom comportamento, saúde, etc., desejando-se ter pessoal o 
mais escolhido possível, determinou-se também que os candidatos 
tivessem 3 anos de prática, e passassem por um concurso. 

Apesar de se terem aumentado as vantagens pecuniárias, e de 
haver grandes número de vagas, nenhum só concorrente se apresen
tou. Os doutores em medicina, tendo um título passado pelos homens 
mais qualificados da ciência, entenderam que não o deviam submeter 
a uma revisão de médicos que pelo menos não terão maiores habilita
ções; e assim o governo,· tendo necessidade de cirurgiões para trata· 
rem da saúde de soldados e marinheiros, não podia obtê-los. 

Viu-se pois obrigado, em julho de 1851, e abril do mesmo ano, a 
alterar esses regulamentos, dispensando o concurso para as primeiras 
nomeações, e tornando~o somente necessário para depois de estarem 

completos os quadros. 

O quadro do corpo de saúde do exército ficou completo em prin
cípio deste ano; !'lão sei se o da marinha está ou não completo; mas 
não poderá tardar. Ora, depois de comple.Úr b corpo de saúde do exér· 
cito, várias vagas se tem dado, e estas não serão preenchidas se se 
continuar a exigir o concurso para o preenchimento delas. 
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Sendo pois de absoluta necessidade. a existência dos corpos de 
saúde, e o governo não os podendo preencher pela legislação existen· 
te, julguei necessário que continuem como permanentes as disposi· 
ções provisórias de abril e julho de 1851, e é neste sentido que reme
to à mesa o seguinte projeto de resolução: 

"A assembléia geral legislativa resolve: 
"Artigo único - São permanentes as disposições do decreto n.o 

800-A, de 30 de junho de 1851, e as do artigo 29 do decreto n.o 783 de 
24 de abril do mesmo ano; ficando assim revogado o artigo 26 do 
regulamento de 22 de fevereiro de 1851, e o art. 2.0 do plano mandado 
executar pelo decreto ·de 25 de novembro de 1850 - S. a R. - Em 
7 de iulho de 1855. - Mànoel Felizardo de Souza e Mello." 

ORDEM DO DIA 

São aprovadas as redações das proposições do Senado sobre os 
estudantes João Baptista dos Guimarães, e João da Silva Pinheiro 
Freire, a fim ·de serem remetidas à Câmara dos Deputados. · 

São sem debate aprovados, em 2.11 e última discussão, os parece· 
res de comissões: 1.0

, de constituição, sobre a autorização pedida pelo 
governo para que o Sr. senador visconde de Uruguai possa continuar 
na missão especial em que se acha na Europa: 2.0

, de fazenda, sobre 
a representação da assembléia provincial do Rio Grande do Sul, em 
que pede que seja feita pelos cofres gerais a despesa com os faróis 
da lagoa dos Patos: e 3.0

, sobre o requerimento da Associação Auxilia· 
dora da Colonização do município de Pelotas, em que pede isenção 
do imposto da sisa na compra de terrenos; em 3.8 discussão, para ser 
enviada à sanção imperial, a proposição da Câmara dos Deputados 
declarando o tempo de -serviço exigido pará o acesso dos capelães 
do exército aos postos de tenente e capitães; e em 1.11 e 2.8 discussão, 
para passarem à 3.11

, as proposições da mesma câmara, uma autorizan· 
do o governo a conceder um ano de licença com todos os vencimentos 
ao lente da faculdade de medicina o Dr. Joaquim José da Silva; .e 
outra autorizando o governo a conceder carta de n.aturalização de ci· 
dadão brasileiro a Joaquim José Tavares, José Henriques Trindade, 
Frederico Guilherme, Júlio Braconnot, João José Prosper Philigret, 
Felippe Hippólyto Aché, Guilherme Phillips, Domingos Monteiro Ri· 
beiro de Alvarenga, Manoel lgnácio Machado, e ao Dr. :Custódio Luiz 
de Miranda. 
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O SR. PRESIDENTE declara esgotada a matéria da ordem do dia, 
e dá para a da seguinte sessão: a 3.a discussão das proposições da 
Câmara dos Deputados, uma autorizando o governo a mandar matri· 
cular no 6.0 ano da faculdade de medicina da Bahia o estudante Ber
nardo José Affonso, e outra aprovando o privilégio concedido à Asso" 
ciação Sergipense e o auxílio pecuniário de 12:000$ para a criação 
do serviço de reboque por meio de barcas de vapor nas diferentes 
barras· da província de Sergipe; e se comparecer o Sr. ministro da 
justiça, a continuação da discussão, adiada em 5 do corrente, do pro·· 
jeto de. lei sobre crimes cometidos por brasileiros em países estran
geiros, parecer das comissões de legislação· e constituição, e voto 
separado dos Srs. visconde de Maranguape, e marquês de Olinda, 
sobre 'o ines mo' objeto .. 

Levanta-se a sessão às 11 horas e 3 quartos . 
. . 
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ATA DE 10 DE JULHO DE 1855 

Presidência do Sr. Manoel lgnácio Cavalcanti de Lacerda 

As 1 O horas e meia da manhã, feita a chamada, acham-se pre
sentes 22 Srs. senadores, faltando os Srs. Muniz, Danta$, Barão da 
Boa Vista, Barão de Pindaré, Barão do Pontal, Barão de Suassuna, 
Queiroz Coutinho, Souza Queiroz, Paula Pessoa, Ferreira Penna., VI· 
veiros, Miranda, Pimenta Bueno, Araújo Ribeiro, Silveira da Motta, 
Fernandes Torres, Alencar, Jobim, O. Manoel, Marquês de Abrantes, 
Marquês de ltanhaém, Marquês de Olinda, Visconde de Albuquerque, 
Visconde de Jequitinhonha, e Visconde de Sepetiba; por impedidos os 
Srs. Marquês de Paraná e Marquês de Caxias; e com participação os 
Srs. Cunha Vasconcellos, Almeida Albuquerque, Marquês de Valença, 
Visconde de Caravellas e Visconde de Uruguai . 

O SR. PRESIDENTE declara não haver sessão por falta de número 
suficiente de Srs. senadores; convida aos presentes para trabalha· 
rem nas comissões, e à deputação encarregada de apresentar à san
ção imperial as leis das fixações das forças de terras e mar, para de· 
sempenhar sua missão na hora indicada. 

Depois de ter o Sr. presidente deixado a cadeira, compareceram 
os Srs. Marquês de 01 inda, Visconde de Jequitinhonha, e Visconde de 
Albuquerque. 

106 



/ 

i' 
ii; 
1: 
il 
ii 
·' "~ 

i1 
:~ 

"1 

:J 

SESSÃO EM 11 DE JULHO DE 1856 

Presidência do Sr. Mano e I lgnácio Cavalcanti de Lacerda 

Às 1 O horas e meia da manhã, estando presentes 31 Srs. sena· 
dores, abriu-se a sessão, e lidas as atas de 9 e 10 do corrente, são 
aprovadas. 

O SR: 1.0-SECRETARIO dá conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

Um ofício do Sr. ministro da fázenda, remetendo os mapas 
n.os 559 e 560, das operações ocorridas na seção da assinatura e 
substituição do papel-moeda nos rrieses de maio e junho últimos. -
À comissão de fazenda. 

Outro do mesmo, remetendo um dos autógrafos sancionados da 
resolução da assembléia geral que aprova a aposentadoria concedi~ 
da ao bacharel Francisco Antonio Ribeiro, no emprego de procurador 
fiscal da tesouraria de fazenda da província da Bahia. - Fica o sena
do inteirado e manda-se participar à câmara dos :deputados. 

Outro do Sr. ministro do império, remetendo o quadro do número 
de eleitores das províncias do império, segundo as últimas eleições. 
- A quem fez a requisição. 

Dois ofícios do mesmo Sr. ministro, remetendo os autógrafos. 
sancionados das resoluções da assembléia geral, uma autorizando 
o governo a estabelecer o processo da· desapropriação dos prédios e 
terrenos necessários para a construção das obras e mais serviços 
da estrada de ferro de D. Pedro 11, ~-outra aprovando a pensão- anual 
concedida ao furriel Francisco Pereirà da Costà. - Fica o senado 
inteirado, e manda-se comunicar à câmara dos deputados. 
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Um ofício do. Sr. ministro da justiça, remetendo um dos autó· 
grafos sancionados da resolução da assembléia geral autorizando o 
governo a conceder dois anos de licença, com os respectivos orde
nados, ao juiz de direito do lcó Marcos Antonio Macedo. - Fica o 
senado inteirado, e manda-se comunicar à câmara dos deputados. 

Outro do Sr; 1.0·Secretário da sobredita câmara, acompanhando 
as seguintes proposiÇões: 

"A assembléia geral legislativa resolve: 
"Art. único. Fica aprovada a pensão anual de 240% concedida 

por decreto de 23 de fevereiro deste ano ao guarda nacional da 1.1 

secção do batalhão de artilharia Honório José· Nogueira, que perdeu 
o braço e olho direito por ocasião da salva que teve lugar em Niterói 
a 8 de dezembro do ano próximo passado: revogadas para este fim 
as disposições em contrário. 

"Paço da câmara dos deputados, em 10 de julho de 1855.- Vis· 
conde de Baependi, presidente.- Francisco de Paula Cândido, 1.0-Se
cretário, - Antônio José Machado, 2.0·Secretário." 

"A assembléia geral legislativa resolve: 
"Art. 1.° Ficam criados os seguintes colégios eleitorais: 
"1.0 O da vila da Maracá, na província da Bahia, compostos dos 

eleitores da respectiva paróquia. 
"2.0 O da vila de Propriá da província de Sergipe, composto dos 

eleitores da paróquia da mesma vila e dos da vila de S. Pedro do 
Porto da Folha. 

"Art. 2.0 O colégio eleitoral da cidade de Ubatuba, da província 
de S. Paulo, se comporá dos eleitores da respectiva paróquia e dos 
da vila de S. Luiz de Paraitinga. 

"Art. 3.° Fica transferido para a vila de S. Januãrio de Ubá, da 
câmara da Pomba, na província de Minas Gerais, o colégio eleitoral 
da extinta vila do Presídio. 

"Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário . 
.. Paço da câmara dos deputados, em 10 de julho de 1855.- Vis· 

conde de Baependi; presidente. - Francisco de Paula Cândido, 1.0·Se
cretário. - Antônio José Machado, 2.0·Secretário." 

Vão a imprimir não o estando. 
Um requerimento de Thomaz Norton Murat, pedindo ser admitido 

a fazer exame do 3.0 ano médico, e considerar-se como do 4.0 a ma· 
trícula do 3.0 

- A comissão de instrução pública. 
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Outro do provedor, oficiais e mesários da santa casa de m·iserlcór· 
dia da Cidade de Porto Alegre, pedindo a aprovação do proj~to de lei 
da Câmara dos Deputados concedendo loterias ao hospital de cari· 
dade da mesma cidade. - À comissão de fazenda. 

lê·se e aprova-se o seguinte parecer: 
A comissão de marinha e guerra, a quem foi remetida a proposi· 

ção da Câmara dos Deputados que autoriza o governo a pagar ao 1.0• 

tenente da armada Augusto Máximo de Almeida Torresão os soldos 
atrasados que lhe forem devidos, necessita, para emitir seu parecer, 
que o governo preste os esclarecimentos que existirem a respeito, in· 
clusive a cópia da consulta e documentos que serviram de base à rein· 
tegração do mesmo tenente. Paço do Senado, 1 O de julho de 1855. -
M . F. de Souza Mello - Barão de Muritiba. " 

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA participa. que a deputação 
encarregada de apresentar a sanção imperial os projetas de lei que 
fixam asforças de terra e mar para o exercício de 1856 a 1857, havia 
desempenhado sua missão; e que S. M. o Imperador, tendo recebido 
os autógrafos, se dignará responder que examinaria. 

t recebida a resposta com muito especial agrado. 
O SR. BAPTISTA DE OLIVEIRA - Sr. presidente, permita V. 

Exa. que eu faça UI'Jl pedido. O Senado e V. Exa. sabem que desde 
a sessão passada existe nesta casa uma proposição providenciando 
acerca do pagamento das presas do Rio da Prata. Este negócio inte· 
ressa à considerável classe dos oficiais da armada, e a muitas famí· 
lias que talvez se acham hoje na desgraça. Esperam os interessados 
que o Senado não quererá terminar esta sessão· sem decidir esse 
negócio, que está pendente há cerca de 30 anos, e que, sendo agora 
decidido, ao menos dará aos interessados, a essas famílias que talvez 
se achem na miséria, a consolação de poderem repetir as palavras do 
poeta latino: Sero tandem. 

Não sei se há innconveniência neste meu pedido: reporto-me 
inteiramente à sabedoria de V. Exa. e da casa, para que o tomem na 
devida consideração. 

O SR. PRESIDENTE - Tomarei em consideração o pedido que 
acaba de fazer o honrado membro. 
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ORDEM DO DIA 

Entra em 3.~~ discussão a proposição .da Câmara dos Deputados 
mandando matricular no 6.0 ano da faculdade de medicina da Bahia o 
estudante Bernardo José Affonso. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA- Sr. presidente, não sei que razões 
se alegam pró ou contra esta resolução; e entretanto vejo que o Se
nado vai votar sobre ela também sem saber nada à este respeito. 

A única causa que o Senado sabe é que esta resolução foi apro
vada pela.Câmara dos Srs. Deputados; mas creio que não devemos 
demitir de nós o direito de examinar o que vem da outra câmara. 

Parece que a respeito destes negócios ·devia estabelecer-se a 
regra de serem sempre remetidos às comissões respectivas, para 
que ao menos essas comissões possam estudá-los e darem ao Senado 
informações, embora símplices, sobre aquilo que se tiver de votar; 
aliás é mera advinhação. 

Já na sessão passada por cautela votei contra todas estas reso· 
luções; mas vendo que o Senado votou a favor de todas, e crendo 
que ele hàvia de ter suas razões para proceder assim, é que agora 
desejo saber o que há em favor de tais resolução, visto que da leitura 
dos símplices projetas enviados da outra câmara não pude coligir 
informação alguma, talvez por infelicidade minha, porque pode ser 
que o Senado saiba mais alguma coisa do que eu a este respeito. 

Creio que o Senado tem votado a favor destas prete'nsões unica
mente pela razão de terem passado anteriormente algumas outras 
idênticas; mas julgo que é preciso investigarmos a diferença que por· 
ventura haja entre essas pretensões; porque talvez que estes preten
dentes não aleguem motivos iguais, tão valiosos como esses primei
ros, e assim possa sair do Senado algum absurdo que não deve sair. 

Portanto, requeiro que este negócio e outros semelhantes vão à 
comissão respectiva. 

O SR. PRESIDENTE- Acho mui razoável o que o honrado mem· 
bro acaba de dizer sobre a conveniência de serem ouvidas as comis
sões antes da discussão dos projetas vindos da Câmara dos Depu· 
tados; mas à vista do art. 7.0 do regimento (lê). eu não me julgo 
habilitado para só por mim remeter tais projetas às respectivas co-
missões. . . 

É apoiado o seguinte requerimento e posto em discussão: 
.. Requeiro que vá à comissão de instrução. __;__Silveira da Motta." 
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O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA - Não duvido votar pelo 
requerimento, mas receio que o adiamento inutilize a dispensa pe
dida. 

O SR. SILVEIRA DA MOITA- Que demora pode haver . 
. O SR. VISCONDE DE JEOUITINHONHA - Nãe temos direito de 

coagir as comissões a darem parecer dentro de um .prazo marcado ... 
. O SR. SILVEIRA DA MOITA- Pode-se acrescentar que G pare

cer seja dado com urgência. 
O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA - A votação de urgên

cia não obriga as comissões a darem parecer dentro de um prazo 
certo; e por isso voto contra o requerimento. 

Senhores, não tenho realmente escrúpulos em relação a estas 
concessões; porque nas mãos das faculdades está evitarem qualquer 
inconveniente que possa resultar de alguns dispensas dada mais 
benignamente. Se o .estudante for digno de ser matriculado, porque 
razão há de perder o ano? E se não é digno, se não tem estudado as 
matérias necessárias, nas mãos dos lentes está inutilizar tais dispen· 
sas quanto se proceder a exame. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA- Reforme-se o sistema de estudos. 
O SR. VISCONDE DE JEOUITINHONHA - Portanto, geralmente 

falando, não me oponho a tais dispensas. Não quero que sobre mim 
recaia a responsabilidade de ter concorrido para inutilizar um ano a 
um estudante; eu teria remorsos se por minha causa um estudante 
viesse· a perder um ano, porque sei quanto importa um ano na vida 
de qualquer pessoa. 

Não tendo eu, pois, os escrúpulos que nutre o honrado membre 
por Goiás, e vendo que um adiamento pode inutilizar a pretensão de 
que se trata, voto contra o seu requerimento. 

O SR. JOBIM - Sr. presidente, também hei de votar contra o 
requerimento em discussão, porque examinando os papéis deste pre· 
tendente sei que ele é digno de toda a atenção. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA- Já o requerimento serviu para o 
que eu queria. 

O SR. JOBIM - Este estudante alega que, partindo da corte 
com intenção de matricular-se r.~ ·:~exto ano d.a escola de medicina 
da Bahia, esqueceu-se de levar a necessária guia, e que tendo-a en· 
comendado a alguém do Rio de Janeiro, lhe foi remetida com data de 
5 de março, e lá cnegou a 18 do mesmo mês, isto é, três dias depois 
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de fechadas as matrículas, razão porque o diretor daquela escola não 
o pôde matricular. 

Ora, por tal motivo deve esse estudante perder um ano? isto 
parece cruel; e acho que o pretendente é digno de toda a, atenção, 
visto que a diferença foi apenas de três dias, e por uma circunstância 
imprevista e independente de sua vontade. 

Creio pois que o requerimento de adi·amento ·não deve ser. apro· 
vado. 

O SR. SILVEIRÀ DA MOTTA - Sr. preSidente, o· fim do meu 
requerimento está conseguido, e foi fazer aparecer alguma ·explicação 
a respeito daquilo sobre que íamos votar. Até· agora apenas tínhamos 
a proposição nua e crua, e por isso requeri que fosse à .. comi são res· 
pectiva. 

A vista das informações dadas .pelo nobre senador, acho que. é 
de muita eqüidade fazer-se o favor que este estudante requer,~ e que 
a Câmara dos Srs. Deputados já concedeu. Pela demora·de três dias 
na apresentação de um documento para matrícula ~ão se faça perder 
um ano a um estudante. 

Mas, não obstante tudo isto, Sr. presidente, hei de· votar .. contra 
a resolução, para ser coerente com os meus princípios. 

Desculpe-me o nobre senador que falou depo·is de mim; mas não 
posso aceitar o princípio de que se deva· sempre admitir à matrícula 
os estudantes que o requererem depois de terem sido riscados da 
lista dos que devem ser admitidos a exame, por qualquer que seja 
a causa. Não posso aceitar semelhante principio ... 

O SR. JOBIM- A vista da lei, não. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA -· · ... porque os nossos estudos 
estão assentados em base inteiramente oposta~ O sistema da nossa 
legislação é fundado na freqüência; exigem-se certas condições de 
freqüência; quando estas se não dão, subentende-se que· o ·estudante 
não tem adquirido o necessário estudo,· as necessárias habilitações 
para .ser admitido a exame. · · 

Se julgais que este sistema não convém, se entendeis que ele 
não deve continuar; não duvido dar· o meu voto para ser adotado o 
sistema das inscrições, o da freqüência livre.· Mas então reforme-se 
a legi'slação atual, acaoe-se com· essa formalidade de todos os dias 
marcar-se faltas 'nas academias; abram-se as aulas, quem quiser vá 
e ,aprenda, e no fim do ano apresente-se para ser examinado. 
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Estou de acordo com o nobre senador; não quero que se deixe 
de admitir a exame um moço hábil só porque esteve doente; mas para 
isto é necessário reformar o plano de estudos; aliás não há coerência 
em consentir que a nossa legislação progrida com este sistema de 
freqüência, e estar o corpo legislativo dizendo todos os dias: - não 
é p~eciso freqüência. 

Não posso pois deixar de votar contra a resolução, posto que 
reconheça que é de eqüidade o favor que ora se pede, e que já tenha 
conseguido alguma vantagem com a apresentação do .meu requeri· 
menta, que foi obter alguma informação a respeito desta pretensão, 
porque continuo firme. na minha opinião, já emitida nesta casa, e fi r· 
mada em parecer, de que ao corpo legislativo não deve competir o 
conhecimento de ·pontos disciplinares, econômicos das academias, 
porque estes pertencem à matéria admin.istrativa, e portanto o seu 
conhecimento pertence a outro poder do Estado. 

Discutido. o requerimento, é rejeitado; e aprovada a proposição 
para subir. à sanção imperial. 

É sem debate aprovada em 3.a discussão, para ser enviada à 
sanção imperial, a proposição da Câmara dos Deputados aprovando 
o privilégio e o auxílio pecuniário de 12 contos de réis concedido à 
Associação Segipense para a criação do serviço de reboque por 
meio de barcas de vapor nas diferentes barras da província de Ser· 
gipe. 

O SR. PRESIDENTE declara esgotada a matéria da ordem do dia, 
e dá para a da 1.a sessão: 3.8 discussão· da proposição do Senado au· 
mentando os vencimentos dos lentes da escola militar e academia de 
marinha; 1.a discussão do parecer da comissão de legislação afere· 
cendo uma resolução pela qual é autorizada a irmandade da santa 
casa d'a misericórdia da cidade·-de Rezende, província ·do· Rio de Ja· 
neiro, para possuir em bens e raiz até o val~r· de 60 contos de réis; 
1.8 discussão da proposição da Câmara dos Deputados incorporando 
ao patrimônio das câmaras municipais as terras dos índios de aldeias 
ou missões extintas; 1} discussão da proposição da mesma câmara 
autorizando b governo a indenizar a propriedade do terreno em que 
está edificado o cemitério inglês no lugar Santo Amaro, na província 
de Pernambuco; 1.8 discussão do pareq~r da comi~são de constituição 
indeferindo o requerimento de Manoel Viéi.ra Coutinho Guimarães, em 
que pede se lhe conceda carta de naturalização de cidadão brasileiro. 

Levanta-se a sessão às 11 horas e três quartos. 
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SESSÃO EM 12 DE JULHO DE 1855 

Presidência do Sr. Cavalcanti de Lacerda 

SUMARIO- Projeto do Sr. Manoel Felizardo -Ordem 
do dia - Aumento de ordenado de lentes. Discursos dos 
Srs. Souza Ramos, visconde de Jequitinhonha, Dantas, e 
visconde de AI buquerque. Adiamento. 

As 1 O horas e meia da manhã estando presentes 30 Srs. senado· 
res, o Sr. presidente abre a sessão, e. lida a ata da anterior e apro· 
vada. 

EXPEDIENTE 

É apoiado e vai a imprimir o projeto de resolução do Sr. Souza 
e Mello, que ficou sobre a mesa em 9 do corrente. 

O SR. MANOEL FELIZARDO - Sr. presidente, a lei de 6 de 
setembro de 1850, a que regula a promoções dos oficais do exército, 
proibiu ao governo transferir os ificais de uns para outros corpos e 
armas, e no seu art. 12 fez uma exceção à regra geral, auto.rizando 
o governo, por espaço de um ano, a classificá-·los onde. melhor pu· 
dessem servir. O regulamento de 31 de março de 1851 fixou as ha· 
bilitações correspondentes aos diferentes corpos, armas e postos. 

O governo durante o período da autorização distribuiu conve-.. 
nientemente os oficiais; mas, tendo passado esse período, não há 
atualmente outro meio de preencher o quadro de cada um dos cor· 
pos senão pelo acesso dos oficiais nos mesmos quadros e pela pro· 
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moção a segundos-tenentes ou alferes de indivíduos competente· 
mente habilitados. 

Ora, para a artilharia, corpo de engenheiros e estado .maior são 
precisas habilitações que só se podem obter na escola militar da 
corte; e não tendo esta dado até hoje número suficiente de candida· 
tos. a esses postos, resulta que a arma de artilharia tem hoje menos 
da metade dos oficiais que deve ter. O corpo de engenheiros não 
se acha completo, e o senado se recorda de que o ano passado se 
exigiu maior serviço desse corpo; e o emprego de maior número de 

oficiais, em virtude da criação do chamado corpo de engenheiros, que 
absorve vinte oficiais pelo menos. 

Se pois a escola militar não dá suficiente número de alunos pa· 
ra entrarem nos primeiros postos das diferentes armas e corpos 
científicos, acontece que oficiais subalternos de armas não cientí· 
ficas, con_tinuando a freqüentar a escola militar e obtendo os neces· 
sários conhecimentos teóricos e práticos, acham-se suficientemen
te habilitados para ir ocupar os postos subalternos dos corpos es· 

peciais, e a transferência de oficiais desta patente das armas de 
cavalaria e de infantaria e do estado maior de 2.a classe é o remé· 
dio para termos aqueles quadros um pouco menos -desfalcados, so· 
frendo assim menos a disciplina e a instrução dos corpos. 

Para conseguir esse fim, proponho um projeto de resolução. 

Vem à mesa o seguinte projeto: 
11 A assembléia geral legislativa resolve: 
11 Art". 1.0 ·O governo é autorizado pelo tempo de um ano a trans· 

ferir de um para outros corpos, e armas do exército, os oficiais su· 

balternos, guardadas porém as disposições do. regulamento de 31 

de março de 1851 . 
"Art. 2.° Fica revogada a legislação em contrário. 
"Paço do Senado, 12 de julho de 1855. -S. R. - M. F. de 

Souza e Mello - Visconde de Abaeté - Visconde de Jequitinhonha 

- M. de Monte Alegre - Pimenta Bueno." 

O SR. DANTAS (pela ordem) - Este projeto é muito importan· 

te, é uma ditadura que se vai dar ae. governo para alterar toda a le· 
gislação que passou no corpo legislativo. Portanto, convém que este 
projeto seja examinado pela comissão respectiva, ao mesmo tempo 

que vai a imprimir. 
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O SR. PRESIDENTE - O regimento determina que nestes casos 
o senado deve decidir por simples votação. 

O SR. O ANTAS - Pois bem; requeiro que vá à comissão com
petente. 

ORDEM DO DIA 

Entra em 3.a discussão a proposição do senado, aumentando os 
vencimentos dos lentes da escola militar, e academia de marinha, 
com a emenda dos Srs. visconde de Maranguape e mel lo Mattos, 
aprovada na 2~ ~iscussão. 

O SR. SOUZA RAMOS - Sinto não estar de acordo com o hon
rado membro autor do projeto sobre a matéria dele. Provém isto de 
que as razões produzidas em sua sustentação nãó me parecem pro
cedentes. 

Além disso, estou persuadido de que, pretendendo-se atender ao 
princípio de equidade e estabelecer a igualdade de vencimentos en
tre fucnonários da mesma ordem, o contrário se dará com a adoção 
do projeto; porquanto, parece-me que o projeto vai colocar esses 
empregados em uma cóndição muito vantajosa com relação a outros 
da mesma ordem. 

Ora, na discussão poderia talvez o honrado membro. convencer
me ·do contrário produzindo. novas razões e explicando-se de outra 
maneira; mas, Sr. presidente, não me parece, principalmente nas 
circunstâncias em que se acha o país, que se devam aumentar as 
despesas públicas somente porque a conveniência de satisfazer a 
um princípio de eqüidade assim o exige. 

Parece-me que além disso a despesa dese ser rigorosamente ne
cessária; parece-me que além disso se deve atender-se o tesouro 
público e pode suportar. Neste ponto, Sr. presidente, creio que de
ve haver da 13arte do senado toda atenção. 

Há certo tempo muito se têm aumentado as despesas com o 
pessoal dos funcionários públicos; e quando nas câmaras se pon

- dera isto, como já tem acontecido, o governo responde e respon· 
de bem, que tais despesas resultam de atbs do corpo legisla· 
tivo, que não devem ser imputados ao governo. 

Digo, Sr. presidente, que o governo respondendo assim res
ponde bem, porque nem sempre semelhantes despesas têm sido 
promovidas pelo governo (apoiado), e esta seria uma delas ... 
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O SR. VISCONDE DE JEOUITINHONHA- Peço a palavra. 

O SR. SOUZA RAMOS - ... porquanto a senàdo por certo no
tou que o ilustre presidente do conse!ho e ministro da fazenda deu 
seu voto contra este projeto na 2.8 discussão. 

Assim sendo, Sr. presidente, entendo que cada. um deve definir 
b.em sua opinião em matéria semelhante,. para que ·a cada um caiba 
somente a quota de responsàbilidade que verdadeiramente lhe. per
tencer. 

Não me ocuparei nesta ocasião, Sr. presidente, de demonstrar 
a injustiça do projeto, de fazer ver . que ele não con~egue seu fim 
- estabelecer a igualdade nos vencimentos de empregados de cer
ta ordem -; porquanto, como V. Exa. terá visto e como acabo de 
expor, ainda dado esse caso, ainda se"do de . eqüidade a medida 
proposta, entendo que se deve examinar e resolver se a~ circuns
tâncias do tesouro podem suportar este aumento de despesa. 

Nestas vistas, tomo a liberdade de mandar à mesa um requeri
mento, a fim de que o projeto vá a ilustre comissão de fazenda pa
ra interpor sobre ele o seu parecer. 

Não indico também a ilustre comissão de marinha e guerra, 
porque a maioria desta comissão ... 

O SR. BARÃO DE MURITIBA - Apoiado. 
O SR. SOUZA RAMOS - ... pode na discussão esclarecer o 

senado, e porventura convencer-me do erro em que possa estar sobre 

a inconveniência e injustiça da medida. 

Mas nenhum dos honrados membros poderá dar-nos segurança 
da oportunidade da medida; isto só o poderá fazer a ilustre comissão 
de fazendà, que em matérias importantes, como sem. dúvida é esta, 
costuma entender-se com o governo. 

Se a ilustre comissão de fazenda opinar que não há inconvenien
te algum em decretar-se esta despesa, terei então ocasião de expor 
as dúvidas que tenho sobre a justiça do projeto, e seu ilustre autor 
tratará de resolvê-las, e me esclarecerá. 

É apoiado o seguinte requerimento : 
"Requ~iro, que o projeto vá à ilustre comissão de fazenda para 

sobre ele interpor seu parecer. - Souza Ramos."' 
O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA - Sr. presidente,. não 

me oponho ao adiamento, mas oponho~r:ne às razõ.es com que o adia· 
menta foi sustentado. e parece que tenho também fundamento para 
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opor-me a que vá à comissão lembrada pelo honrado membro autor 
do requerimento. 

Senti que S. Exa., impugnando o projeto e indicando a desi
gualdade de \'encimentos de empregados da mesma ordem, não es
pecificasse quais eram esses empregados. 

O SR.. SOUZA RAMOS - Julguei que não devia entrar agora 
nessa discussão. 

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA- Digo que senti que is· 
so tivesse ·lugar, porque não posso ajuizar competentemente da 
justiça da observação .. 

Entendo que não haverá desigualdade, não haverá falta de eqüi· 
dade ~ara empregados da mesma ordem que moram uns ·em uma 
parte outros. em outra parte do império, porque es circunstâncias 
de uns não são as circunstâncias dos outros; aquilo que o Estado 
quer dar a uns por tais e tais motivos, pode não querer dar a outros 
colocados em diferente situação. Será esta a base de desigualdade 
lembrada pelo honrado membro? Não sei, 

O SR. SOUZA RAMOS - Não é, não, senhor. 
O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA - Eis o motivo por que 

senti que o honrado· membro não se explicasse. 
Será a base de desigualdade lembrada pelo honrado membro 

o estarem empregados da mesma ordem colocados na mesma esco
la, e no mesmo lugar, havendo entretanto diferença de ordenado? 
Também não sei.· 

O SR. SOUZA RAMOS - Não é isso. 
O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA- Já vê V. Exa. quanta 

razão tenho para sentir que o honrado membro não indicasse quais 
são os empregados da mesma ordem cuja igualdade era ofendida 
pelo projeto. 

O que creio firmemente é que não há tal igualdade ofendida. Se 
o honrado membro, qualquer que for a hipótese que figurar, exa· 
minar bem as condições de cada um dos empregados da mesma or· 
dem, verá que não há desigualdade. 

Desigualdade não se pode dar quando as circunstâncias não são 
as mesmas, não são idênticas. Posto que o lugar ·em que se ache 
o empregado seja o mesmo, se as circunstâncias são diversas, es
tou convencido que a assembléia geral não pode de forma alguma 
entender que houve desigualdade. 
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Se o honrado membro portanto tiver a bondade de examinar 
bem as 'Circunstâncias de cada um dos empregados da ordem dos 
consignados no projeto, há de ver que essa desigualdade não 
existe ... 

O SR. MANOEL FELIZARDO - Apoiado. 
O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA- Isso é o que eu queria 

que o honrado membro fizesse; isso é que senti que o honrado mem· 
bro não fizesse, ou para me convencer das razões oferecidas ao se· 
nado pelo honrado membro, ou para continuar com mais satisfação 
de minha consciência na opinião que tenho. 

O honrado membro também lembrou que não se deveria dei· 
xar de atender muito à situação do país quando se trata de despen· 
der dinheiros do tesouro; e notou que o próprio Sr. presidente do 
conselho votou contra este projeto na 2.8 discussão. Acrescentou 
ainda o honrado membro que, para votar-se um aumento de despesa 
desta ordem, seria preciso demonstrar-se que era rigorosamente ne· 
cessária. 

Estou de acordo com o honrado m&mbro em todas estas obser
vações. No que não estou de acordo é na aplicação que dessas obser· 
vações o honrado membro fez ao projeto. 

Quero dizer, concordo com o honrado membro que se não façam 
despesas inúteis; que seja necessária a demonstração rigorosa da 
utilidade de tais despesas; e que as circunstâncias do tesouro não 
permitem ou não devem permitir que se façam despesas de outra 
ordtl:m. Mas a aplicação destes princípios ao projeto é que duvido 
que o honrado membro tivesse feito. 

Ora, não tendo o honrado membro feito essa aplicação, não ten· 
do por conseqüência mostrado que não estava rigorosamente prova
da a necessidade e utilidade deste aumento de despesa; não tendo 
mostrado que as circunstâncias do tesouro eram tais que de for
ma alguma podiam permitir esta despesa, já vê V. Exa. que não pos
so estar pela opinião do honrado membro. 

O SR. SOUZA RAMOS - Se mostrasse não requereria que fos
se à comissão. 

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA - Diz agora em um apar
te o honrado membro que, para se demonstrar que na realidade 
tinha lugar essa aplicação, foi qúe. ofereceu -esse adiamento a fim 
de ser o projeto remetido à comissão de fazenda. 
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Sr. presidente, concordo em que algumas vezes se mandem pro
jetas à comissão de fazenda para examinar se acaso a desp,esa é 
útil, se acaso as circunstâncias do tesouro o permitem; mastambém 
devo lembrar ao honrado membro que tais objetos são ordinaria
mente remetidos à comissão de fazenda, não para se examinar o es
tado de finanças, porque disso saberemos quando se discutir o or
çamento desta repartição, não para se co-nhecer s·e na realidade e 
despesa é útil porque isto deve ser examinado pela camisão res
pectiva, aquela. comissão que tem a seu cargo ·examinar os obje
tos mi I i tares. Portanto já vê V. Exa. que a comissão lembrad~ não 
satisfaz de forma alguma aquilo que o honrado membro pretende: 
e é sobre isto que falarei no fim, para dizer a V. Exa. a minha opinião 
relativamente à indicação da comissão. 

Mas primeiro, Sr. presidente, é preciso que· eu também decla
re ao senado a rninha opinião relativamente a este objeto, isto é, 
relativamente a finanças, a despeses. É o que vou agora fazer. 

Entendo, Sr. presidente, que quando se trata de autorizar des
pesas deve-se ter muito em vista o estado do tesouro, mas quando 
se. trata de aut6rizar despesas verdadeiramente administrativas, 
aquilo que serve para coordenar o serviço, para pô-lo em melhor mo
vimento, para dar-lhe melhor regularidade, para constituir os em· 
pregados de tal ou tal repartição em estado de bem prestar esse 
servigo, já vê V. Exa. que não me posso guiar somente pelo estado 
das finanças, porque isto não basta. 

Então diria eu: "Por que motLvo tais e tais empregados públi· 
cos têm este e aquele ordenado? Por que motivo a ·armada tem, 
como tenho dito tantas vezes, tão poucos vencimentos, entretanto 
que os contínuos, os empregados das secretarias têm tais e tais 
vencimentos?" Se me limitasse somente a essas considerações de 
despesa, necessariamente havia de achar nisso grande inconvenien· 
te; mas não acho, porque as circunstâncias ·são diversas, porque é 
preciso coordenar o serviço, porque é preciso dar ao. empregado pú .. 
blico aquilo que é necessário para que possa prestar o serviço que 
o Estado exige dele. Quando se trata. portanto, de·· qbjetos adminis
trativos, não me limito a saber se o tesouro podeJazer a despesa; 
trato também de saber se há utilidade na despesa .que se pretende 
fazer. 
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Esta demonstração é para mim evidente, senhores. Não consi
dero uma classe nem mais IFI)portante, nem menos aquinhoada do 
~que seja a classe de letras do Brasil, a classe dos homens que se em· 
pregam no magistério. Não considero classe menos aquinhoada, não 
acho nenhuma; entretanto é justamente a classe que faz maiores 
sacrifícios pelo que diz respeito à sua saúde; é justamente a classe 
a· que é mai.s preciso dar-se que comer para poder viver na velhice, 
por isso que cte ordinário o homem empregado no magistério, passa
dos alguns anos, não tem mais saúde, não pode mai.s habilitar-se para 
emprego algum; e quando não, digam t?dos aqueles senhores que 
se tem. empregado no magistério regularmente e por certo número 
de anos; eles que digam qual é o estado em que se acham depois 
de 1 O, 12, 15 e 20 anos de serviço; e se nesse estado podem cumprir 
bem suas obrigações. 

Eu, Sr. presidente, lembro-me das observações que aqui se fi• 
zeram quando se tratou da reforma dos estudos públicos; recordo-me 
delas, e não era preciso que me recordasse para continuar na minha 
opinião, isto é, para declarar ao senado que é indispensável olhar 
muito para essa classe de empregados públicos. 

Creio, Sr. presidente, que a classe de. cidadãos empregada no 
magistério é a mais ilustrada, a mais própria para satisfazer esses 
deveres; enfim, que esses cidadãos são na realidade muito dignos; 
mas, pergunto, não poderiam ser· melhores? Certamente podiam, e 
a razão é porque as vantagens concedidas a outros etnpregQ.S que 
são mais cômodos à saúde, mais agradáveis no exercício, fazem 
com que todos esses homens que podem ser empregados nestes em· 
pregos não queiram ser empregados no magistério. 

UM SR. SENADOR - Nem podem querer. 
O SR. VISCONDE DE JEOUITINHONHA - Nem podem querer; 

quantos ilustres empregados no magistério na época em que se cria· 
rão os cursos jurídicos, depois abandonaram esta carreira? E porque a 
abandonaram? Porque realmente as vantagens eram muito peque
nas; e principie V. Exa. por tomar em consideração o seguinte, quo 
esses empregados não têm acesso! O empregado no magtstéi1o 
morre no posto em que entrou, :não tem ava~ço, não tem melhotia 
de condição. 

UM SR. SENADOR - Não tem dinheiro para comer. 
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O SR. VISCONDE DE JEOUITINHONHA - ... não tem dinheiro 
·par? comer, e menos tem dinheiro para dar de comer à sua família, 
e menos tem dinheiro para deixar alguma coisa a seus filhos. 1: 
justamente esta a condição em que se acha o magistério no Brasil; 
desgraçadíssima condição, digo eu, porque na realidade merece es
te título. 

Note mais V. Exa. que o empregado no magistério tem todo 
o seu tempo tomado, não lhe resta um minuto para descansar; fa
lo dos mestres ·que quiserem desempenhar bem os seus deveres; e 
é destes que se trata e não dos outros, porque os que não cumprem 
suas obrigações, aí estão as leis para os aposentar e demitir; em uma 
palavra, para regular o seu procedimento. 

Assim, se acaso se tratasse agora de discutir o projeto pelo la
do da sua utilidade, eu teria razão de dizer que o projeto é útil. E se 
V. Exa. atender mais, que se trata de ir aumentar ordenados a mes
tres residentes na capital do império, reconhecerá quanto mais razão 
tenho. Quem mora aqui sabe perfeitarttente quais são os gastos a 
que se sujeita qualquer dos habitantes da corte para poder, não digo 
ter luxo, mas para viver com sua família muito razoavelmente, para 
não faltar aos seus deveres de homem honesto, e de homem social, 
nem aos seus empenhos. V. Exa. sabe quanto custa uma enfermi
dade na corte, quanto se paga aos médicos, em uma palavra, todas 
as despesas que se fazem, inclusive a da educação dos filhos. E no
te-se bem que esses mestres podem empregar-se em outra coisa. 

Mas disse o honrado membro que era indispensável que o sena
do tivesse muito cuidado no rriodo por que se procedia relativamente 
a aumento de ordenados, porque os ministros diziam, quando eram 
censurados, que não eram eles os que queriam que tais ordenados 
fossem au!Jlentados, mas sim a assembléia geral é que os votara. 

A assembléia geral obra bem, e não podia obrar de outra forma; 
e se O· honrado membro me fizesse a honra de prestar atenção ao 
objeto, veria que os aumentos de ordenados até hoje feitos não são 
senão uma verdadeira reparélção do estado em que· se acha o nosso 
meio circulante. Se o honrado membro atender é:t qual era o valor 
de uma oitava de ouro antes da lei que fixou o câmbio a 27 pences 
por mil réis, verá que muitos ordenados eram maiores do que os que 
hoje existem; muitos deles, não digo todos, eram maiores naquela 
época do que são hoje, apesar do aumento feito, porque a moeda hoje 
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tem u~ v,alor absolutamente diverso daquele que tinha quando se 
estipularam esses ordenados; há uma diferença imensa. E se o hon· 
rado · membro atender a que tudo quanto hoje se despende para a 

. . ' 

sustentação da vida está duplicadamente aumentado de valor, há 
de ver que esses ordenados diminuíram, na mesma .razão, e então 
não é aumento de ordenado, não é outra coisa mais do que a repar
tição daquilo que se fez depois da lei que fixou o câmbio de 27 
pences por mil ré is; que estabeleceu o valor da oitava. de ouro a 
4$000. Por isso não há nenhum. aum.ento extraordinário, não há ou
tra coisa senãojustiÇa: é por isso que se aumentaram os ordenados 
de todos os empregados, é por isso que não pôde mais o ministro 
da coroa ter 4:800$, e se elevou depois a 18 mil cruzados, e ainda 
depois se entendeu que não era possível subsistir com esse orde
nado, e se elevou a 12:000$, o que na minha opinião ainda não é su
ficiente; seria ainda necessário aumentar esse ordenado, para ele· 
var o ministro à posição em que a lei o coloca e a· dignidade do 
país exige. 

Se eu descesse do ministro para os outros empregados, creio 
que provaria ao honrado membro que tais aumentos de ordenados 
não têm sido injustos, que a assembléia geral têm·se conduzido da 
maneira a mais econômica possível, mas era indispensável fazer 
essas despesas urgentíssimas. ou quando não acabarmos com o pes
soal do país . 

Se se tratasse de aumentar o pessoal sem necessidade, então 
bem, então eu d!ria: não se aumente pessoal para se não onerar o 
tesouro público demasiadamente; mas dê-se ao empregado aquilo 
que é indispensável para ele viver. 

Sr. presidente, não é possível deixar de aumentar ordenados, 
quando tudo tem aumentado: por que razão se aumentaram os arde· 
nados dos presidentes de província? Por que motivo se aumentàram 
as côngruas dos arcebispos e bispos? Porque era indispensável f~zê
lo, fez-se, porque se assim não sucedesse acabava-se com a exis
tência de tais empregados. Porque se aumentou o ordenado dos de
sembargadores? Pela mesma razão, porque um desembargador não 
podia viver na corte com o ordepado que tinha. Onde está portanto 
a justiça? Como se pode provar portanto que ·a assembléia geral tem 
procedido de uma maneira digna· de censura? 
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E porventura a resposta dada pelos ministros da coroa deve 
ser entelndida como uma censura feita à assembléia geral? Não, os 
ministros podem ente.nder como quiserem, podem dar as coarctadas 
que lhes párecer, quando censurados por esta ou aquela forma; mas 
será uma coarctada suficiente dizer que a assembléia geral tem pro
cedido de uma maneira menos econômica, menos digna? É isso su
ficiente para que a assembléia geral fique inibida de atender aos in
teresses públicos, de atender aos interesses de cada um daqueles 
que prestam os seus serviços como empregados públicos? 

O senado não sabe que qualquer outra profissão industrial ou 
comercial oferece muito mais vantagens do que aquelas que pode 
obter. o empregado público, qualquer que seja a sua natureza? E 
para que o honrado membro não fique de todo insatisfeito com as 
minhas observações, quero falar relativamente aos conselheiros de 
estado. Pensa o honrado membro que 4:000$ de gratificação que 
percebe o cons·elheiro de estado é suficiente para satisfazer ao ser
viço que ele presta ou pode prestar? Não; e na verdade a censura do 
honrado membro foi tão genérica, que me impõe a necessidade de 
dizer alguma coisa a este respeito, porque houve na realidade uma 
censura feita à assembléia geral pelo modo por que ela se tem com
portado relativamente ao aumento de ordenados. 

Além destas observações, Sr. presidente, tenho ouvido outras; 
têm-se dito: não se aumente só o ordenado aos lentes da escola mi· 
litar, aumente-se geralmente a todos. Mas, senhores, porque não 
podemos fazer o bem como 1 O, não o deveremos fazer como 5? Pois 
porque não podemos dar o aumento a todos, não o devemos dar a 
nenhum? Porventura as circunstâncias são as mesmas? Certamente 
não; e dessa desigualdade indefinida é que tem dimanado grandes 
erros da nossa legislação; é isso que tem feito com que apareçam 
dificuldades na execução de muitas das nossas leis. As circunstân· 
cias do Brasil sendo diversas, é indispensável que as disposições 
sejam também diversas; quem vive na coite não pode viver como 
quem vive em S. Paulo ou Pernambuco ... 

UM SR. SENADOR - Não há já muita diferença. 

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA - Já não é muita a di· 
ferença, mas ainda é alguma; e se precisa atender a esta circuns
tância, eu diria que se desse tanto para a corte e tanto para S. Pau-
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lo.~. ou owtra qualquer província, mas sempre tendo em consideração o 
bem-estar da classe. 

De mais a mais V. Exa. sabe que os lentes da escola militar 
não podem ter outra profissão, nada mais podem fazer, hão de ser 
lentes e só lentes, entretanto que os lentes do curso jurídico po
dem também ser advogados ... 

UM SR. SENADOR - Os lentes da escola militar têm comis· 
sões militares. 

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA - Mas não as podem 
exercer, quando lentes, não é possível; podem exercer certas co
missões, é verdade, mas não é isso uma profissão como é a de ad
vogado ... 

O SR. DANT AS dá um aparte. 
O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA - Eu não se o que dis

se o nobre senador pelas -Aiagoas ... 
O SR. PRESIDENTE - A discussão versa agora sobre o adi.a

mento, e parece que se vai encaminhando à matéria principal. 
O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA - Os apartes é que es

tão discutindo outra coisa, eu estou inteiramente falando sobre o 
adiamento, tanto que estou respondendo às razões com que o hon
rado membro o sustentou; é isto o que tenho feito. 

Sr. presidente, julgo que não sendo, nem poderão ser da inten
ção do senado examinar unicamente este projeto pelo lado finan
ceiro, porque seria dar como certa a sua utilidade, é indispensável 
que o prçjeto vá também à comissão que pode dar parecer sobre a 
utilidade dele, porque de outra maneira pode-se entender que o se
nado está tão certo da utilidade do projeto, que se se reconhecer 
que o tesouro pode com a despesa, o projeto será por força apro
vado. Ora, isto creio que o senado não quer; por conseqüência é 
indispensável que se trate já também da utilidade, isto é, que tra
tando-se das fil1anças, julgando-se que o tesouro pode com esta 
enormíssima despesa de 16 a 20:000$000 .•. 

O SR. SOUZA RAMOS - t: muito mais. 
O SR. BAPTISTA DE OLIVEIRA- Não chega a tanto. 
O SR. VISCONDE OE JEQUFfiNHONHA -:- Um honrado membro 

diz que é muito mais ,outro nobre s·enador diz que não chega a tanto; 
como. é negócio de cifras eu deixo o honrado membro entregue intei· 
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ramente ao aparte do nobre senador pela província do Ceará, que é 
profissional na matéria, e escuso entrar em semelha!1te questão. 

Mas, .pendo de parte a questão de dinheiro, digo a V. Exa. que 
é indispensável que o projeto seja remetido à comissão que pode di
zer alguma coisa sobre sua utilidade. Ora, a camisão de marinha e 
guerra dirá se o projeto tal qual é útil: se preenche as vistas do se· 
nado, se com tal ou tal emenda deve merecer o apoio do senado; por 
que motivo pois havemos privar-nos de um parecer desta ordem? 
Por que razão há de crer-se que o senado está convencido da utili· 
dade e só lhe falta saber se o tesouro tem meios para satisfazer a 
despesa? O honrado membro, quando propôs o adiamento, veio logo 
com uma coarctada, como fazem muitos ilustres oradores, que não 
deixam aos oponentes o trabalho de examinar as questões, eles exa
minam, destróem logo qualquer dúvida que os oponentes podem ofe· 
recer. 

Disse o nobre senador: "não mando a outra comissão porque a 
maioria dessa comissão já se declarou pelo projeto quando foi 
discutido." Ora, senhores, creio que desta proposição se pode tirar 
uma ilação, que decerto não esteve na mente do honrado membro, 
isto é, que os membros da comissão tendo-se ocupado ou pronun· 
ciado em favor do projeto, depois de madura e muito refletida aten
ção sobre ele, não são capazes de ver mais nada, nem adotar uma 
ou outra medida, ou mesmo rejeitar o projeto pelo lado da utilidade. 
Creio que isto não entrou na mente do nobre membro ... 

O SR. SOUZA RAMOS - Expliquei-me bem. 

O SR. VISCONDE DE JAQUITINHONHA - Não tendo isto en
trado na mente do nobre senador, estou inteiramente convencido 
que a càarctada dada por ele não pode prevalecer, e é pois necessá· 
rio que o projeto vá à comissão respectiva; embora vá a uma e ou· 
tra, seja examinado pelo lado da utilidade e seja examinado pelo lado 
das finanças. . . . 

O SR. VISCONDE DE ITABORAf - Vá antes à comissão de ins

trução pública. 
O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA- Tem V. Exa. razão; 

vá à comissão de instrução pública. Veja o honrado membro como eu 
sou dócil. Estou de acordo; em vez de ir à comissão de marinha e 
guerra, vá a de instrução pública; ela examinará o projeto, 
verá se ele na realidade é útil, se é tal qual,· e se deve ser 
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adotado como se acha; verá se precisa alguma emenda, e qual essa 
emenda, e assim examinaremos bem o projeto, e ficarão satisfeitas 
as vistas do nobre senador autor do adiamento. 

Se V. Exa. portanto me dá licença, mandarei à mesa uma emen· 
da ao requerimento do nobre senador. 

Vai à mesa e é apoiado o seguinte requerimento: 

"Vá também o projeto à comissão de instrução pública, ou so-
mente a ela. -Visconde de Jequitinhonha." · 

O SR. SOUZA RAMOS - Sr. presidente, não me oponho a que 
o projeto vá também à comissão de instrução pública; portanto levan
tando-me não tenho em vista contrariar o requerimento apresentado 
pelo honrado senador que acaba de sentar-se, mas vejo-me na ne
cessidade de fazer algumas observações nas vistas de explicar me
lho o meu pensamento, porquanto me parece não pode ser! bem 
compreendido pelo nobre senador, sem dúvida por defeito de ·ex
pres~ão. 

Sr. presidente, quando tomei a palavra para fazer o requeri· 
menta que está na mesa fui animado pelo honrado senador que aca· 
ba de falar, contava com seu valioso apoio, e se não fora assim, tal· 
vez apesar da minha convicção contra a conveniência do projeto em 
discussão me não animasse a oferecê-lo. O senado se recorda que 
há poucos dias tratando-se nesta casa da concessão de uma licença 
a um lente. da faculdade de medicina da Bahia que necessitava por 
graves incômodos em sua saúde ir buscar alívio às suas enfermida
des na Europa, o honrado senador opôs-se com todas as suas forças 
à concessão de uma gratificação que em pouco mais de 1 :000$ po
dia importar, e disse que não era porque essa quantia pudesse fazer 
desfalque ao tesouro público, mas por causa do princípio, porque as 
circunstâncias do país são tais que não se pode votar despesa, por 
insignificante que seja, sem uma rigorosa demonstração da neces
sidade dela; o honrado senador figurou as circunstâncias do país de 
tal modo que eu me compenetrei da necessidade de me guiar por 
seus princípios sempre que se tratasse de despender dinheiros pú
blicos·. 

Sr. presidente, eu me encarreguei de demonstrar a desigualdade 
que resultará entre os vencimémtqs de funcionários da mesma ordem 
adotada esta medida, porque não a ·quis combater agora pelo lado da 
sua utilidade, não quis entrar nessa discussão; o honrado membro 
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figurou diferentes hipóteses; eu não me referi a nenhuma delas; 
· adotada esta medida (e este foi o meü .pensamento), os emprega
dos das faculdades de dlreito e escolas de medicina ficam càm me~ 
nores vencimentos do que os da escola militar e academia de ma
rinha, que por outro lado têm vantagens que não percebem aqueles. 
Os lentes da escola militar e academia de marinha que são mili· 
tares estão em um serviço cômodo, vencendo a antiguidade, vencen
do postos, entretanto que os lentes das faculdades de direito e das 
escolas· d\e medicina só vencem antigüidade para uma jubilação. 

Sr. presidente, é se~pre desagradável ao orador ter de citar 
nomes próprios, eu desejava não ser colocado nesta posição, mas o 
honrado ministro me força a isso; previno porém ao senado que· me 
limitarei a um único exemplo, não quero trazer nomes para a--discus
são, direi só que o diretor da escola militar da corte levanta dos co
. fres públicos anualmente mais de 8:000$. Não vou adiante. 

Já se vê portanto que não é destituída de todo fundamento a opi
nião de ·qüe· à medida que se propõe igualar a condição dos funcioná
rios ·.empi~·eg~dos na instrução militar irá aumentar-lhes as vantagêns 

· • que já. têrri sobre os· empregados na instrução, nas faculdades de di· 
reito e nas es'colas': de medicina . 

.Mas, s·r. presJ~ente, Como· eu muito. positivamente declarei, não 
me propus combater o projeto por esse lado; disse qúe tinha minhas 

. dúvidas •. mas. que na discussão poderia o ·honrado· senador autor do 
projeto e·sclar_eqer-m~ e convencer-me de meus. erros. Unr6amente, 
impre~slonado pelas judiciosas observaçõesOteitas pelo honrado mem~ 
bro na ocasião a que me referi, entendi que o senado· ·não devia 
votar este aumento de despesa sem que examinasse sua rigorosa . 

. necessidade, s.e. as circunstâncias do país o. permitem. Para issa:.x~-· : 
qu~ri que o projeto fosse à ilustre comissão de fazenda, reservando· 
minhas cúv.idas sobre a utilidade do projeto, sobre sua conveniência 
e justiça para serem expostas ao seu honrado autor e resolvidas por· 
ele quando continue a discussão . 

. Sr. presidente, eu não tive em vista fazer censura nem ao go~ 
verno, nem às câmaras pelos aumentos de ordenados anteriormente · ··· 
decretados; eu não disse mesmo se bem ou mal se ha~i'a procedido 
a esse respeito, nem necessitava dizê-lo para o meu propósito. Eu 
e:~pus a necessidade de em ocasião semelhante cada üm definir bem 
o seu voto, de modo a poder ter a responsabilidade que daí possa vir; 
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mas não quis censurar nem ao governo nem às câmaras; para isso 
seria preciso entrar no exame e apreciação de cada um desses atos, 
o que eu não fiz. 

A diferença, Sr. presidente, do valor da moeda é .sem dúvida 
procedente em certas· circunstâncias, mas me parece que, a tornar
se esse princípio como regulador e dominante, se deveria adotar · 
uma medida geral a respeito de todos os ordenados. Desde pois 
que se procede parcialmente a respeito de certas classes, me pare
ce que o corpo legislativo deve ter em atenção muitas outras circuns
tâncias para se resolver a aumentar as despesas públicas. 1: por isso 
que me pareceu que não seria desarrazoado que o senado exami
nasse as circunstâncias que se dão a respeito dos empregados que 
o projeto tem em vista favorecer para se deliberar a votar por ele. 

A ilustre comissão de fazenda pode examinar quais os venci
mentos que atualmente percebem os empregados das academias de 
que. trata o projeto, e assim confirmar a opinião de alguns honra
dos mémbros de que estes empregados já estão satisfatoriamente 
atendidos, ou desvanecer as nossas apreensões. A ilustre comissão 

de fazenda pode fazer a comparação dos vencimentos destes empre
gados com os de outros da mesma ordem, e interpor um parecer 
bem fundado sobre a conveniência da resolução e justiça dela. A 
ilustre comissão de fazenda, finalmente, como procede de acordo 
com o governo, está habilitada para dizer-no sse o tesouro pode 
atualmente fazer esta despesa, se ela não vai preterir serviços ·mais 

importantes, mais necessários e mais urgentes. 

Assim, Sr. presidente, me parece que o senado anuirá a que 
o projeto vá à Comissão de fa2enda, e também pode ir à comissão de 

. instrução. públic.a como propõe o honrado. membro por cuja emen

. d~ estou disposto. a votar. 

O SR;, PRsSIDENTE- Tem a palavra o Sr. Silveira da Motta. 

O SR.· SILVEIRA DA MOTTA-· A minha intenção era oferecer 

um· requerimento no: .sentido do que apresentou o Sr. visconde de 
Jequitirihonha;. como. o nobre senador me ,previniu, cedo a palavra. 

O SR·. bANtÂs:·_. Sr. presidente, voto pelo adiamento não só 

para que a comissão encare o projeto pelo lado das finanças, como · 

para que estabeleça igualdade. entre··os::Jentes de uma e de outra 

academia. 
O nobre senador que se senta à minha direita pediu-me que 
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houvesse de explicar ou designar quais as desiguldades que eu en· 
centrava. Certamente que se eu soubesse que ele fazia um ponto 
de questão sobre isso eu teria estudado melhor o projeto para o 
demonstrar. Todavia, pela leitura do mesmo projeto ocorrem-me ai· 
gumas dúvidas. O projeto tratando da jubilação dos lentes da escola 
militar e academia de marinha, diz que dos vencimentos da jubilação 
será deduzido o soldo do posto em que se achar o oficial quando o 
obtiver. 

Mas, Sr. presidente, podem nascer daqui grandes dúvidas. Se 
um lente que tem a patente de capitão for jubilado, tem necessaria· 
mente em virtude do projeto de entrar no vencimento da jubilação o 
soldo da sua patente em que se achava ao tempo da jubilação. Mas 
este oficial não sendo reformado, mas seguindo a escala dos postos 
por via das promoções, pergunto qüal será o soldo que terá· esse 
ofi.cial de perceber da jubilação em diante? Alguém dirá que recebe· 
rá a diferença feita a dedução, outros dirão que não .. que a disposi· 
ção da presente lei só se entende com os lentes paisanos, ou com 
lentes militares que forem ao mesmo tempo jubilados e reforma· 
dos, mas não com os que seguirem depois da jubilação a escala dos 
postos. 

Ao menos o caso é duvidoso, e precisa de ser esclarecido no 
presome projeto; quero, Sr. presidente, entender que os lentes uni· 
camente jubilados perceberam somente os soldos das patentes que 
ganhan-em depois da jubilação em diante, então, Sr. presidente, não 
se dá igualdade, porque, quando a lei aposenta um lente das esco
las de medicina e dos cursos jurídicos, ele não percebe mais coisa 
algiJma, o futuro corre por sua conta; mas o militar vai correr toda 
a escala honorífica, pode chegar até marechal do exército, e sua 
vida ainda continua a ser garantida e melhorada pelo Estado. Dar
se-á porventura igualdade? Entendo que não. E que vencimentos não 
terá um ·lente jubilado quando chegar a marechal-de~campo? 

O SR. BAPTISTA DE OLIVEIRA dá um aparte. 

O SR. DANTAS - Porque não pode ser marechal um lente que 
apenas foi jubilado? Basta ter o direito para poder-se dar o caso. O 
nobre senador que se jubi!ou, o nosso colega o Sr. Manoel Felizardo, 
não vai correndo a e:Jcala dos postos? Não tem direitQ, de chegar a 
marechal do exército? (Apoiado~.) -

Portanto, por este lado verá o nobre senador que duvidou da 
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· desigualdade, que não se dá igualdade a respeito dos lente3 das 
outras academias se passar este projeto tal qual existe; aos lentes 
das escolas c:vis a lei diz: "ide-vos embora, :-~ão percebereis mais 
nada senão o que está designado, a vossa jubilação"; ao lente da 
escola militar porém diz-se: "tomai o que vos compete pela vossa 
jubilação e continuai a perceber todas as vantagens presente:s e fu· 
turas do.e vossos postos. " E diga-me V. Exa., Sr. presidente, diga· 
me o Senado, pode acaso duvidar-se da desigualdade? Ainda·tenho de 
apresentar outra dúvida, dt1vida que deve ser. considerada pela no· 
bre comissão e que traz ainda uma 2.a desigualdade. 

Quando se trata dos. lentes da3 escolas de medicina e de di· 
reito diz-se que serão jubilados com seus orenados, e aqui diz-se 
com os seus vencimentos. O soido há c!e entrar nos vencimentos da 

jubilação. De maneira que pode oferecer-se uma. dúvida, e é se 
os lentes militares devem ser jubilados com os vencimentos e não 
com o ordenado. Naturalmente à vista do projeto, se passar, enten· 
do· que o vão ser com os vencimentos, e aí temos segundo a desi· 

gualdade. 

O SR. PRESIDENTE - O projeto não está em discussão, trata· 

se do adiamento. 

O SR. DANT AS - Não está em discussão; é verdade, mas ten
do de ir a uma comissão para o aperfeiçoar com suas emendas, é pre
ciso que se diga aqui quais os pontos que devem ser revistos pela 

comissão. 
Sr. presidente, eu chamo a atenção da casa sobre uma dispo· 

sição que traz este projeto, e que é preciso que a comissão tome mui
to em consideração à vista do que disse o Sr. ministro da justiça 
na câmara dos deputados. Os estatutos :das escolas de medicina e 
os das faculdades de direito dizem no art. 51 que o lente que con
tar 25 anos de serviço efetivo poderá ser jubilado com o ordenado 

por inteiro. 
Suscitou-se uma questão mi câmara dos deputadoS' acerca de 

um juiz de direito que S. Exa. o Sr. ministro da justiça removeu 
de uma para outra comarca, tendo apenas frês mese3 de exercí~io. 
Note a câmara que em 1851, sendo ministro o Sr. Euzebio de Que i-· 
roz Coutinho, e atendendo esse digr.o ministro o abuso que havia 
nas remoções discricionárias a: respeito dos juízes de direito de uma 
para outra comarca, apresentou uma lei que passou no corpo le-

131 



gislativo. Dizia a lei que o juiz de direito não podia ser removido de 
~..:ma comare;a de primeira entrância para outra de segunda sem que 
tivesse quatro anos de serviço ef.etivo. O Sr. ministro da justiça 

entendeu que serviço efetivo era diferent~. de exercício efetivo, que 
servtço etetivo podia dar-se em qualqu.cr outro emprego; de manei
ra, senhores, que a lei, essa medida apres.entada por um m!nistro 
esclarectdo, e garantidora da ordem, caiu por terra com uma 
inteligência_ inqualificável. 

Quando o governo declara isto não é possível que passe o pro
jeto S·em algumã explicação das palavras - serviço efetivo. 

O SR. PRESIDENTE - Mas, perdoe, o Sr. senador, isto é dis
c.utir o projeto que não está em discussão. 

O SR. DANTAS- É dar esclarecimentos para a comissão, é di

zer à comissão quais são as dúvidas que se hão de apresentar nes· 
ta- casa; é poupar tempo, porque eu não sou de opinião que se en
care o projeto só pelo lado das finanças. É preciso pois que a co· 

missão tome em consideração esta dúvida suscitada pelo Sr. mi

nistro da j~stiça na câmara dos Srs. deputados. A ocasião não é 
própria para eu desenvolver o que sinto a esse respeito, mostro 
unicarr.ente que é necessário que se firme a inteligência da lei. 

Sr. presidente, é preciso também que a comissão atenda a que 
o lente civil não é como o militar, é preciso restabelecer a igualda
de. Um lente da escola militar quando chegou à posição de ser len
te tem sido preparado pelo governo ou à custa do governo. 

LIMA VOZ - Como assim? 

O SR. DA~JTAS- Sendo militar não sabe o nobre senador desde 
quando principia ele a perceber soldo? Os eotudantes que estudam na 
escola militar pagam matrículas? Portar.to a pos!ção do militar que 
chega a ser lente tem sido coadjuvado pelo governo. O lente militar 
não tem também meio soldo para sua família? O lente civil está nas 
mesmas circunstâncias? Dir-se-á que é pouca coisa ... Bem, mais 

· sempre pesa alguma coisa quando se p.rocura a igualdad~. 
O SR. BAPTISTA DE OLIVEIRA dá ·um aparte. 

O SR. PRESIDENTE - Atenção! 

O SR. CANTAS - V. Exa. permita que o nobre senador faça 
a sua observação para eu responder. 

O SR. PRESIDE.NTE - Não permito ... 

O SR. DANTAS- O negócio precisa ser muito ·esclarecido .. 
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O SR. PRESIDENTE - Mas não por meio de apartes. Quem qui· 
ser expenc!er a sua opinião peça a palavra, e então diga tudo o que 
lhe pGrecer sobre a matéria em discussão. 

O SR. DANT AS - Eu desejo que se marquem bons ordenados, 
mas ao mesmo tempo desejo que se coarctem abusos. Há lentes 
com três, quatro e cinco comissões com gratificações. Ao menos 
a respeito dos lentes dos cursos jurídicos não se dá isso .. 

(Há um aparte.) 

Eu desafio o nobre senador para que apresente. 

Portanto eu desejava que se marcassem bons ordenados aos len· 
tes. Não me oponho, já disse, mas ao mesmo tempo quero que o 
governo esteja a abrigo de certas exigências. 

Nada mais digo. Se a comissão achar atendíveis as razões que 
tenho emitido tomar-lhe-á em consideração; mas se o projeto passar 
tal qual está não se dá a igualdade que se requer. 

O SR. VISCONDE DE JEOUITINHONHA - Sr. presidente, o 
honrado membro pela província de Minas acusou-me de ter incorri· 
do em fla_firante contradição ... 

o··sÁ. SOUZA RAMOS - Contra minha intenção. 

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA - ... e sinto amarga· 
mente essa falta de generosidade, porque não havendo nesta casa 
membro a quem mais respeite, considere V. Exa. a triste posição de 
um orador apanhado em flagrante contradição; o que pode dizer, co· 
mo deve levantar-se acanhado para sustentar ainda a sua opinião! 

Vós, disse o honrado membro por Minas, já aqui declarastes 
que as despesas deverão ser bem examinadas e a sua utHidade ri· 
gorosamente provada. Quando se tratava· de uma graça, quando se 
tratava de fazer aquilo que ainda se não havia feito, quando se pe
dia ao corpo legislativo uma licença para um empregado ir cuidar 
da sua saúde, o orador que tem agora a honra de dirigir-se ao sena· 
do ·não negou a licença,_ não negou a concessão do ordenado, ne· 
gou ·que se desse a esse digno empregado todos os seus vencimen· 
tos. Lef'!lbrou que era caso novo, que poder.ia estabelecer preceden·. 
tes, é que esses precedentes poderiam aumentar os encargos do te· 
souro; que era difícil avaliar :·s·e acaso os .outros empregados que pe· 
dem iguais favores ao corpo legislativo estavam ou não nas mesmas 
circunstâncias para se lhes darem, porque cada um supunha-se no 
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mesmo grau de merecimento que aquele que obteve a graça, para a 
alcançar também. 

Ora, V. Exa. bem vê que todas essas circunstâncias são idênti
cas, análogas, a contradição é flagrante; a posição po!'tanto do orador 
que tem a honra de dirigir-se ao Senado é a mais acanhada que é 
posível! Mas espero que uma vez advertida, ou despertada,· que é o 
termo mais próprio, a memória do honrado membro, ele terá de exa
minar as ci·rcunstâncias em que se achava o empregado a quem inte
ressava a concessão a que me opus; de comparar tudo isto com o 
projeto em questão, e verá que não há identidade, nem analogia; que 
nãc há semelhança; e não havendo nem uma coisa nem outra, não 
houve contradição; Foi portanto da parte do honrado membro um 
favor que fez ao orador que tem a honra de dirigir-se ao senadÓ; isto 
é, lembrou o honrado membro por Minas ao orador que agora fala. 
que ele tem tido o cuidado de expor a sua opinião, lembrando ao se
nado a necessidade de economia, e quanto é preciso que no dispên
dio dos dinheiros públicos· haja toda a cautela. 

Este sentimento, verdade é, não é meu único, nem exclusivo. 
Eu não vejo na casa, não leio no almanaque, nome de senador algum 
que não tenha ou já exprimido essa opinião, ou instado por ela. Não 
me devo portanto desvanecer por isso; o honrado membro acabou de 
dar um exemplo. 

No censurei o honrado membro, não fiz senão dizer que as ra
zões do honrado membro que combatia o projeto não eram tão apli
cáveis quando ele as podia considerar no seu ilustrado juízo. Sim, 
Sr. presidente, na casa eu não tenho sustentado que se façam des
pesas injustas, que se façam despesas sem utilidade pública, não; 
tenho feito o mesmo que o honrado membro acaba de fazer, sem 
que daí resulte a menor contradição. Toda a diferença está em que o 
honrado membro aplicou hoje os princípios que têm, e que eu tam
bém sustento, a um caso a que eu não julgo que devam ter apli· 
cação; e que são diversos os casos, é coisa de que não há dúvida 
alguma. Agora trata-se de dar pão a quem o não tem, ou de dar aqui
lo que estes empregados devem ter em comparação dos serviços 
que prestam à sociedade. Eu nunca disse que os cidadãos empre
gados no magistério não deverão ter estes vencimentos, nem os ne
cessários para poderem viver; fui mesmo de opinião contrária, por
tanto estou completamente de acordo com a Idéia do projeto. 
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Estimei muito que o honrado membro por Minas concordasse 

comigo em que a diferença do valor da moeda hoje dá direito a en

tender-se que o aumento de ordenados que temos feito não ,é outra 

coisa mais do que uma verdadeira reparação .. O honrado membro 
acrescentou a esta idéia outra, e então disse: •• Façamos uma esta· 

tística financeira de todos os. empregados; reparemos a todos esta 
falta." ·seria bom, não há dúvida, seria de eqüidade; mas. porque não 

o temos feito, porque temos obrado diferentemente, porque talvez no 

juízo de muitos se julgue que não estamos nas circunstâncias de o 

fazer, deveremos coarctar a discussão de um projeto que se encami· 

nha para fazer, em parte, essa justiça? Que não tem outro fim senão 

dar essa reparação? Creio que não. Assim estamos de acordo. 

O honrado membro ainda nesta ocasião pouco discorda; o que 

ele quer unicamente é que estas repartições parciais se não façam, 

ou que se façam quando se der a reparação geral. Entendo que, não 

podendo ser dez, devemo-nos contentar com cinco; não podendo 

fazer benefício a todos, vou fazendo o que posso conseguir. 

Não ficou portanto por este argumento sustentada a opinião do 

honrado membro ofensiva do projeto; ficou ainda suspensa. 

O honrado membro teve a cautela de declarar ao senado que 

não tinha intenção de tratar do projeto a fundo. Também não o te· 

nho feito: quando se discutir o projeto direi mais alguma coisa, se 

souber; e se não souber tratarei de ouvir com a maior atenção o que 

se disser contra ou a favor, e darei o meu voto no sentido que me 

parecer mais justo. Por ora entendo que se deve votar por ele, que 

não há nisto inconveniente. 

Mas o honrado membro ainda sustentou uma opinião que me 

pareceu digna de alguma observação. r nessa parte foi de acordo 

com a opinião do honrado membro pelas Alagoas desenvolvendo as 

desigualdades. Senhores, creio que tanto um como outro. dos no· 

bres senadores confundem duas classes que são mui diferentes; 

a classe mil!tar e a classe de lentes. Sendo as funções destas clas

ses i~teiramente separadas, já vê pois V. Exa., Sr. presidente, que 

um argumento tirado da qualidade do militar não deve servir para 

regular a conduta do lente ... 

Confundirão mais os honrados membros os serviços de uma e 

outra classe, aquilo que o militar perGebe por ter derramado o seu 
sangue em favor da pátria, estando ainda pronto a .derramá-lo, se for 
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preciso, com o serviço que presta e pode prestar como ·lente da es
cola militar. Ora, V. Exa. parece que deve ser da minha opinião e 
concordar que uma coisa nada tem de comum com a outra; pois por 
ser o militar lente, deve o magistério tirar-lhe os seus direitos, as 
remunerações que percebia como militar pelos serviços prestados ao 
país?! Se o nobre senador concorda que não devem ser tiradas ao 
lente militar as vantagens que como militar percebia, então como ar· 
gumenta de semelhante maneira? E se o nobre senador não pensa 
assim, então a argumentação do honrado membro se cifra no seguin
te: "De hoje em diante não seja lente da escola militar aquele que 

·for militar; é incompatível ser militar com ser lente; e isto para que 
o militar não tenha as vantagens de militar quando exerce as fun
ções de lente, com as vantagens que lhe dá o magistério~" Vamos 
tratar de incompatibilidades e pode ser que essa também possa ado
tar-se. Mas perdoe o honrado membro, quanto a mim a sua argumen
tação não procede ... 

O SR. DANi AS - Protesto contra o que V. Exa. está dizendo; 
eu não disse isso; quero que seja lente da escola militar aquele que 
for militar. 

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA - V. Exa. ouve o que 
em aparte está dizendo o honrado membro; ele diz: quero que seja 
lente da escola militar o que for militar." Então perdoe o honrado 
membro pelas Alagoas, permita que eu tire do que acaba de dizer 
uma conclusão, e é que quer que o serviço do magistério quando for 
exercido pelo militar seja menos pago do que o serviço do magisté
rio quado for feito por um particular que o for; que a vantagens do 
que o honrado membro quer que as vantagens de uma classe sirvam 
para compensar a outra, o que não é admissível. 

O nobre senador quer que o militar, por ser lente, não tenha as 
vantagens que deve ter um particular que o for; que as vantagens do 
militar devem compensar as de lente quando o for. Ora, o particular 
não tem também outras vantagens quando lente? A argumentação do 
honrado membro tanto menos procede quanto ele, tomando em con
sideração a profissão de militar, todavia não atendeu aos lucros e 
às vantagens do lente que não é militar. O honrado membro não po
de deixar de concordar .comigo que a profissão do lente que não é 
militar, isto é, do lente que for advogado, serve igualmente para 
compensar as vantagens que ele deve ter como lente. 
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(Há um. aparte que não ouvimos.) . 
Permita o Senado que eu diga: será cometer-se unia .iniquidade 

querer-se que o militar por ser lente não percebe. as vantag~ns de. 
lente, porque as que percebe como militar compensam. bein esse 
serviço. Se é militar, seja recompensado como tal, e se é lente se-
ja também recompensado como tal. . . 

Na discussão houve um aparte· e um apoiado a que. eu passo a 
responder. O lente da escola de medicina tem a sua clínica; o seu 
exercício de lente não o impede de ter clínica; e como não se to
ma isto em consideração?... · 

UM SR. SENADOR - Pode também ter alguma comissão. 
O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA - 1: verdade, pode ter 

também alguma comissão para a qual o exercício de lente não o 
inibe; portanto também essa comissão e a clínic3 deve ser ton;tada 
em consideração como uma compensação quando se estabelecer o 
ordenado de lente. . . 

Mas, Sr. presidente, V. Exa. deve notar que todas essas con
siderações feitas pelo honrado membro pelas Alagoas ainda pecam 
por outros princfpios, e vem a ser: que o médico .Perde na sua clí
nica quando exerce o magistério; assim também o militar e o advo~ 
gado perdem a~gumas vantagens quando exercem o magistério. E 
pois deve haver uma compensação; o Estado, por consequinte, não 
tem razão alguma para tomar em consideração essas vantagens du
vidosas; deve dar a um lente de escola militar o mesmo que der ao 
lente de escola de medicina, ou de outra qualquer facilidade .. 

Disse o honrado membro ainda: "Quando o lente que é mi1itar 
sai do serviço ou é reformado, tem vantagens extraordinárias, e vi
ce-versa; quando ele não é reformado,· e sim aposentado, e sai do· 
magistério, e continua no serviço militar: e deve esta· consiqeração· 
ser atendida." Ora, porque o militar é lente deve perder. as . vanta
gens que ganhou com o seu ·trabalho e seu sangue?! N·ão seria· isso 
uma medida de iniquidade? Peço ao honrado membr~ que considere 
na súa proposição, que veja se não se deve dar o mesmo ao lente 
da escola militar que se dá ào lente da escola de medicina .... · · . 

O SR. SILVEIRA DAMO,TTA- Até as honr~s de desembargados .. 
O SR. VISCONDE DE;.JEOUITINHONHA - ... sem se impc;>rtar 

com as vantagens que o ~nitar conio tal deve ter. · . 
Disse há pouco o honrado membro: "e as honràs de desembar-
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gado r." Senhores, se essas honras são g~andes, creio que se devem 
dar; além do que, não sei se ficaram eles satisfeitos porque terão de 
vestir beca, o que talvez seja incômodo mesmo para os lentes da es· 
cola de medicina ... 

UM SR. SENADOR - Se é ou não os anjos que lhe respondam. 
O SR. VISCONDE DE JEOUITINHONHA- Se estes lentes enten

derem porém que tais honras são mui distintas, e que por isso devem 
ser apreciadas, então creio que não há razão alguma para lhas não 
dar, porque os lentes da escola de medicina merecem as maiores 
condições, e eu desejaria que. todos fossem legisladores, porque 
quem conhece bem o homem físico pode igualmente conhecer muito 
bem o homem moral; as relações são tão íntimas que pode-se apli· 
c.ar a um e outro remédios com vantagem: 

Esta pequena divagação que V. Exa. me permitiu serve para 
dar resposta ao nobre senador pela provínc:a de Goiás quando fa
lou em becas: dêm-se becas, dê-se tudo, mas não se queira que as 
vantagens de uma posição sirvam para compensar as de outra; e se 
quisermos procurar exemplos na nossa sociedade,· sirva para exem
plo que nunca se tomou em consideração as vantagens de uma c.Jasse 
para se compensar a outra ... 

UM SR. SENADOR - Têm-se tomado sempre em consideração. 
O SR. VISCONDE DE JEOUITINHONHA - Nunca houve tal pro

cedimento, nunca passou pelo pensamento do poder legislativo se
melhante coisa; portanto não pode ser por princ!pio algum agora 
adotado em favor ou contra os lentes da escola militar. 

O honrado membro pela província das Alagoas também fez no
ta das expressões do projeto - vencimentos, em vez de ordena· 
dos. - Não e~tudei esta questão, e não estou portanto preparado 
para discutir este ponto. Direi, entretanto, que é mais uma razão 
para eu desejar que o projeto vá à comissão de instrução pública, 
a fim de ver se ele deve passar tal qual se acha, ou se deve sofrer 
algumas emendas ou alterações; e talvez que mereça a aprovação 
do senado relativamente ao caso de aposentadorias, porque como é 
uma espécie de graça, pode ser que o senado julgue que é de justiça 
fazer alguma modificação enquanto ao princípio. 

Sr. presidente, resta-me unicamente falar sobre o exemplo da
do pelo honrado membro pela província de Minas Gerais. Disse 
ele que o diretor da escola militar levantava do tesouro mais de 
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8:000$ anuais, e que estes vencimentos provinham de soldos, gra
tificações e exercício do magistério. 

UM SR. SENADOR - Do exercício do magistério não. 
O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA - Creio que o honrado 

membro também falou em exercício de magistério; mas decerto o fez 
por engano, porque aquele diretor não é lente. 

UM SR. SENADOR - Não é lente, mas está compreendido no 
projeto. 

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA - Ora, Sr. presidente, 
creio que deve ser aplicado a este exemplo o mesmo que;eu já dis
se, não só na primeira vez que falei como na segunda. O diretor da 
escola militar têm todos esses ordenados, não só como diretor dessa 
escola,· mas também em consequência dos serviços· feitos na classe 
militar. Poderá portanto avaliar-s.e a justiça desses vencimentos pelo 
modo por que o honrado membro quis avaliá-la? Por certo que não, 
por que para poder-se pensar dessa forma seria indispensável que 
o honrado membro adotasse o princípio de que o que fcir diretor da 
escola militar não deve ser militar. O honrado membro decerto não 
adota semelhante princípio; logo há de admitir os vencimentos que 
tem esse indivíduo como militar, as vantagens, as honras, e em uma 
palavra tudo o que lhe pertence como militar. 

·Onde está portanto aqui a falta de equidade, à falta··de justiça? 
Encerra-se, Sr. presidente, na mesma proposição já por mim com
batida, de que as vantagens de uma profissão não devem servir para 
pagar os serviços prestados em outra profissão pelo mesmo· indiví
duo; o que realmente é muito justo. Pretenderá talvez o honrado 
membro que hoje se declare que o diretor da escola militar não de
ve per-8eber aquilo a que tem direito e que tem percebido por seus 
se;·v!ços como militar? Decerto que não pretende: logo, para que 
lembrar este fato e argumentar com ele contra o projeto, se mes
mo diante da esfera da justiça não se podia colocar uma pretensão 
desta 'ordem, porque seria um ato de verdadeira iniquidade e de injus
tiça çlamorosa? ... 

Sr. presidente, creio que tenho sustentado as proposições pró
feridas por mim, e mostrad<;>. que as opservações feitas, aliás -com 
todo o prestígio do saber e 'da eloqüência, pelo nobre senador por 
Minas, não produzirão em mim efeito algum. Insisto pois em que 
vá o prqjeto a uma comissão, ou a dUas se .o senado assim o en;. 
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tender; mas se tor a uma só, que seja à de instrução pública, para 
que ele, examinando, nos diga ~e é possível votá-lo tal qual se acha, 
ou se deve sofrer alguma emenda. 

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE - Sempre que se tem tra
tado destas reformas da alta instrução, eu me tenho subordinado a 
uma idéia que in.felizmente não prevaleceu. 

Sr. presidente, estou persuadido que tem sido um erro estarmos 
legislando especialmente para esta ciência, e para aquela, e para 
aquela outra; e se na reforma destas instituições considerássemos 
as ciências todas como irmãs, se não se pudesse considerar uma 
sem considerar todas que têm relação com ela, teríamos feito algu· 
ma c'oisa, teríamos economizado muito a bem dos cofres públicos. 

Existem no parlamento um projeto criando uma universidade. Não 
digo que todas as partes desse projeto devam ser aprovadas; mas a 
idéia da unive~sidade sem dúvida teria economizado muito dinheiro, 
e trazido esta questão ao seu verdadeiro pé. Abandonou-se Isso, e 
cada um permita-se-me a frase, puxa a brasa à sua sardinha: .. Eu sou 
desta classe 11 dizem uns. "Eu sou daquela 11 dizem outros. E o resul
tado é que se vai legislando para esta e para aquela classe separa
damente, e daí vem embaraços muito reais para o desenvolvimento 
da instrução. 

Essa inferioridade que. se tem querido dar às ciências exatas é 
prejudicial para as ciências aplicadas e para as ciências morais; e 
aqueles que têm algum conhecimento dos estatutos estabelecidos 
para essas grandes instituições ciêntíficas em todo o mundo civili
zado, hão de notar que nunca se dá preferência a esta ou àquela 
ciência, e que em geral nas universidades todas as ciências estão na 
mesma categoria, todas gozam os mesmos favores. (Apolados.) 
Isso não é só na universidade de Coimbra, e se bem que eu não seja 
de lá filho, contudo gosto muito, Sr. presidente, de trazer as causas 
de Portugal em meu apoio, e tenho muita pena de que as nossas ne· 
cessidades de independência nos trouxessem uma antipatia a Portu
gal, que nos tem sido muito prejudicial. 

- (Há um aparte que não ouvimos. ) 

Sim,· muito prejudicial nos tem sido essa antipatia, e em tempo 
o mostrarei. Quando necessito de algum exemplo daquele país, não 
posso deixar de considerar o antigo Portugal como a minha mãe pátria, 
que pode servir·me de apoio. Na universidade de Coimbra, senhores, 
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nunca se deu preferência a esta ou àquela ciência; todas são consi
deradas no mesmo pé; todas têm as mesmas vantagens, c então por
que não havemos de fazer o mesmo? 

UM SR. SENADOR - As ciências naturais têm preferência. 

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE --- Não é exato, e eu já 
em outra sessão citei os estatutos. As ciências naturais estão em 
uma sala às escuras, e não sei como se possa fazer progressos em 
ciência aiguma desta maneira. 

Se se quiser reconsiderar a questão neste pé, será uso útil, mas 
acho que é um erro tratar-se isoladamente de um ou· outro ramo das 
ciênc'ias quando todas elas são irmãs. 

UM SR. SENADOR - Não, senhor. 

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE - Os nobres senadores 
contestam isto!? Pois bem, não quero que o projeto vá a uma com is· 
são, porque isso não servirá de nada; se o quiserem rejeitar, rejeitem· 
no embora. Admito, porém, uma emenda em que se diga que as aca
demias militares sejam consideradas nomesmo pé em que se consi· 
deram as de ciências médicas e jurídic·as, e· desta maneira estão 
resolvidas todas as diferenças. É coisa que se pode fazer na 3.a dis· 

cussão. 
Nomeiem-se comissões para examinarem a idéia; estas que me· 

ditem sobre ela, a avaliem e pesem por todos os seus lados e de 
modo que nenhuma ciência fique em posição superior a outra. É 

isto o que desejo, e parece-me também ser isto o que se quer com 
o projeto que agora se discute na casa. 

O SR. PRESIDENTE - Perdoe o honrado membro: mas o que 
agora está em discussão é o adiamento e não o projeto. 

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE - É o adiamento, sim; 
mas tendo ·eu de votar contra ele estou dizendo quais as razões que a 
isso me levam . 

. Sr. presidente, observe-se, dê-se bem atenção a estas discus
sões; eu digo que elas são de alta transcendência~ O que é que se 
tem trazido à consideração da casa para se continuar na prática de 
uma injUstiça, permitam-me a expressão; de uma injustiça que não 
está na intenção dos nobres senadores que se opõem ao projeto? Têm· 
se apresentado valiosas considerações, e uma com efeito tem para 
mim um peso considerável. 

Senhores, a razão mais forte que aqui ouvi par.a que este projeto 
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fosse adiado ou rejeitado foi p voto do Sr. presidente dó conselho. 
Não sei se S. Exa. está na casa, se estivesse eu lhe. pediria que mo· 
tiyasse o seu voto; porque ta,is serão os seus motivos, que eu me 
confor~e com a opinião do Sr. presidente do conselho. 

Presumo, ou desconfio que o voto do Sr. presidente do conselho 
é subordinado ao prejuízo em que estamos acerca de economias. 
(Apoiados.) 

Ah! Sr. presidente, aqueles senhores que falam em economia, e 
que tanto desejam que ela tenha lugar nesta votação, não encontrariam 
alguma coisa no projeto de fixação das forças de terra em que vissem 
despesas enormes que se iam fazer? Onde estiveram então os Srs. 
econômicos? Eu esperava por eles. A meu ver nesta lei votou-se 
alguma çoisa que importa uma despesa muito grande e desnecessá· 
ria; e entretanto os Srs. econômicos nada disseram. 

Eu também não queria ... enfim já tinha dito o que entendia acerca 
da tal fixação de forças; não queria estorvar, não queria parecer que 
impugnava a um ministro a quem aliás desejo muito auxiliar. Mas 
então .não se viu a necessidade de economia, agora está-se sentindo 
esta necessidade a respeito da instrução! ~ uma grande injustiça, 
Srs. econômicos, que praticais. (Apoiado.) 

. Senhores, qual é a proteção que dais às ciências exatas? Estou 
persuadido que os nossos prejuízos são tamanhos que se não fossem 
o exército e a marinha não tínhamos entre nós o estudo das ciências 
exatas; tal é a indiferença com que olhamos para a instrução do nosso 
pafs! Ah! senhores, na universidade de Coimbra se ensinava mate
máticas a todo o mundo; até os religiosos de um convento, que ali 
havia, mandavam os seus coristas a essa universidade estudar as 
matemáticas. 

No número desses religiosos, Sr. presidente, tivemos alguns 
brasileiros, e recordo-me de dois que depois vieram a ser lentes da 
nossa academia militar, que foram o ornamento desta academia, e 
deram discípulos muito distintos .. Hoje qual é o religioso que· vai 
estudar matemáticas! ... Nem daí podemos ter professores de mate· 
máticas, porque o ensino desta ciência só se dá entre nós nas acade

mias militar e de marinha, e os religiosos têm medo de se alistarem 
no exército, de estarem em contato com homens de espada e de 
bigodes. (Risadas.) 

Senhores, a carreira militar não é uma carreira muito científica: 
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quais são os primeiros elementos desta carreira? A bravura, a antl· 
güidade. De ordinário os homens que se dedicam às ciências não são 
lá os mais bravos; de maneira que as grandes glórias militares rara· 
mente têm consigo o elemento científico. 

O SR. BAPTISTA DE OUVE IRA - Exceto nas armas científicas. 
O SR. PRESIDENTE ~ Atenção. 
O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE - Eu lá vou. 

. Sr. presidente, V. Exa. permita uma observação. Os apartes 
são econômicos de discussão. 

O SR. PRESIDENTE - São perturbadores da discussão; separa-a 
inteiramente do seu objeto. 

UMA VOZ- Conforme. 
O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE - Consinta V. Exa. que 

eu faça uma reflexão pela ordem. 
Se cada um que tiver de dizer alguma coisa sobre qualquer objeto 

de que se tratar pedir a palavra e fizer um discurso, onde iremos parar 
com os parlamentares? Um aparte muitas vezes dispensa um discurso. 

O SR. PRESIDENTE - Pois bem; o Sr. senador pode mandar à 
mesa uma indicação para que seja reformado o regimento a este res· 
peito. Então terá toda a razão; mas antes disto não posso convir 
na violação do reg.imento, mormente quando ela se está a reproduzir 
a todos os momentos. 

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE- Não quero discutir com 
V. Exa. Vamos à matéria. 

Sr. presidente, .as grandes glórias militares não são muito apoia· 
das pela instrução, porque a primeira qualidade militar, como disse, é 
a bravura, a segunda é a antigüidade; estas duas qualidades é que 
ganham os postos. Os homens de letras não têm tempo para serem 
bravos, a bravura mesmo não é muito consentânea com os estudos: 
mas porque a bravura militar, sem o saber, se~ a arte, não vale nada. 
é necessário que a ciência encaminhe os bravos. 

Tem-se necessidade das ciências exatas, e da sua aplicação no 
ramo da guerra; mas permita V. Exa. que pergunte ao nobre ministro 
se os postos das armas científicas estão todos preenchidos? Não 
estão; ~ntr;etanto, ide aos corpos das outras armas e vereis que todos 
têm os seus oficiais em número completo. E qu~l é a razão? ~ que 

. não proveis as ciências exatas no grau preciso para satisfazer as ne· 
cessidades militares na parte ci.entífica. 

"'· 
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Diz-se que se fazem grand.es vantagens; quais são elas? O qua
dro do exército está aí, vede que todos os corpos de armas científicas 
ape.nas acham-se com metade ou pouco mais de metade dos seus 
oficiais. 

Grandes favores, grandes acumulações! Quais são esses favores 
e essas acumulações? Em outros tempos já dois religiosos, como 
disse, foram lentes da nossa academia militar, e prouvera a Deus que 

. houvessem muitos religiosos que estivessem nas circunstâncias de 
serem lentes dessa academia, especialmente com o exemplo daqueles; 
mas não os temos, e por quê? Porque não há prêmios, não há incenti
vos, não há favores. Como pois se repete ainda que o pequeno favor 
dado a esses lentes de matemáticas, de considerá-los como os outros 
'lentes, é _incompatível? Como são essas acumulações apresentadas 
pelo nobre senador? Se o nobre senador bem examinar o exemplo que 
trouxe, há de ver que· o argumento é contra si. 

· O nobre senador apresentou· o exemplo da acumulação de 7 ou 
de 8:000$ ao diretor da academia militar. Senhores, o diretor da es· 
cola militar foi lente ... 

UMA VOZ- Não, senhor. 
O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE - Sou mais velho do que 

o nobre senador; estou mais ao fato disto. O atual diretor da acade
mia militar foi comandante de um corpo de artilharia, e os comandan
tes desses corpos eram professores nas escolas dos seus corpos. 

O SR. DANTAS - É coisa nova. 
O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE - Perdoe; havia isto: os 

·comandantes dos corpos de artilharia sempre foram lentes das esco· 
las que existiam em tais corpos, e escolas muito regularmente esta· 
belecidas. · 

Não sou acadêmico, sou filho de uma dessas escolas; não tenho 
vergonha de ·o dizer. O comandante que foi do meU corpo não· era 
inferior a nenhum dos lentes da academia: falo do distinto militar 
Manoél Joaquim Barbosa de Castro; e nenhum corpo no Brasil tem 
tido a disciplina que teve o corpo que ele coman.dava. 

O Sr. Paula Vasconcellos foi lente também; mas· a sua carreira 
·tem sido toda militar. Chegou ao último posto desta carreira; é con
selheiro de guerra mui dignamente, não se lhe fez nenhum favo·r no
meando-o conselheiro de guerra; percebe os vencimentos respctivos, 
e tendo-se de nomear um diretor para a escola militar, podendo este 
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general desempenhar bem estas funções, e acumular mais alguma 
vantagem, devia ser arredado para se dar o lugar a outro que não ti· 
vesse esses vencimentos?! Oh! senhores, maldita economia! Isto não 
é economia, isto é desordem. Este militar é um homem distinto, muito 
habilitado; desempenha bem as funções de diretor da escola militar 
(apoiados), mas porque tem alguns outros vencimentos, diz~se~ "~ 
. acumular muito, isto não convém!" Senhores, com estas idéias nunca 
seremos nação. 

Quer-se que um homem gaste a sua vida, corra mil perigos, e no 
fim, quando ele possa ter 7 ou 8:000$ de vencimentos, grita-se, clama· 
se contra isto! Ele poderia acumular muito mais; talvez seja digno 
de outros empregos. 

Parece que não estamos no Rio de Janeiro! Parece que alguns 
senhores herdaram grandes fortunas de seus pais, ou tiraram sortes 
em bilhetes de loteria, ou acharam casamentos muito vantajosos! 
Quem está nesta cidade não sabe como se vive? Pois há alguém que 
possa viver limpo, apresentar-se como gente, com menos de 500$ 
mensais? Se os lentes das outras escolas não estão bem aquinhoa
dos, não estão nestas condições, eu desejo que sejam atendidos; não 
quero nenhum favor demais para os da escola militar, que não queira 
para os outros. Se desconfiam do projeto, se o projeto .lhes faz susto, 
autorize-se o governo para pôr uma e outras escolas nas mesmas 
condições; porém o adiamentó, não·. 

Os Srs. ministros de estado, talvez doendo-lhe a consciência de 
alguma dissipação, de alguma prodigalidade, de alguma falta de eco· 
:.0mia, querem como que justificar-se para com aqueles que clamam 
por economias; mas aqueles que presumem que nisto não há econo· 

mia, votem contra. 

Ouvi nesta discussão coisas de alta transcendência; disse-se que 
qnem vota pelas despesas são as câmaras, que· são elas as respon· 
sáveis pelo aumento da despesa pública. Oh! senhores, onde vamos 
parar com esta doutrina? 

Muita gente, Sr. presidente, quando fala na constituição, diz -

a defunta ... 
O SR: BARÃO DE PINDARt- Eu o tenho dito. 

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE - Em que é ela defunta? 
Examinemos bem para ver se as câmaras são as culpadas .. Diz-se 
que elas é que votam as despesas.~ Nã~, meus senhores, a constitui· 
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ção investiu a coroa do poder do veto sobre as câmaras; mas a fa
mosa teoria das maiorias! .. ·. chamam-me absolutista quando clamo 
contra essa teoria; ora, eu não invejo aos liberais nos seus princípios; 
não quero maiorias excepcionaifi, quero que o governo use de suas 
atribuições. Não tem ele um veto absoluto; bem definido· é esse 
veto, ocupa-se a constituição em uns poucos de artigos com este 
grande elemento de ordem, com este grande elemento liberal. 

Os conselheiros da coroa pois são os responsáveis por essas des
pesas que as câmaras votam? Por que não se usa neste caso o veto? 
É porque há medq de se ficar em minoria! Ora, quem tem medo não é 
capaz de ser ministro de estado. 

Senhores, esse fantasma, esse pesadelo que existe sobre o nosso 
país é que nos arruína! Entretanto depois se diz no parlamento: "as 
câmaras é que são as culpadas!" Não, ·meus senhores, não sou cul
pado porque apresento aqui o meu voto; o meu voto é subordinado ao 
juízo da coroa ... 

UM SR. SENADOR dá um aparte. 
O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE - Não é este o caso da 

acusação do ministro; quando procede como juiz é outra coisa;· mas 
quando procede como representante da nação na votação das leis, 
a coroa tem de ver se essas leis são compatíveis com a felicidade do 
país; e se seus ministros a aconselham de dar sempre a sanção para 
terem maiorias nas câmaras, digo que os ministros traem seus deve
res, são indignos de serem seus ministros. 

Mas dizem: "pode-se passar sem lei?" Em tempo competente 
tratarei desta questão; agora me re-ferirei ao que se diz para se man· 
dar este projeto à comissão. "Mande-se o projeto à comissão, porque 
fazemos muitas despesas; as despesas são as câmaras que fazem, e 
não o governo ... " 

O SR. BABÃO DE PINDARÉ dá um aparte. 
O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE - Não tenho nada com os 

cabos de esquadra, a minha questão é com os ministros; são eles os 
responsáveis perante as câmaras, per-ante o país, pela má direção 
dos negócios públicos ... 

UM SR .. SENADOR - Mas não pelo que nós fazemos. 
O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE - ~r. presidente, essa 

teoria da indispensabilidade da lei do orçamento e das leis da ~ixação 
de forças não é exata, porque esses casos estão prevenidos; .. quan
do não se fixar a força, continuará a que houver; quando não se fixar 
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a despesa, os impostos continuam." Por que pois a pretexto de fixa· 
ção de forças, a pretexto da fixação de despesas, se enxerta uma 
disposiÇão atacante, perturbadora das atribuições da coroa, e essas 
leis hão dF.l ser sancionadas? Não, meus senhores, os min.istros não 
têm nenhuma désculpa; se eles querem que essas leis sejam na for· 
ma da constituição, n~o consintam que hajam tais enxertes. E qual 
é o meio? O veto; não se subordinem às maioria~; porque não somos 
.um governo democrático, mas um governo monárquico-representativo. 
A constituição investiu a coroa de todos os poderes para manter a sua 

. posição; os ministros que aconselham diferentemente não são capa· 
zes de ser ministros· da coroa. 

Senhores, a questão é importantíssima; aí é que é defunta a 
constituição. Fala-se contra o governo representativo; por todas as 
partes desde os mais ilustrados até os mais pequel)OS homens di· 
zem que não é isto forma de governo, que é governo de imoralidade. 
Sim, pelo princfpio das maiorias .é. ~ . 

O SR. BARÃO DE PINDARÉ - Quando são ~ompradas. 
O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE - Perdão, não sei se são 

comp.radas nem vendidas; faça o nobre senador o seu dever, dê seus 
conselhos, emita o seu voto; quando vierem os ministros aqui acusa· 
dos, imponha-lhes a pena, censure-os; mas dê-se à coroa aquilo que 
lhe compete; ninguém pode-se descupar com as maiorias da câmara, 
isto não ressalva a responsabilidade dos ministros, não. os dispensa. 
O estado lastimoso em que nos achamos, especialmente de anos a 
esta parte, não é das maiorias das câmaras, é dos ministros; são eles 
os chefes dessas maiorias. 

Diz-se que aos amigos é que se hão de fazer os favores. Fazen· 
do-se favores a uns, os outros hão de ser desfavorecidos. Gomo se 
podem dar favores? É preterindo a·justiça. Não entendo dessas idéias 
que por aí vagam de conciliação; há um princípio de conciliação, prin· 
cípio eterno, é o da justiça. Fazei justiça, desempenhai os vossos de
veres, que tereis feito a conciliação entre os brasileiros, e quando as 
câmaras se desvairarem quando houver uma. ou outra aberração na 
marcha das coisas, ponde o veto, e tereis a simpatia das próprias câ
maras, tereis a simpatia do vosso país. 

Vamos. à economia. Nós temos muitas ocasiões de tratar de 
economias; porém se os nobres senadores entendem que este projeto 
envolve uma dissipação, votem contra, rejeitem-no, e não o mandem 
à comissão. ·· · 
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Eu tenho minhas queixas' da comissão de fazenda: foi a ela· que 
se remeteu o . projeto que aqui apresentei acerca da proteção à la· 
voura; julgou ela que o devia guardar em si não sei até quando. Se
nhores, eu nã~ vos peço nenhum favor, dai o vosso parecer contra. 
mas fazei o vosso dever, a vossa obrigação ... 

O SR. VIANNA - Há dificuldade na matéria. 

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE - Pois não! Sabeis resol· 
ver questões, mais difíceis em um momento. Mas apresentai essas 
dificuldades, vamos discuti-la, eu quero sustentar minha~ opiniões. 
Não: o que querem é matar o projeto ... 

UM SR. SENADOR - Não mandou V. Exa. para a comissão o 
projeto das pescarias? 

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE - Está enganado, o que eu 
queria era que esse projeto fosse discutido na presença do ministro: 
desejo que ele tenha andamento. 

Eu já aqui disse que não posso conceber o motivp por que as co· 
missões se atribuem o poder de pôr um veto nos projetos que se lhes 
manda. É por isso que digo que melhor é que mateis,' se o quereis, 
este projeto, mas não o mandeis à comissão. Julgo.-que o governo 
devia estudar melhor as suas conveniências, devia apoiar projetos 
como este que não é nenhum projeto de dissipação, é um projeto de 
justiça, e por c;onseqüência de conciliação. 

Voto contra o adiamento; desejo que se· vote pelo projeto, pelo 
menos da minha parte hei de fazer o que puder, na certeza de que só 
faço justiça. Voto contra o adiamento porque a demora é uma ln· 
justiça. 

Dá-se por discutida a matéria: aprova-se o adiamento para que 
O· projeto vá às comissões de fazenda e Instrução pública. 

Entra em 1! discussão o parecer e resolução da comissão de le· 
gislação, autorizando a santa casa da misericórdia da· cidade de R e· 
zende para poder possuir o edifício em que tem o seu hospital, e os 
termos anexos que lhe foram doados, e Igualmente para poder pos· 
suir outros bens de raiz, até o valor de 60:0001. 

148 



Verificando-se não haver casa, o Sr o presidente declara adladà a 
discussão, e dá para:ordem do dia o resto das matéri~s dadas, e mais 
a 1oa discussão da proposição da Câmara dos Deputado~ aprovando 
a pensão concedida ao marinheiro Jacintho Cardoso da Silva, e a 1.8 

discussão da proposta do poder executivo, com as emendas da Câ· 
mara dos Deputados sobre a indenização das presas da guerra da 
independência e do Rio da Prata o 

Levanta-se a sessão à 1 hora e 3 quartos o 
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SESSAO EM 13 DE JULHO DE 1855 

Presidência do Sr. Manoel lgnácio Cavalcanti de Lacerda 

SUMARIO - Terras de índios de missões extintas -
· Discurso do Sr. barão de Pindaré - Adiamento - Cemitério 

inglês em Pernambuco ---:- Discurso do Sr. Dantas - Adia
mento - Pagamento de presas - Discursos dos Srs. Sil
veira da Motta e visconde de Abaeté - Adiamento. 

As 1 O horas e meia da manhã, estando presentes 30 Srs. sena
dores, o Sr. presidente abre a sessão, e lida a ata da anterior, é apro· 
vada. 

O SR. 1.8·SECRETARIO da conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

Um ofício do Sr. ministro da justiça, participando que tendo fi
nalizado na Câmara dos Deputados a discussão do orçamento da re· 
partição a seu cargo, acha-se pronto para comparecer à sessão para 
que foi convidado no dia e hora que lhe for designado. Fica o Senado 
inteirado. 

Outro do 1.0·Secretário da Câmara dos Deputados participando 
que a mesma câmara não aprovou alguns dos artigos aditivos do Se
nado à resolução que concede loterias à santa casa da misericórdia, 
expostos, e hospital dos lázaros da cidade de Cuiabá. - Fica o Se
nado inteirado. 
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O SA. D. MANOEL - Sr. presidente, p'edi a palavra unicamente 
para comunicar ao Senado que não compareci nas sessões passadas. 
pqr doente~ Em 2 ou 3 atas publicadas no Jornal do Commercio veio. 
o meu nome como não tendo comparecido sem causa participada: de 
fato ·não participei, e por isso faço esta declaração. 

Fica o Senado inteirado. 

ORDEM DO DIA 

~ sem debate aprovado em 1.1 discussão para passar a 2.1 o pa· 
· recer e resolução d~ comissão de legislação, autorizando a irmandade 
de santa casa da misericórdia da cidade de Rezende para poder pos· 
suir o edifício em que tem o seu hospital,. e os terrenos anexos que 
.lhe foram doados, e igualmente outros bens de raiz até o valor de 
60:000$000 . 

Entra em 1 :1 discussão a proposição da Câmara dos Deputados 
determinando que as terras dos índios de aldeias ou missões extintas, 
sejam incorporadas ào patrimônio das câmaras dos respectivos mu· 
nicfplos. 

O SR. BARAO DE PINDAR!: - Sr. presidente, o rijo sopro dos 
ventos .atirou com a náu de Cabral sobre as praias do Brasil. Cabral 
foi acolhido benignamente pelos índios, cravou uma cruz em terra, e 
ficaram senhores do Brasil os reis de Portugal, as terras dos índios 
ficaram pertencentes aos reis portugueses. Rodou o tempo, os po· 
bres fndios tornaram-se. escravos dos. portugueses; depois veio o 
marquês· de Pombal, no reinado do Sr. D. José e libeJ1ou os índios 
da escravidão particular, mas ficaram, coitados! n·a escravidão pública; 
se não serviam a um ou outro particular, serviam aqueles que pediam 
aos capitães generais que lhes dessem 20 .ou 40 índios por certo 
prazo. Nesse tempo o rei concedia terras a esses índios; davam-se· 
lhes terras ·para que eles se pudessem aldear, e eram senhores dessas 
terras: agora o que se quer fazer? Tomar-lhes essas terras! 

Senhores, cada vez mais acredito que os anexins portugueses são 
fundados :na experiência, e alguns para mim são pequenos evangelhos. 
Diz um deles: .. Quem dá e torna a tomar, no inferno vai parar. n De· 
ram·se as terras aos índios, agora tomam-se! · 

Sr. president~, não quero;., .estender-me mais a este respeito. 
Este projeto não foi a uma comissão; requeiro que vá. 1: necessário 
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que a comissão medite a este respeito, porque isto pode causar trans-
tornos grandes. . 

Eu tenho no Maranhão uma fazenda vizinha de uma data de três 
léguas de terras que se concederam aos índios, e pelas quais se fi· 
zeram grandes sacrifícios, e hoje em dia não estão a Ideados. Vi estes 
pobres índios meterem seus filhos em covos, que são uma espécie 
de cestos de pindoba, carregando dois e três aos .ombros, e passarem 
por minha casa; muitas vezes os coadjuvei. Falo dos índios de Vila 
Nova do Pinheiro; o Sr. marquês de Caxias há de se saber bem onde 
é. Foram três féguas de terra de comprido e uma de largo, que se lhes 
concedeu, e. é onde está hoje situada essa vila. Quando para lá foram 
lutaram com as febres e as sezões, até que por seus esforços fizeram 
canais para que as terras enxugassem. Diz-se neste projeto que se 
lhes conceda o que está cultivado; mas o que queria que me dissessem· 
é o que se entende por cultivado? Serão as roças de um ou dois anos? 
Será isso o que se chama cultivado? Não sabemos nós qual é a ma
neira de cultivar o Brasil? ... 

Enfim, não me entendo mais, e vou mandar à mesa um requeri· 
menta para que o projeto vá à comissão respectiva. (Olhando para 
uns papéis que lhe trazem.) Acho aqui um requerimento do nobre 
senador pelo Ceará; como já o mandou à mesa, voto por.ele, dispenso· 
me de mandar outro, apesar de que parece que a comissão de consti· 
tuição devia ser ouvida, porque dá-se aqui um ataque à propriedade. 

Vai à mesa e é apoiado e aprovado o seguinte requerimento: 
"Requeiro que a proposição vá à comissão de fazenda para exa

miná-la atentamente. - Baptista de Oliveira." 
t aprovada sem debate em 1.a discussão a proposição da me~ma 

câmara, autorizando o governo a indenizar a propriedade do terreno 
em que está edificado o cemitério inglês, no lugar Santo Amaro, na 
província de Pernambuco. 

Entra logo em 2.11 discussão a dita prqp·ostção. 
O SR. DANTAS - Sr. presidente, todos observamos o estado 

duvidoso do Senado a este· respeito. Creio que ninguém está ao fato 
dos documentos que. estão juntos à proposição que veio da outra 
câmara: pela simples publicação do que ali se passou não se pode 
avaliar o mérito da questão; só pelos documentos isso se pode fazer, 
e os documentos não estão no conhecimento da casa. 

Requeiro pois que vá a proposição com os documentos à comis· 
são de fazenda para emitir sua opinião a este respeito. 
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~apoiado e aprovado o seguinte requerimento: 
"Requeiro que a presente resolução vá à comissão de .fazenda 

para dar o seu parecer. - Dantas. " 
São aprovados sem debate em 1.8 discussão, para passar a 2.-: 

o parecer· da comissão de constituição indeferindo o r~querimento de 
Manoel Vieira Coutinho Guimarães, pedindo naturalizar-se cidadão 
brasileiro; e em 1.8 e 2.8 discussão para passar a 3.8 o projeto de reso· 

. lução da Câmara dos Deputados aprovando a pensão . concedida ao 
marinheiro Jacintho Cardoso dos Santos. 

· Entra em t.a discussão a proposta do poder executivo e er:nendas 
da Câmara dos Deputados autor,zando o governo a pagar as presas 
da guerra da independência e do Rio da Prata. · 

O SR. SILVEIRA DA MOITA- Sr. presidente, discutindo-se uma 
proposta do governo,. parece indispensável a presença do ministro 
respectivo. Pensei que isto era do regimento ... 

O SR. PRESIDENTE ~ O regimento nada dispõe a este respeito. 
O SR. SILVEIRA DA MOITA- Entendo que devia ser ·disposi.ção 

do r~gimento; mas como não é, e acho necessário que o ministro 
respectivo assista a esta discussão, oferecerei requerimento para que 
seja convidado. 

Esta proposta foi na verdade muito discutida na Câmara dos 
Deputados, apareceram ali os documentos que se julgaram necessá
rios para a discussão desta importantíssima matéria, e o ministro res
pectivo assistiu a toda a discussão; mas a proposta do governo sofreu 
alguns cortes, passaram emendas, e entendo que conquanto o debate 
fosse ai i muito esclarecido e extenso, talvez tenhamos de instituir 
algum novo exame que torne indispensável a presença do Sr. minis
tro. Portanto se não é do regimento, requeiro que ele seja convida
do ... 

O SR. VISCONDE DE ABAET~ - ~ até da constituição. 
O SR. SILVEIRA OA MOITA - Se é preceito constitucional, 

escuso mandar requerimento. 
O SR. PRESIDENTE - O regimento não prescreve que se con· 

videm os Srs. ministros. é só tastilo convidá-los para a discussão das 
leis ânu.as, fixação de forças, e orçamentos ... 

O SR. VISCONDE DE ABAET~ - t: um direito que a constituição 
confere aos ministros. 

O SR. PRESIDENTE - As propostas do governo sã.o apresenta· 
das na Câmara dos Deputados,..·e quando esta as converte em proje· 
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tos de lei, e os envia para o Senado, são proposições da· Câmara dos 
Deputados·. como quaisquer outras. Assim, se o Sr. ·senador· entende 
que o Sr. ministro deve ser convidado· queira mandar o seu requeri· 
mento à mesa. 

O SR. VISCONDE DE ABAET~ (pela ordem)- V. Exa. decidirá 
como: julgar' melhor; mas eu creio ser da constituição que não possa 
entrar em discussão uma propostà do governo sem que se convide 
o mil1istro respectivo. 

O artigo· da constituição é o seguinte. (Lê o art·; · 34.) Ora, para 
poderem· assistir· à discussão de ·uma proposta, parece que é indis
pensável convidá-los, não precisa para· isso requerimento, e· tenho 
dúvida em aceitar o do nobre' senador.· . ~ 

O SR. PRESIDENTE - Eu entendo que o artigo· que o. nobre vis· 
conde acaba de ler refere-se à· Câmara dos Deputados, que é onde 
o governo pode fazer as suas propostas, onde tem ·a ·iniciativa. Con· 
tudo, a minhâ opinião está sujeita à ilustrada e· sábia deliberaÇão do 
Senado. Entendo assim: podem· ser convidados os ministros, mas é 
necessário que o Senado o decida. A constituição manda converter 
as propostas do governo em projeto$ de lei, e estando esta conver· 
tida em projeto de lei pela outra câ":lara, é uma proposição dessa 
c~mara, como qualquer outra; O ·Senado porém· decidirá como· enten· 
der, pois não me julgo habilitado para o fazer. 

~ apoiado o· seguinte requerimento: 
u Requeiro· que se convide ·o ministro respectivo para assistir à 

discus·são desta proposta do governo. - Silveira da Motta. ·" 
. . O SR. VISCONDE DE ABAET~ - Eu hei de votar contra o reque

rimento; a· questão é muito importante, porqu·e· eu entendo que os 
ministros têm o direito de assistir às discussões das propostas do 
governo em virtude da constituição. Ora, se acaso o requerimento 
passar, fica estabelecido o princípio de que os ministros assistem às 
discussões das propostas, não por direito próprio qlie lhe confere a 
constituição~ mas em virtude de um requerimento feito e aprovado 
pela casa, requerimento que pode ser ·rejeitado ou aprovado, e sendo 
desaprovado, os ministros não assistem à discussão de uma pro· 
posta que por e1es foi apresentada em virtude de ordem do poder 
executivo. 

V. Exa. disse que o art. 34 da constituição não se refere à dls· 
clissão de uma proposta na Câmara dos senadores, mas sim à discus
são de uma · proposta na Câmara dos Deputados. 
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Em 1.0 lugar et~ direi a V. Exa. que :me parece. que o prlnc:fplo t§. 

o mesmo: se os mlnl.stros· devem assistir à dis~us$ão de uma propos
ta que 'flz.eram. em ·Virtude de or.dem do ;poder éx~cutvo na Câmar,a 
dos Deputados; não vejo razão para que sejam privados de assistir· à 
discussão, quando a proposta vem para . a · câmara ·dos senadores: 
aonde hã· a mesma razão deye :haver a mesma disposição. 

Em 2.0 lugar. eu peço, a. V} Exa. que note a~ últimas palavras do . 
art. 34. (Lê~) 

Esta última parte do artigo me parece que torna evidente que o · 
direito de assistir às discussões que têm os ministros,. re-fer.e~se tanto 
à discussão na câmara dos senadores como na Câmara dos· D.epu~ 
lados.· 

.· P~rtanto por estas considerações, que me parecem de muita im-. 
portância, declaro ao Senado que voto contra o requer.imento, e en
tendo que. a mesa deve convidar o· Sr .. ministro .da marinha, que apre· 
sentou a proposta, para assistir· à sua discussão. Esta _!Jniftha opk 
1
.. . - .... ' n ao.. . . .. ..• · · . · ·. · · · · . · .. ·· . 

O SR. PRESIDENTE- Mas, o que me parece mais regular. é que. 
o Senado tome uma delibe.ração a semelhante respeito, para que se 
fixe uma regra •. 

O SR. :VISCONDE DE ABAETt - Perdoe-me V .. Exa ..• · suponho 
que. a regra está. fixada, até pelos precedentes. Creio· que nunca se 
discutiu proposta nenhuma do poder executivo nesta câmara, sem que 
primeiramente fosse convidado o respectivo ministro. Esta. é que 
tem sido a regra, segundo me recordo,· não tem sido . necessário re~ 

querlmento para que o ministro venha assistir· à discussão, de uma 
proposta do poder executivo. O requerimento que está .sobre a mesa 
é que altera a regra. A votação sobre o requerimento tende a privar 
o ministro de um direito que a constituição lhe dá. 

O SR. PRESIDENTE - Como. quer que seja, o .requerimento veio 
à· mesa, foi apoiado e pelo apoiamento 9 'Senado o fez seu.· O Senado 
pode.porém tomar uma delibera,ção adotando uma regra geral a esse 
respeito. A minha divergência consiste em entender que esta propo
sição já não é proposta do. poder executivo, ma~ uma proposição ·da, 
Câmara dos Deputados. 

O SR~ SI.LVEIRA DA MOTTA-:- Eu ofereci o meu requerimento 
unicamente porque V. Exa .. pareceu ter decidido que era preciso .re· 
querlmento para convidar-se o ministro; porque dou completa adesão. 
às Idéias do nobre senador que acaba de sentar-se, tanto. que quando 
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quis oferecer o. meu requerimento, disse que julgava que até era ma
téria regimental, que era um preceito constitucional que devia estar 
regulado pelo nosso regimento. Como V. Exa. parec.eu achar neces· 
sário que .eu ofere·cesse o requerimento, ofereci-o, porque em todo 
o caso julgava impreterível a presença do ministro: mas em vista das 
reflexões do nobre senador peço licença para retirar o requerimento, 
e desejo que o Senado decida por uma votação que é impreterível a 
presença do ministro quando se discutir uma proposta do poder exe
cutivo. · · 

Consultado o Senado sobre a retirada do requerimento, decide 
afirmativamente. 

O SR. PRESIDENTE - À vista disto vou consultar o Senado se 
estabelece uma regra fixa e invariável para assim se notar no regi
mento. 

O Senado, sendo consultado, decide que em casos tais, sempre 
qu~ se tiver de discutir uma proposta do poder executivo convertida 
em projeto de lei pela Câmara dos Deputados, seja convidado o res
pectivo ministro para assistir à discussão. 

O SR. VISCONDE DE ABAETt: (pela ordem) - Sr. presidente, eu 
desejo que V. Exa. declare como fica estabelecida esta regra. Nas 
observações que eu fiz ao Senado tive por fim mostrar que a cons· 
tituição determinava o seguinte, a saber: que o ministro respectivo 
assistisse sempre no Senado à discussão de uma proposta que tivesse 
sido apresentada na Câmara dos Deputados por ordem do poder exe
cutivo. O que decidiu o Senado? 

O SR. PRESIDENTE - Que se devia sempre convidar. 
O SR. VISCONDE DE ABAETt: - Mas por quê? 
O SR. PRESIDENTE - Porque, não sei ... 
O SR. VISCONDE DE ABAETI: - V. Exa. há de me perdoar. Se 

o Senado decidiu segundo o pensamento que eu manifestei, fica fora 
de dúvida que o direito que tem o ministro de assistir à discussão de 
uma proposta do poder executivo está estabelecido na constituição, 
e não lhe é concedido por votação do Senado. Por conseqüência, eu 
peço a V. Exa. que tome ·isto em consideração, a fim de que não fi· 
que em dúvida que a constituição deu aos ministros o direito de assis· 
tirem à discussão das propostas do poder executivo que da Câmara 
dos Deputados vierem para o Senado. Não é um direito que o Senado 
lhes confere em virtude da .»atação que acabou de ter lugar, é um 
direito preexistente, conferido aos ministros pelo art. 54 da cons· 
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tituição. Me parece que isto deve ficar muito claro, por isso peço a 
V. Exa. que o tome em consideração para ver~se o modo por que 
deve redigir-se na ata. 

O SR. PRESIDENTE - As razões não se mencionam. Na ata só 
se toma a substância do que se vence. 

O SR. VISCONDE DE ABAETÉ - Perdoe V. · Exa. ·, o negócio é 
muito grave. Não é um direito que a votação do Senado confere aos 
ministros, é um direito que a constituição .. ·lhes conferiu quando, em 
virtude de ordem do poder executivo, fazem propostas na Câmara dos 
Deputados. Desejo que isto fique bem claro, bem patente. Ter-se-ia 
evitado toda essa questão se V. Exa. tivesse tido a bondade de dizer 
que a constituição assim o determinava. V. Exa. não quis declarar 
isto, pôs o negócio à votação; mas do modo porque pode ficar consig
nado na ata pode se entender que o Senado é que conferiu aos minis
tros o direito de assistirem a tais discussões. O direito porém não é 
este, o direito está conferido já pela constituição aos ministros,. isto 
é que deve ficar claro . 

O SR. PRESIDENTE - Eu creio que fica claro. Desde que o Sr. 
senador insistiu para que os ministros assistissem sempre a tais dis
cussões, fundando-se no artigo da constituição que citou, e que o 
Senado assim resolveu, havia de ser naturalmente pelo mesmo mo
tivo. Mas eu podia entender a constituição de um modo diferente da
quele por que a entende o Sr. senador, e não era a minha opinião 
nem a do Sr. senador que devia prevalecer, porque cada um de nós 
podia estar em erro. Então era à sabedoria do Senado que cumpria 
explicar este artigo da constituição. Foi justamente o que fiz; pro
cedeu-se muito regularmente. O Sr. senador disse que os· ministros 
deviam assistir, que tinham direito próprio para isso; posta a questão 
à votação o Senado decidiu qüe se convidassem sempre em casos 
semelhantes ..• 

O SR. VISCONDE DE ABAETÉ- Isso é que deve ficar bem claro. 

O SR. PRESIDENTE - Mas a ata, digo eu, não dá as razões, !l 
que vai nela é a simples decisão do Senado .. 

, O SR. VISCONDE DE ABAETÉ - Se não for declarada a razão, 
o Senado poderá quando lhe parecer regovar a sua decisão; mas se 
ficar declarado que os ministros têm direito próprio de assistir a tais 
discussões em virtude do art. 34 da constituiÇão, o Senado não a .. . 

pode revogar mais. · · · 
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O Senado,·.sendo consultado, decide na conformidade das obser
vações do Sr. visconde de Abaeté. 

O SR. PRESIDENTE declara que se acha esgotada a matéria da 
ordem do ·dia. 

O SR. SOUZA FRANCO - Peço a palavra pela ordem. 
O SR. SOUZA FRANCO.- Sr. presidente, eu queria fazer algu· 
O Sfl. SOUZA FRANCO - Sr. presjdente, eu queria fazer algu· 

mas .observações, que fossem ouvidas por qualquer dos nobres minis· 
tros que estivesse presente, a respeito das últimas notícias. vindas 
da província do Pará, e chamar sobre elas a sua atenção. 

O . SR~ PRESIDENTE - Isso era mais regular no princípi() da 
ses.são ... 

O SR. SOUZA FRANCO -· O objeto é de: urgência; se for ne· 
cessário eu a .requererei. Quero apenas dizer algumas palavras para 
chamar a atenção dos nobres ministros. 

·O SR. PRESIDENTE- Bem; se o Senado convém, tem o honrado 
' . . . . 

membro a palavra. (Apoiados.) 
O SR. SOUZA FRANCO - Não está presente. nenhum dos Srs. 

ministros; não obstante quero chamar a atenção de qualquer· deles 
sobre as notí.cias ultimamente vindas do Pará, e sopcitar providênqias 

· a respeito daquela prqvínc'ia, tanto no interesse de seus habitantes, 
como no dos das províncias vizinhas. e de todo. o· império. (Apoiados.) 

Não sou competente para classificar a moléstia que hoje grassa 
na provínc.ia· do Pará; mas peço ao governo que não se persuada, por 
algumas vozes que tenha ouvido, que são 'moléstias antigas na pro
víncia~ e que por conseqüência não podem ca~sar re.ceio, nem mesmo 
devem c·hamar a sua· atenção, como entendo que devem chamar. 
(Apoiados~) .. · · · · · 

· · A província do Pará nunca· foi acometida de moléstias desta or· 
dem, nunca houve· ali, nem com a denominação de carneirada, nem 
com outra qualquer denominação, moléstias como essa que está di· 
zim~ndó a popuiação.' Sou filho da província, estive ali ·múitos anos, 
governei-a por a.tgum te~po, nunca tive notícia de moléstias como a 
de que se trata. Seja de que natureza for, é importada,: foi trazida, 
e pelo mesmo modo de transmissão· pode ser levada às outras pro
vfncias. 

Sem tratar de a qualificar, até mesmo porque não· quero que se 
me atribuam desejos de alarme, direi todavia que mesmo na província 
não tem sido tão fatal como se supunha. Tenho quantidade de cartas 
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da. provfncia, e amigos que comigo moram tªmbém :às receberam, e 
em .todas., não .se cita um nome conhecido. Os estragos têm-se li mi~ 
tado a pessoas tão necessitadas que não se. podem tratar; diz-se que 
quando há meios de . tratamento, ou se ~· socorrido . imediatamente, 
nenhum caso é fatal. 

Chamo pois a atenção do governo para este ponto; nã~ é m~lés· 
tia própria da localidade, que .não precise muitos ·Cuidados. Peço ao 
governo. que .preste atenção. à proví~cia, tanto. no interesse da mesma 
província, para que seja~ socorridos. seus ·habitantes, não só com 
remédios, mas.com mantimentos. quejá vão .fal.tando (porque a gente 
do interior assustada já os não. quer conduzir), como no s~ntido de 
evitar a transmissão dessa moléstia para as províncias vizinh~s. Até 
que ponto os cuidados do governo possam ser efi.cazes não sei, estou 
persuadido que o governo tem tomado providências e as continuará 
a tomar; mas chamo sempre a sua atenção sobre esta matéria. 

O SR. MAROUI:S DE PARANÁ participa haver falecido o Sr. se, 
na~or visconde de Caravellas; e são sorteados para a deputação que 
deve assistir ao seu enterro os Srs. Miranda, visconde de Maran· 
guapé, marquês de ltanhaém, visconde de Jequitinhonha, visconde de 
Abaeté e visconde de Albuquerque. 

O SR. VISCONDE DE JEOUITINHONHA (pela ordem) - Pedi a 
palavra para rogar a V. Exa. que me diga se se pode já pedir a dis· 
pensa de interstícios a respeito do projeto ou proposta do governo 
relativamente às presas do Rio da Prata. Se se pudesse pedir já a 
dispensa de interstícios para serem seguidas a 2.8 e 3.a discussão até 
se decidir a questão, seria isso vantajoso, porque então vinha o Sr. 
ministro, assistia à 1.8 e 2.a discussão, e como, segundo o estilo não 
assistirá à 3.e prosseguia esta discussão imediatamente. 

V. Exa. deve recordar-se que estamos próximos a discutir o or
çamento, que esta proposta é indispensável que se decida este ano, 
e quando vier o orçamento não poderemos mais interromper a dis· 
cussão. Talvez mesmo V. Exa. seja obrigado a não dividir a ordem 
do dia em duas partes para se discutir bem o orçamento. 

Por estas razões julgava .eu que era conveniente que se dispen· 
sassem os interatícios a respeito desta proposta de presas, para que 
se tratasse dei~ seguidamente. Se V. Exa. julga que não é agora o 
momento de fazer este requerimento, então eu desde já peço licença 
para o apresentar na ocasião .. oportuna; mas se já se pode fazer, man· 

dã-lo-ei à mesa. 
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O SR. PRESIDENTE - O projeto tem de entrar em 1.a discussão: 
votado em 1 !a, passa imediatamente à 2.8

• Depois de passar em 2.8
, é 

que tem lugar pedir-se a urgência para entrar logo em 3.11
• 

O SR. PRESIDENTE· dá para a ordem do dia da sessão seguinte 
a 3.8 discussão das proposições da Câmara dos Deputados autorizando 
o governo, uma a conceder carta de naturalização de cidadão brasi
leiro a Joaquhn ~osé Tavares e a outros estrangeiros, e outra a con· 
ceder um ano de licença com todos os vencimentos ao lente da facul
dade de medicina do Rio de Janeiro, o Dr. Joaquim José da Silva; e 
a 1.8 discussão da proposição da mesma câmara aprovando a pensão 
concedida ao guarda nacional Honório José Nogueira. 

Levanta-se a sessão ao meio-dia. 
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ATA DE 14 DE JULHO DE 1855 

Presidência do Sr. Manoel lgnácio Cavaicanti de Lacerda 

Às 1 O 1/2 horas da manhã, feita a chamada, acham-se presentes 
25 Srs. senadores, faltando os Srs. barão da Boa Vista, barão de Pin
daré, ·barão de Pontal, b~rão de Suassuna, Baptista de Oliveira, Quei
roz Coutinho, Souza Queiroz, Ferreira Penna, Pimenta Bueno, Araújo 
Ribeiro, Fernandes Torres, Alencar, marquês de ltanhaém, marquês de 
Monte Alegre, marquês de Olinda, visconde de Abaeté, visconde de 
Albuquerque, visconde de Jequitinhonha, viscor:~de de Maranguape, 
visconde de Sapücaí e visconde de Sepetiba; por impedido o Sr. mar· 
quês de Paraná, e com participação os Srs. Almeida Albuquerque, 
Pauta Pessoa, Jobim, marquês de Abrantes, marquês de Valença e 
visconde de Uruguai. 

O SR. PRESIDENTE declara não haver sessão por falta de número 
suficiente de Srs. senadores; convida aos presentes para trabalha
rem nas comissões, e dá para ordem do dia a_ mesma dada, e mais a 
continuação da 3.8 discussão da proposição do Senado estabelecendo 
a forma de eleições por distritos, com o parecer das comissões de 
constituição e legislação, e votos separados. 

Comparece, depois de ter o Sr. presidente deixado a cadeira, o 
Sr. Alencar. 

. ' 

: '' 

161 



SESSAO EM 16 DE JULHO DE 1855 

·presidência do Sr. Cavalcanti de Lacerda 

SUMARIO - Naturalização ·de· Joaquim José Tavares. 
Discurso do Sr. Silveira da Motta -·Incompatibilidades e 
eleições por círculos. Discursos dos Srs. · visconde de Ma· 
ranguape, marquês de Paraná; Mendes dos Santos e Euse
bio de Queiroz. 

· As 1 O 1/2 horas da manhã, estando presentes. 35 Srs. senado
res, abre-se a sessão, e lidas as atas de 13 e 14.do corre·nte são 

· aprovadas . 

O SR. 1.0-SECRETARIO dá conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

Um ofício do Sr. min~stro da marinha, remetendo um dos, autó
grafos sancionados do decreto da assembléia geral, fixando a força 
naval para o ano financeiro de 1856 a· 1857. ~.Fica o senado inteirado, 
e manda-se comunicar à câmara dos deputados. . 

Outro do 1.0·Secretário da sobredita câmara, participando que ela 
· adotou, e dirigiu à sanção imperial, a resolução do senado, autori· 
zando a irmandade de Nossa Senhora do Rosário da cidade do Des
terro, província de Santa Catarina, para adquirir novos bens de raiz, 
até o valor de oito contos de ré is. 

Outro do mesmo, participando que aquela câmara adotou as 
emendas do senado à proposição sobre a naturalização de lno Edwin 
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Aoberts, e. outros, e que vai dirigir à sanção imperial a mesma pro· 
posição. Ficou o senado inteirado. . .. · 

Outro do. mesmo, acpmpanhando as seguintes proposições: 
. "A assembléia g~ral legislativa resolve: . , . . 

.. Art. 1.° Concede-se. permissão .para adqui,rir e possuir bens 
de raiz, dispensadas as leis que proí~em às corporações . de mão 

· morta a posse de tais bens: . . . 
· "1.0 Ao colégio de Nossa Senhora do Bom Conselho de Papa· 

caça, da província de Pernambuco, até o valor de 20.000$. 
"2.0 Ao recolhimento do Senh.or .dos Perdões, da província da 

Bahia, até o valor de 100:000$. · . 
.. 3.0 Ao asilo de Santa Leopoldina, fundado na capital da pro· 

v(.ncia do Rio de Janeiro, para a· infância desvalida até o valor de 
100:000$. 

"4.0 À santa casa da Misericórdia da cidade de Cachoeira, da 
província da Bahia, até o valor de 100:000$. 

"5.0 A irmandade· do Santíssimo Sacramento da matriz de Nos· 
sa Senhora dõ Rosário, da cidade do Penêdo, da província das· Ala· 
goas, até o valor de 40:000$. 

"6.0 À ordem 3.8 de S. Francisco da mesma cidade até o valor 
de 20:000$. , 

. ~ 7.0 À irmandade de · S. Benedito, e reta no convento de Nos
sa Senhora dos Anjos, da mesma cidade do Penêdo, até o valor de 
10:000$ . 

.. 8.0 À capela de Nossa Senhora da Lapa .fundada na vila de 
Cunha·, da província de S. Paulo, até o valor de.. 6:000$. 

"Art. 2.0 Estas concessões são feitas com· a cláusula de con
versão dos bens adqui~idos em: apólices. da ·dívida pública inaliená· 
veis, no prazo que fôr marcado pelos· competentes juízes de capelas 
e resíduos, excetuados somente os bens que forem precisos para o 
serviço próprio de tais corporações·. 

"Art. 3.0 Revogam-se as· disposições em . contrário. 
"Paço da Câmara dos Deputàdos, ·em 13 de julho de 1855. -

Visconde de Baependi, presidente. - Francisco de Paula Cândido,. 1.0• 

secretário - Antonio José Machado, 2.0·Secretário." 
"A assembléia geral legislativa resolve: 
"Artigo. único. ·Fica concedida· à Ordem Terceira de S. Fran· 

cisco da cidade de S. Cristóvão, da província de. Sergipe, permissão 
para possuir bens de raiz até o valor de 5:000$, dispensadas para 
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este fim as leis que proíbem às corporações de mão morta a posse 
de tais bens. 

··Paço da Câmara dos Deputados, em 13 de julho de 1855 -
Visconde de Baependi, presidente -Francisco de Paula Cândido, 1.0

• 

secretário - Antonio José Machado, 2.0·secretário·. 
Vão a imprimir, não o estando. 
Um requerimento dos habitantes do município de Vassouras, 

contra o projeto de reforma judiciária. - A comissões· a que está 
afeto o ·projeto de que se trata. · 

ORDEM DO DIA 

Entr·a em 3.11 discussão o projeto autorizando o governo para 
conceder carta de naturalização de cidadão brasileiro a Joaquim 
José Tavares e a outros estrangeiros. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA pronuncia um discurso . 
. Dá-se a matéria por discutida, e é adotada a resolução, para ser 

enviada à sanção. 
t. aprovada em 3.11 discussão, para ser enviada à sanção impe

rial, a proposição da câmara dos deputados autorizando o governo a 
conceder um ano de licença com todos os seus vencimentos ao len
te da faculdade de medicina do Rio de Janeiro, o Dr!' Joaquim José 
da Si I v a; e também em 1.11 e 2.11 discussão, para passar à 3.Z1

, propo· 
sição da dita câmara aprovando a pensão concedida ao guarda na
cional Honório ,José Nogueira. 

Continua a 3.11 discussão, adiada em 9 de maio de 1854, do pro
jeto do senado - H de 1848 - sobre eleições, com as emendas 
- P do mesmo ano - aprovadas na 2.11 discussão, e com o parecer 
- E deste ano - das comissões de constituição e legislação, vo· 
tos separados, e emendas oferecidas pelas sobreditas comissões, 
e nos votos separados. 

O SR. PRESIDENTE submete ao apoiamento as emendas do 
parecer das ditas comissões e dos votos separados, e são ·todas 
apoiadas. 

O SR. VISCONDE DE MARANGUAPE (pela ordem) - Sr. presl· 
dente, sendo este objeto de suma transcendência, pois que de nada 
menos se trata do que de uma lei de eleições, em que sempre se 
deve atender aos direitos políticos dos cidadãos brasileiros; haven· 
do um parecer tão extenso e tendo sido dado dois votos em separa· 
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do; entendendo alguns· nobres senadores que há inconstitucionalida
de, e outros que não; julgo que este debate_ não pode seguir os trâmi· 
tes que o regimento prescreve para as ·terceiras discussões; tanto 
mais quando muitos dos Srs. senadores não acompanharam a ·1.1 e 2.11 

discussão desta matéria, por terem entrado para o senado depois ·que 
elas tiveram lugar. Por tudo isto, animo-me a propor que o debate 
seja em comissão geral, com o que' julgo que o senado. nada perde. 
(Apoiados.) , 

Temos estado tantos dias sem trabalhar por falta de matéria, 
agora se apresenta um objeto de tanta transcendência é que havemos 
de discuti-lo, podendo apenas cada um de nós falar duas vezes? .•. 
Vejo que não é a nação que se pronuncia por esta medida, mas que 
ela partiu antes dos candidatos à deputação do que do povo; trata·s_e 
de dar ou deixar um golpe na constituição; como pois não havemos 
discutir semelhante matéria com todo o vagar e madureza? Ainda 
que isto tenha de produzir uma prorrogação, julgo que não é moti
vo para que deixemos de discutir esta matéria em comissão geral, 
como tenho a honra de propor ao senado. 

É apoiado, e entra em discussão o seguinte requerimento: 
"Requeiro que se discuta o projeto com as emendas ora apoia· 

das em comissão geral. -Visconde de Maranguape." 
O SR. MAROUt:S DE PARANÁ (presidente do conselho) - Sr. 

presidente, a matéria de que vamos tratar é grave e digna de ser 
discutida com toda a largueza; porém é necessário também evitar 
uma excessiva e prolongada discussão. 

É certo que aqueles que. são de opinião de 'que as disposições 
contidas neste projeto ferem a. constituição, devem estar interessa· 
dos em que não passem, e que provavelmente hão de procurar con
seguir a vitória, qualquer que seja. o meio de que usem, ou seja ven
cendo por votação. da maioria do senado, ou seja retardando a dis
cussão de maneira que o projeto não se vote este ano. No ano que 
vem tem de se proceder à eleição geral, e segundo este projeto é 
necessário um intervalo para que . ~olhidas as informaçõs necessá
rias se faça a divisão dos deputados-pelos diferentes círculos elei
torais; por isso é claro que, a não passar este projeto no presente 
ano, não pode já servir para a eleição seguinte, visto que não have
rá o tempo necessário para se fazer esta divisão. 

Devemos por conseqüência conciliar as duas coisas: discussão 
larga, mas de maneira que não sejamos impedidos de decidir nesta 
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sessão se se· reforma ou .não se reforma a. lei eleitoral. Ora, julgo 
·que um corretivo há à proposição que acaba de fazer o nobre sena· 
dor, e consi~te em que a maioria possa encerrar a discussão em 
qualquer estado dela, quando se julgar bastante esclarecida, seja qual 
fôr o número de :oradores que possam. estar .ainda com a palavra. 
Nestes termos mando como emenda a seguinte proposição: 

"A maioria terá o direito de encerrar· a discussão por. simples 
pedido de qualquer senador, ainda quando tinham a. palavra· alguns 
oradores." . · · 

Dessa maneira serão admitidos os Srs. senadores a· falar duas, 
três ·ou quatro vezes; porém .quando ~ maioria se julgar ·suficiente~ 
mente· esclarecida terá o direito de encerrar a. discussão, e obter lo· 
go uma decisão. pró ou contra. (Apoiados.) 

Vem a mesa a seguinte emenda: 
"A maioria terá o direito de encerrar a discussão por simples 

pedido de qualquer senador, ainda quando ·tenham a palavra alguns 
oradores.- Marquês de Paraná." 

O SR. PRESIDENTE (depois de ler) - Eu tenho dúvida em 'subme· 
ter a emenda ao apoiamento, por importar uma alteração do regimen· 
to, que não pode ser reformado por este meio, mas só pela ·forma 
nele prescrita (Apoiados.) tverdade que o nobre marquês só teve em 
vista, segundo creio, o caso especial de que agora se trata. . . · 

O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO - Sim, senhor .. 
O SR. PRESIDENTE - ... e não estabelecer regra geral; mas 

ainda assim haveria alteração do regimento, bem que por uma só 
vez; e alterações do regimento não posso eu admitir senão pelos 
meios competentes e regulares . 

. O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO - Sr., presidente, a minha 
proposição era para o caso de vencer.;se que a discussão fosse em 
comissão geral; a não passar isto, desisto da proposição, retiro-a 
mesmo. Entendo que duas vezes que tem cada um. dos Srs. senado· 
res para falar na presente questão são suficientes para que o senado 
seja esclarecido. (Apoiados.) 

O SR. MANOEL FELIZARDO - Além da nova discussão das 
emendas que passarem. 

O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO - Mas· como havia quem 
julgasse esse número insuficiente e a· matéria é grave, não dese·. 
java contrariar semelhante opinião, e ofereci o requerimento salvan
do assim o inconveniente que podia resultar de não ter. limites estA 
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discussão . Mas se V. Exa. entender que o meu.· requeri meilto. não 
pode ser votado por contrário ao regimento, contentar•me-ei em VO· 

tar contra o que está sobre a mesa para ·que a .. discussão se faça 
em comissão geral. 

O SR. MENDES DOS SANTOS -· Sr. presidente, está no re-
·gimento que qualquer membro da casa possa pedir que. a discussão 
se converta em comissão geral, mas não está no regimento·.que se 
possa encerrar a discussão pelo modo proposto pelo·nobre marquês.. 
(Apoiados.) Em ·conseqüência é uma. reforma do regimento. O no
bre autor do requerimento usou do seu direito pedindo que a. dis
cussão seja em comissão geral; mas· pédi'r-se por um simples reque
rimento· que se reforme o· regimento, entendo que não é admissv
vel, Eu hei de votar contra o requerimento do Sr. visconde_c;le Ma
ranguape, mas também hei de votar contra o do nobre_ marquês. 

O SR. PRESIDENTE - Eu já declarei isto: mesmo,· quando expus 
que não podia :admitir a emenda e submetê-la ao. apoiamento, por im· 
portar uma alteração do regimento, que só pode ser feita pelos meios 
prescritos no mesmo regimento. Agora no que poderia haver alguma 
dúvida era se deve ter ou não discussão o· requerimento em que se 
pretende que seja feita a de que se trata em comissão geral, porque 
casos há, segundo o regimento, em que se votá sem discussão, como, 
por exemplo, quando . se propõe que a terceira discussão seja· por 
artigos; capítulos etc. Eu dei-me ao trabalho de examinar e coligir 
todos estes casos, mas não achei compreendido ·entre eles o de 
que nos ocupamos; deve-se portanto observar e seguir a regra geral. 

O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO retira o seu reqüerimento. 
Conti'nua a discussão do requerimento do Sr. visconde de Ma

ranguape. 
O SR. VISCONDE DE MARANGUAPE .:__ Apresentei este reque

rimento porque entendi que não devíamos :contentar· em vencer esta 
questão por meio de votos. Desejo que seja por meio . de uma dis
cussão que esclareça a nação· sobre a· deci~ão do Senado. Considero 
que o mêi!J requerimento pôr: esta discussão nos termós de qual
quer projeto que se oferecesse em primeira discussão. Quantos dis·~ 

cursos poderia. cada um proferir? Seis; isto é, cada senador falaria· 
duas vezes em cada discussão~·" Ora, nesta .. 3~a discussão, havendo 
tantos senhores que não assiStiram. às discussões anterióres, para 
quem o projeto é inteiramente novo, pergunto: dois discursos bas;. 
tarão para que ele seja discutido como convém neste caso? 
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O SR. VISCONDE DE JEOUITINHONHA - As discussões eatão 
escritas. . 

(Há outros apartes.) 
O SR. PRESIDENTE - Atenção! 
O SR. VISCONDE DE MARANGUAPE- E as emendas que se 

fizeram agora? São da maior importância e novas. 
O SR.· VISCONDE DE JEQUITINHONHA - Mas os princípios 

são muito conhecidos. 
O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO - E se passarem as emen

das ainda terão uma nova discussão. 
O SR. VISCONDE DE MARANGUAPE - Não sou dos que mais 

fala~; porém matérias desta importância desejo que sejam bem 
discutidas. 

Encerra-se a discussão do requerimento, e posto este à vota
ção, é rejeitado por 33 votos contra 11. 

O SR. PRESIDENTE - Continua a discussão do projeto com 
as emendas. 

(Pausa.) 
Não havendo quem peça a palavra, vou pôr a votos. 
(Pausa.) 
Os senhores que dão por concluída a 3.11 discussão queiram le· 

vantar·se. 
Conservam-se sentados todos os Srs. senadores. (Hilaridade.) 
O SR. PRESIDENTE - Isto é que não se acha previsto no regi

mento. (Pausa.) Não sei, pois, como se deverá agora proceder. Nin
guém pediu a palavra quando anunciei que o projeto estava em 3.11 

discussão, e que o ia submeter à votação; mas consultada a casa 
se dava por finda a discussão, decide-se que não! ... 

O SR. SILVEIRA DA MOITA- !: de esperar que se resolvam. 
O SR. EUS!:BIO DE QUEIROZ- Peço a palavra. 
O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o honrado mert:1bro. 
O SR. EUS!:BIO DE QUEIROZ (profunda atenção) - Sr. presi· 

dente, entendendo eu que neste projeto o que há de mais· grave e 
importante é o que diz respeito a incompatibilidades e eleições por 
círculos, não me ocuparei senão destas duas idéias capitais, em· 
bora ele contenha outras que podiam merecer a atenção do Senado. 
A vista da importância dos dois princípios sobre que temos de resol· 
ver, quase que desaparece completamente o interesse dos optros 
artigos. 
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Tratarei primeiramente das incompatibilidades, e depois da elei-
ção· por círculos. .. 

Eu entendo, Sr. presidente, que as incompatibilidades são con·· 
trárias à letra e ao espírito da constituição; mas vendo que algumas 
opiniões que estou acostumado a acatar divergem de mim em am· 

· bos estes pontos, duvidei da rninha inteligência. Procurêi pois exami
nar se porventura a l~tra da constituição, expressa de uma maneira 
tão clara e positiva, seria ofendida pelo espírito que domina a mesma· 
constituição; fui mesmo levado a meditar sobre a seguinte dúvida: 
Seria possível que uma constituição tão sabiamente elaborada, cujos 
artigos respiram a sabedoria e ·a previdência de seus ilustrados aLJ· 
tores, fizesse dependente de uma reforr-Da constitu~ional a questão 
das incompatibilidades, questão em que tantos enxergam grandes 
vantagens para o país? A afirmativa, Sr. presidente, a que foi levado, 
depois de alguma meditação, fez-me ainda reconhecer a grande sabe
doria· com que procederam os legisladores constitucionais. 

Sr. presidente uma das páginas mais belas, mais sábias da nos.sa 
constituição é, sem dúvida, aquela em que está consignado o prin
cípio da reforma. Se eu me dirigisse unicamente à· opinião escla
recida dos nobres senadores, não trataria por qerto de aprofundar 
os princípios sobre que se baseia esta consideração; mas V. Exa .. 
sabe perfeitamente que nestas questões é necessário que tenhamos 
em vista inteligênéias ainda as menos esclarecidas, que estão fora 
do parlamento, que procuremos dirigir também a opinião pública. E 
tanto mais considero esta necessidade, quando observo que arteira
inente se procura insinuar que aqueles que defendem o princípio da 
inconstitucionalidade das incompatibilidades são a isso levados mais 
pelos interesses de uma classe do que pelos· do país. 

Permita-me pois, V. Exa., que eu seja um pouco minucioso nesta 
matéria. 

O art. 174 da nossa constituição diz modestamente que: •se 
passados quatro anos depois de jurada, se conhecer que algum dos 
seus artigos merece reforma, se fará a proposição por escrito, a 
qual deve ter origem na Câmara dos Deputados, ser apoiada pela ter

ceira parte deles." 
Exige depois disso, no art;:·J 75, que ~ proposição seja lida por 

três vezes, com intervalo de seis dias de uma a outra leitura; e que, 
depois da terceira, a câmara delibere ainda se ... (pausa) a matéria 
poderá ser admitida à discussão. Assim, só depois que a maioria da 
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câmara tem reconhecido a conveniência da discussão é que ela se 
trava' e se seguem os ,mais trâmites precisos para a formação de 
uma !ei. 

A1nda depois de sancionada essa lei não está decretada a refor· 
ma: c:~ eu efeito é prevenir a nação de que os deputados que têm· de 
ser eleitos para a seguinte legislatura hão de adotar ou rejeitar a re· 
forma proposta·. 

V. Exa. há de ver em tudo isto a previdente sagacidade, a sabe
QOria consumada com que a constituição por um lado diz aos inova· 
dores: "Não tendes necessidade de· recorrer os meios violentos: 
as revoluções estão proscritas, tendes um meio de realizar vossas 
dé;as .se porventura conseguirdes a adesão do país, o apoio da von· 

tade nacional. ,· 
Per outro lado diz à nação: "Refleti sobre o que se propõe; eu 

vos dou tempo de serenar o grito das paixões, de fazer ouvir a voz 
da razão calma e fria. Eu vos dou tempo de estudar e apreciar as 
discussões dos vossos representantes no parlamento; e quando nas 
~ssembléias paroquiais elegerdes os eleitos que têm de. designar os 
deputados encarregados de aprovar ou rejeitar a reforma, tendes tido 
o i.empo e os meios de julgar se ela é útil e aconselhada pela razão, 
ou se é exigida pelo grito desordenado das paixões desvairadas. " 

VÓZES - Muito bem! 
O SR. EUSÉBIO DE QUEIROZ - A nação pois é quem dec·ide a 

questão, dando os seus votos a pessoas que sigam as opiniões ado· 
ta das pelos votantes. 

Em última análise a constituição quis que em matéria de re· 
forma· constitucional não pudesse ser adotada disposição alguma sem 
que a maioria do país, a adesão nacional viessem garantir qu.e o voto 
de reforma não foi arrancado nem pelas paixões, nem pela· pressão 
de circunstâncias passageiras nem pela coação das minorias turbu· 
lentas. (Apoiados.) 

Tendo a constituição tão sabiamente estabelecido este processo 
para a sua reforma, ela dá provas ainda de sua consumada sabedoria 
pondo em· resguardo os direitos até do ínfi·rno dos cidadãos brasilei· 
ros. A constituição diz que não poderá ser alterado direito algum polí· 
tico por ela concedido a qualquer cidadão, sem qüe a nação ·inteira 
seja chamada a resolver sobre esta diminuição dos seus direitos po· 
líticos. 

Pois se a constituição quis que os direitos políticos do último c1· 
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dadao estivessem garantidos por esse processo tão cauteloso da re· 
forma constitucional; se a vemos definir minuciosamente todos os 
direitos políticos eleitorais e declarar que na assembléia paroquial 
vota todo o cidadão que não for criado de servir, ou mendigo (pois 
tanto vale o ter menos de cem mil réis de renda), conhecemos que a 
constituição estabeleceu o sufrágio universal, e a eleição indireta, 
idéias associados, e que têm o apoio dos mais distintos escritores do 
liberalismo mesmo exagerado; a constituição entendeu que podia as· 
sim sem perigo, e antes com vantagem, estender os direitos políticos 
eleitorais à universidade dos cidadãos brasileiros sem a menor exce· 
ção ou exclusão de classes e profissões; não é ocasião de discutir a 
idéia, mas ter decerto a grande vantagem de interessar todas as elas· 
ses, todas as profissões, todos os cidadãos na sustentção de nossas 
instituições; sua mudança prejudicaria os direitos de todos. 

A constituição não quis que os direitos políticos que tão libe· 
ralniente distribuiu pelos cidadãos brasileiros, estivessem à mercê 
das maiorias parlamentares, que esses direitos que formam por assim 
dizer a base da nossa liberdade, que o sistema eleitoral pudesse ser 
modificado pela opinião de maiorias ocasionais determinadas· muitas 
vezes pelo arrastamento das paixões, influídas pela pressão dos acon· 
tecimentos, dominadas pelo grito das facções. 

Já tivemos ocasião de colher os frutos de tão acertadas dispo• 
sições. 

Em 1831 as idéias liberais dominavam completamente o país; 
tinham uma câmara representante genuína dess.es princípios. Vimos 
que o exaltamento das paixões acarretou a abdicação, e entregou a 
essa câmara a verdadeira onipotência parlamentar. O Senado, amea
çado em sua existência, não tinha toda a força e energia para resis· 
ti r. O poder executivo era uma comissão daquela câmara. (Apoiados.) 
As ·paixões desordenadas dos diferentes ângulos do império nada me· 
nos queriam do que o sacrifício da integridade; a unidade do império 
de quebrar-se, e substituir-s~ por uma confederação das províncias. 
A tal ponto tinham chegado as pretensões demagógicas da época! 

Nestas. circunstâncias a sabedoria da constituição, o patriotismo 
do povo brasileiro, e a coroa mesmo no berço salvaram o país. (Apoia· · (, 
dos.) Mas para isso foi necess~rio que a. esses refirmàdores desre-
grados a constituição pudesse dizer: "Esperai, e vereis satisfeitas as 
vossas idéias;" se essas reformas são desejada pela maioria do país 
serão realizadas em pouco tempo. V. Exa. sabe que, apesar desta cau-
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tela da constituição, por muito tempo se agitou esta questão - con
vém as reformas já e já? Convém que passem pelos trâmites da cons
tituição? O famoso 30 de julho surgiu da luta travada entre estes dois 
princípios. 

Felizmente triunfou a sabedoria da constituição. Passou a lei da 
reforma, mas pelos trâmites constitucionais; a nação foi advertida; 
teve o tempo, de pensar e refletir; a agitação diminuiu; tornou-se pos
sível a discussão; e quando se reuniu nas assembléias paroquiais, 
deu o seu veredito em favor das reformas moderadas. Chegou o ano 
de 1834; a nova câmara , devidamente autorizada reuniu-se, e decre
tou o ato adicional. 

Não digo que .seja o tipo da perfeição humana, que seja uma gran
de obra de sabedoria; mas na consciência de todos está escrito que 
o ato· adicional é coisa ·muito diversa do que seria uma lei votada 
em 1831, ou 1832. 

Este grande resultado nós o devemos sem contestação à previ
dência da constituição, dando por um lado azo a que as reformas 
razoáveis se pudessem fazer, e por outro lado chamando a nação 
a intervir nessas reformas depois de um intervalo que desse ocasião 
a serenarem-se as paixões. 

Sr. presidente, não procuremos destruir essa obra da sabedoria 
constituinte, fazendo que direitos políticos eleitorais, tão clara e pre
cisamente definidos pela constituição, possam ser alterados sem to
das as cautelas. (Apoiados.) O que é a incompatibilidade .senão a 
restrição de direitos políticos eleitorais? Se concedermos que uma 
lei ordinária a pode decretar, deixamos os direitos políticos do cida· 

dão brasileiro à mercê das maiorias parlamentares que, dando bas· 
tantes garantias para as leis ordinárias, oferecem grandes. perigos 
quando se trata dos princípios fundamentais da nossa organização 
política; não procuremos com inteligência, com interpretações am
pliativas, destruir esses cálculos de profunda sabedoria que põe os 
direitos políticos do cidadão sob a salva-guarda protetora das fór
mulas que a constituição estabeleceu para a reforma. (Apoiados.) 

Hoje puderam apenas ser atacados os direitos políticos de uma 
classe, mas amanhã, concedido o princípio, todas estarão expostas 
ao mesmo sacrifício (apoiados.) Concedido um princípio importante, 
as conseqüências não são nossas, pertencem à lógica, e elas nos há 
de arrancar todas as conseqüências que se contiverem no princípio 

concedido. 
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Sr. presidente, a constituição não se limitou a embaraçar que as 
reformas se adotassem precipitadamente. Foi adiante; não quis que 
todos os dias a simples vontade de um ou outro membro do parla· 
mento pudesse trazer à discussão os princípios fundamentais do 
sistema constitucional; não, ela procurou abrigá-los. das discussões 
indiscretas. 

E po'r isso exigiu que a ·moção para a reforma fosse uma propo
sição escrita e oferecida na Câmara dos Deputados. Peço a atenção 
sobre esta iniciativa dada só a um dos três ramos do poder legisla· 
tivo. V. Exa. vê que a constituição quis que nenhum projeto de refor
ma pudesse começar sem ser pelos mais imediatos ·representantes 
do povo. Os cálculos de previsão e de prudência que se enxergam 
nesta disposição são bastante óbvios para que eu tenha necessidade 
de insistir sobre eles; chamo unicamente a atenção do Senado sobre 
este ponto. 

· A constituição acrescenta que essa proposição seja apoiada por 
uma terça parte dos membros da câmara; ·quis assim garantias contra 
as opiniões excêntricas de um ou outro deputado. 

Quis que houvesse três leituras, e que só depois da terceira 
fossa chamada a maioria da câmara a decidir; mas o quê? Se se deve 
admitir à discussão o projeto. Veja-se quantas cautelas o nosso legis
lador constitucional estabeleceu, e que imprudentemente iremos vio
lar se porventura admitimos que se abram discussões ordinárias so
bre restrições de direitos políticos eleitorais, base fundamental do 
sistema representativo. 

A constituição francesa de 1830 não imitou a prudência da nossa; 
-ela encarregou positivamente o sistema eleitoral a uma lei regula-

mentar. A lei foi feita, e V. Exa. sabe que todos os dias o parla
mento francês viu pôr em questão as bases do seu sistema eleitoral; 
todos os anos vozes se erguiam mesmo no parlamento, dizendo: 

"O censo eleitoral é muito elevado; reformemos o censo eleito
ral. A maior parte dos cidadãos franceses têm deveres e não direitos; 
reformemos o censo eleitoral. As câmaras estão cheias de funcioná
rios públicos, excluamos os funcionários públicos .. As câmaras não são 
independentes, excluamos até os empregados da casa real. " 

Estas proposições, proferidas todos os' anos no parlamento, não 
podiam deixar de manter .no pãís, uma agftação permanente. O legisla
dor francês via todos os anos produzir-se, com tenacidade admirável, 
uma proposta de exclusão, não dos magistrados, pois que a reforma 
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dizia respeito aos funcionários públicos; acidentalmente lá vinham às 
vezes compreendidos os magistrados; mas não era esse o principal 
objeto. Era assim que os franceses iam tirando a força moral à re· 
presentação nacional. 

Era assim que as idéias de reforma, trazidas todos os dias para a 
. discussão, alimentavam fora do parlamento uma agitação, à qual tal

vez possamos atribuir em grande parte a queda do trono de julho. 
(Apoiados.) 

Sr. presidente, tendo de opor-me às incompatibilidades, já que 
esta discussão é trazida em uma lei ordinária, já que o princípio da 
inconstitucionalidade infelizmente ainda não foi adotado (tenho bas
tante esperança. de que o patriotismo das câmaras o adotará), permita 
V. Exa. que eu defina o meu modo de pensar a respeito das incompa
tibilidades. Isto será para evitar freqüentes circunlóquios e explica· 
ções ~obre o verdadeiro sentido das ~inhas palavras. 

Tem-se entendido por incompati.bilidades indiretas todas aquelas 
medidas que sem proibir o recebimento de votos tendem a afastar, a 
desviar das câmaras algumas candidaturas. Declaro a V. Exa. que sou 
oposto inteiramente a tudo o que for incompatibilidades diretas; sou 
também oposto a toda incompatibilidade que, a pretexto de indireta 
tiver o caráter penal, pois cominar uma pena equivale a proibir. 

Posta esta limitação entendo que todo o pensamento legislativo 
que convergir para fazer que os juízes de direito tenham· mais inte
r·esse em estar nas su'as comarcas do que em vir ao corpo legislativo; 
que toda a legislação que tiver por fim fazer com que esse interesse 
chegue a tal ponto que a eleição para o juiz de direito seja um verdá
deiro sacrifício dos seus interesses particulares; digo que toda a 
incompatibilidade decretada neste sentido tem a minha plena adesão·. 
Tudo o que for dizer ao povo: "Não podeis eleger o magistrado", en· 
contra em mim um fraco, mas muito decidido impugnador. 

Assim como m~ declarei contra todas as incompatibilidades que, 
a pretexto do princípio indireto, consagrarem uma verdadeira proibi
ção; ora considero tal toda que estabelece uma pena como canse· 
qüência da eleição. Vamos que o nosso código criminal manda punir 
a certas prevaricações e abusos com a perda do emprego, e em certos 
casos só com a suspensão. Se dissermos. aos juízes de direito:. "A 
vossa eleição é permitida, mas aquele que for eleito perderá o em· 
prego ou será suspenso do exercício desse emprego. " Pergunto: po
de·remos dizer, falando linguagem portuguesa, que permitimos a elei· 
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· ção de juizes de direito; . que respeitamos seus direitos políticos? 
Para sermos exatos deveríamos nesse caso dizer também que o c6· 
digo criminal pérmite esses abusos e prevaricações, que pune com a 
suspensão ou perda do emprego .. Ora, isso se·ria absurdo. 

Definindo por esta maneira os limites dentro dos quais admito 
as incompatibilidades, isto é, com a expressa condição de ser cansa· 
grado aos direitos políticos dos juízes de direito o respeito que a cons· 
tituição nos diz que deve ser consagrado aos di-reitos políticos até do 
último dos cidadãos brasileiros; presto a minha adesão a toda a incom· 
patibilidade que consistir em organizar a magistratura, com relação 

· ao parlamento, de modo que o juiz de direito, em vez de achar inte·· 
resse em ser deputado, sofra nisso um sacrifício. Desta maneira não 
violamos a constituição, não diminuímos direito, e temos conseguido 
assegurar o pensamento o mais útil, o mais conveniente ao poder 
legislativo. · 

A conseqüência prática destas medidas, se elas forem conve· 
nientemente elaboradas, deve ser a seguinte: Somente continuarão a 
ser candidatos aqueles juízes de direito que, sob o império da antiga 
legislação, tenham contraído por tal modo os hábitos da vida parla· 
mentar que, a despeito de qualquer sacrifício, queiram insistir nela; 
somente serão candidatos dos novos aqueles juízes de direito que, 
sentindo em si as habilitações e aptidão que lhes podem dar a espe· 
rança de prestar no parlamento serviços relevantes ao seu país, tive· 
rem a nobre ambição de procurar adquirir um nome glorioso; aque
les que tiverem a esperança de prestar na carreira parlamentar ou 
administrativa serviços de grande alcance, achando na glória que ad· 
qui rirem a remuneração do sacrifício que fazem. 

Mas, posta a questão nestes termos, pergunto: seria convenien· 
te que o poder legislativo fechasse as portas do parlamento a uns 
ou a outros? Quanto aos primeiros, devo ponderar a V. Exa. que são 
poucos, esses que, sob o império da antiga legislação, têm adquirido 
os hábitos parlamentares, tendem todos os dias a diminuir. 

Lembra-me o conceito de Fioro: Reser~ unius oetatis populus 
virorum. Em poucos anos a morte, as promoções, o afastamento da 
vida· parlamentar voluntário ou involuntário, hão de reduzir considera· 
velmente o seu número, e dentro em pouco tempo essa classe terá 
desaparecido. E só virão para o parlamento quais juízes de direito? 
Aqueles, que, sentindo-se com as habilitações, com aptidão própria 
para terem grande nome na representação nacional e na vida admi· 
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nistrativa, esperam representar um papel importante, e não duvidam 
sacrificar a sua posição de juízes de direito. 

Reduzida a questão a estes termos, ganharia o parlamento em 
. excluir esses magistrados? Concede V. Exa. que será de interesse pú· 
blico afastar do parlamento os juízes de direito quando eles vierem, 
não em grau. exagerado, mas razoável: quando eles vierem, digo, não 
movidos por interesse p13rticular, mas arrastados por um interesse que 
embora tenha seu lado de particular, contudo é um lado nobre, o da 
ambição de prestar relevantes serviços ao país? . 

Se a nossa legislação tiver por fim a exclusão absoluta dos ma· 
gistrados do parlamento, pergunto, sobre que razões se pode apoiar 
semelhante pretensão? Razões de conveniência pública não podem 
ser achadas senão no melhoramento do poder legislativo ou da admi· 
nistração da justiça. 

Permita V. Exa. que eu entre no exame das vantagens que podem 
resultar a estes dois ramos de serviço público. 

O poder legislativo é bem organizado, desde que os seus mem· 
bras tiverem a aptidão intelectual para bem legislar, desde que tiv& 
rem a independência de caráter necessário para sustentar aquilo que 
pensam e não o que outros mandam. 

Pelo lado da aptidão intelectual, se me dirigisse ao senado unica· 
ment~, eu apresentaria a proposição e não me cansaria em demons· 
trá-la. Mas como eu disse que tinha em mira dirigir·me à opinião do 
país, e mesmo às inteligências menos cultas, consinta V. Exa. que 
eu explique o que é o nosso magistrado. 

É o homem que tem recebido uma educação primária e secun· 
dária a mais desenvolvida que o país oferece. Não há uma academia 
que exija mais preparatórios do que a faculdade de direito. É neces· 
sário para matricular-se nas aulas de direito que um moço tenha 
aprendido o latim, francês, inglês, filosofia racional e moral, retórica 
ou rudimentos de aritmética, álgebra e geometria, história e geogra· 
fia, ou que tenh.a o curso ainda mais completo do colégio Pedro 11. 
V. Exa. sabe que um homem que tem um curso completo cl'e belas 

\ 

letras, se tem talento e capacidade está muito habilitado, e bastan· 
tes pessoas têm representado mui distinto papel na república das le· 
tras, tendo apenas por toda a instrução preparatórios inferiores a 
estes. _ 

Mas, um moço assim habilitado indo para as academias de direito 
começa por aprender o direito natural, isto é, a base e origem de toda 
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a justiça; o direito público, ou a relação entre o soberano e os súdl· 
tos; a aplicação de direito público ao .país ou ao estudo analítico de 
todos os artigos da constituição do império; o direito das gentes, que 
marca os· direitos das diversas nações entre si, e a diplomacia ou os 
meios por que as nações procuram entender-se sobre os seus verda
deiros interesses. 

Estes estudos, Sr. presidente, como V. Exa. vê, são estudos de 
natureza social, são antes a ciência do publicista que a do juriscon· 

. sulto; e só depois de habilitados com estes princípios da ciência é 
que o estudante começa o diréito çivil em suas diferent_es aplicações 
ao cível, ao criminal, ao comercial, ao processo e à prática: Ainda 
depois estuda a economia política, ciência também social, ou do finan
ceiro; tem, além disso, estudado o direito administrativo, que explica 
o mecanismo do poder executivo nos diferentes meios de ação, e 
que lhe ensina a distinguir o contencioso administrativo do judiciário; 
e o direito .romano ou a razão esctita. 

Portanto, creio que sem exagerar se pode dizer que a classe da 
magistratura oferece todas as habilitações intelectuais que podem 
ronvir à missão do legislador. 

Se depois de semelhante curso de estudos um bacharel é cha· 
r\1ado para a magistratura, vai não só aperfeiçoar o que aprendeu, 
rnas ainda contrair um hábito muito importante para a vida de legis· 
lar. Por muito 1nstruído que seja um homem, não pode ter a louca 
aspiração de conhecer por si todas as matérias que se acham dentro 
da esfera de legislador; ele precisa muitas vezes de recor.rer ao ca
bedal alheio, de instruir-se pela discussão dos homens especiais. 

Ora, para isto é necessário, além de um juízo claro o hábito de 
discernir a verdade, .no meio das discussões contradit~rias. V. Exa. 
sabe que o hábito do magistrado é esse; nas matérias de jurisdição 
contenciosa sua missão é discriminar a verdade que muitas vezes 
procur,am encobrir homens de habilidade consumada, como se encon-
tram no no.sso foro. · · 

Assim pois, Sr. presidente, pelo lado da aptidão intelectual estou 
persuadido que o nosso corpo legislativo nada poderia ganhar com a 
exclusão dessa classe. 

Esperó que não se envenenem minhas palavras: que não se tirem 
conseqüências que não se contém no que disse. Estou longe de sus
tentar que em outras classes não se encontram muitas .. habilitações 
iguais, e mesmo superiores, mas a conclusão a que quero chegar não ... , 
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é que se excluam outras classes, mas que se não exclua a maglstra· 
tura, desde que a magistratura tem as habilitações necessárias para 

. o bom desempenho do mister de legislador. 
Senhores, no grande número de homens que se dedicam a esta 

classe, V. Exa. concebe perfeitamente que se alguns ficam muito 
abaixo da instrução que se lhes quis dar, se outros não passam de 
mediocridades, naturalmente haverá também alguns notáveis; dessas 
naturezas que a Providência, com mão escassa, destina para dirigir 
os outros homens pelo império· da razão, da superioridade, da inteli· 
gência; ora, sendo excluída a classe inteira, há de dar-se o caso de 
ficar privado o país do concurso mesmo dessas habilitações supe· 
ri ores e raras. 

P.ermita V. Exa. que eu cite uma opinião que não é suspeita: ~refi· 
ro-me a Jeremias Bentham, espírito profundamente analítico e teme
rariamente reformador, que não pode ser suspeito aos amigos de ino· 
vações, nem de parcialidade para com a magistratura, porque não era 
magistrado, nem ... 

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA - Mas era o espírito 
mais sofistico que se conheceu. 

O SR. VISCONDE DE MARANGUAPE - Mas nestas matérias, 
não. 

O SR. EUS~BIO DE QUEIROZ - Note V. Exa. o que ele dizia no 
seu tratado de organização judiciária; sustenta uma tese que não 
parecerá .sofística ao nobre senador; sustenta que os juízes não de· 
vem acumular funções alheias da sua classe. 

UM SR. SENADOR - Continuo a dizer que e·ra o espírito mais 
sofísti'co que se conheceu. 

O SR EUSÉBIO DE QUEIROZ- Depois de desenvolver este prin· 
cípio, acrescenta: "Este princípio de incompatibilidade deve estender
se até a representação nacional? Não. O lugar de juiz é o melhor pre· 
paratório possível para legislador; que homem pode baver mais auto· 
rizado a fazer-se ouvir sobre as leis do que aquele que seguiu sua 
marcha e efeitos durante longos anos? Os. grandes talentos, os gran
des conhecimentos. são em demasia raros para que o país se expo
nha ao azar de privar-se deles por exclusões gerais!!" · 

Observe V. Exa. que Jeremias Bentham escrevia na Inglaterra, em 
um país muito populoso, de uma ilustração muito disseminada, e que. 
além disso, tem a circunstância bem notável de possuir ~uito pequeno 
número de juízes; se Jeremias Bentham entendia que esse povo tão 
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civilizado, tão numeroso, não podia sem inconven.ientes privar-se do 
concurso desses poucos membros da magistratura, o que diria se es:
crevesse para o Brasil? ... 

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA - Diria o contrário, exa· 
tamente, porque as circunstâncias não são as mesmas. 

O SR. SILVEIRA DA MOITA- Nem lá se seguiu o que ele disse. 
O SR. EUSÉBIO DE QUEIROZ - Vejamos. Sr. presidente, em 

1853 tratava-se na câmara dos comuns em Inglaterra· da exclusão dos 
magistrados. V. Exa. sabe que na Inglaterra os grandes juízes têm 
assento na câmara alta, e que os outrOs juízes tem acesso à câmara 
baixa. Apresentou-se uma moção para a exclusão dos magistrados; 
peço licença para lera que então disse Macauley, que também não é 
suspeito. Não pude obter o número do Times em que se acha aínte
gra desse discurso; mas vou ler o extrato apresent~do pelo Jornal 
dos Debates. É o seguinte: 

"O orador critica com entusiasmo as disposições do bill que 
excluía os magistrados do ·recinto legislativo Como se pudesse haver 
incompatibilidade entre as funções legislativas e as judiciárias! Como 
se desde mais de seis séculos certas luzes da magistratura não ti· 
vessem brilhado no parlamento com o mais vivo fulgor! Como se pu
. desse ser contrário neste reino à dignidade de quem quer que seja, 
ainda mesmo de um magistrado, solicitar os sufrágios do corpo elei· 
torai!" 

O SR. VISCONDE DE MARANGUAPE - São sofismas! ... 
O SR. EUSÉBIO DE QUEIROZ- Sabe V. Exa. como respondeu 

a isto a câmara dos comuns? Rejeitou a moção por 224 votos con· 
tra 123. 

O SR. VISCONDE DE JEOUITINHONHA - Se V. Exa. lesse agora 
:. 

o discurso em resposta a esse! ... 
O SR. EUSÉBIO DE QUEIROZ - V. Exa. sabe que não há argu· 

menta que não tenha resposta em contrário; eu cito ·este, V. Exa. 
apresentará o outro ... 

O SR. SILVEIRA DA MOITA - A moção não foi rejeitada, foi 
adiada'. 

O SR. EUSÉBIO DE QUEIROZ-· V. Exa~ sabe perfeitamente que 
a forma da rejeição no parlame.~to inglês .é o adiamento por seis 
meses .•. 
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O SR. VISCONDE DE JEOUITINHONHA_- Há de perdoar, não sei 
não senhor; porque isso não é assim. Foi adiada por seis meses em 
3.8 leitura, depois de, ter passado em 1.8 e 2 e 

O SR. EUSÉBIO DE QUEIROZ- O adiamento por seis meses é 
a rejeição, segundo os estilos do parlamento inglês; assim o tenho 
lido. Mas se pelo lado da aptidão intelectual não é que o magistrado 
pode ser excluído das câmaras legislativas, vamos ver se o pode 
por falta de independência. 

Senhores, .se isto fosse exato, a conseqüência não seria a ex
clusão do magistrado, a conseqüência seria que vós, legisladores, 
não cumpristes vossos deveres, porque o preceito constitucional é 
que ~ magistratura seja independente-, e se ela o não· é, deveis dar· 
'lhe os meios para que o seja, e não exclui-la por isso do parlamento. 
(Apoiados.) 

Mas vejamos se a nossa magistratura tem com efeito falta de 
independência, comparando-a com as outras classes de que se com· 
põe o parlamento. Não, senhores, os fatos não demonstram isso. 
Apelarei· para as consciências as menos esclarecidas; elas mesmo 
darão a resposta; eJas mesmo dirão que a magistratura não é menos 
independente do que o funcionário amovível, a quem uma simples . 
portaria do ministro priva do lugar; que o magistrado não é menos 
independente do que o bacharel que vem à câmara pretender um lu· 
gar na magistratura; que o magistrado não é menos independente do 
que aqueles indivíduos que, estando no parlamento, embora não se· 
jam funcionários, não desdenharam aceitar um lu~ar de feitor ou ins
petor de alfândega ou de tesouraria. ou uma presidência de provín
cia, ou um lugar na diplomacia. Assim, pergunto: onde se achará essa 
independência tão preconizada? Será somente na classe de abastados 
capitalistas, grandes proprietários e ricos fazendeiros? 

Se deixarmos os cálculos e .raciocínios· à priori e recorr.ermos à 
experiência, pergunto, qual tem sido entre nós a oposição parlamen'· 

. ta r, qualquer que seja a política dominante, que não tenha contado 
em seu seio vários e distintos membros da magistratura? Quando é 
que uma oposição parlamentar, ainda mesmo nesses momentos de 
desvario em que se tem chegado ao último excesso de ·recorrer ao 
campo da rebelião e da sedição, tem sido abandonada por aqueles de 
seus membros pertencentes à magistratura? V. Exa. sabe que nesses 
momentos de erro, que condeno, os magistrados não têm ficado ,no 
quartel da saúde; ainda quando essas oposições têm chegado ao últi· 
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mo ponto de exageração, eles as têm acompanhado em seus· erros, 
dando provas de que sabem partilhar a sorte adversa de seus ami· 
gos. políticos. 

V. Exa. sabe que nas mudanças políticas a que o nosso país. tem 
sido sujeito os membros da magistratura que acompanham um ou 
outro partido não ficam de melhor condição do que seus .companhei· 
ros; quando a entrada no parlamento é vedada a uns é vedada .aos 
outros; não se diga pois nem que os magistrados têm falta de. inde~ 
pendência, nem que eles em seus lugares coagem a fim de vir para 
a câmara. Este ponto não cabe muito aqui," pois que trato das conve
niências do poder legislativo; mas já que toquei nele, direi ·alguma 
coisa. 

Tem-se dito por vezes que os magistrados influem na liberdade 
da eleição, porque coagem. Apelo para a consciência pública, e per· 
gunto qual é, na ocasião de eleições, a opinião que os· candidatos 
procuram saber; a do juiz de direito, ou a do presidente de província? 
Se a coação partisse dos magistrados, eles triunfariam mesmo quan· 
do seu partido é infeliz. Se existe· coação, não parte da magistratura, 
senão dos agentes do poder executivo. 

Mas, senhores, há mesmo' uma outra razão de conveniência para 
que o poder legislativo tenha em seu seio os magistrados. Não só 
concorrem com a sua aptidão intelectual, não só concorrem com sua 
independência, mas concorrem para a harmonia dos dois poderes 
políticos, tão recomendada na nossa constituição. 

Essa harmonia exige que t~dos os poderes políticos tenham inte· 
resse em coadjuvar-se mutuamente, é por isso que os publicistas en· 
sinam que o poder executivo deve ter parte ·no poder legislativo por 
também ter parte na responsabilidade do acerto ou desacerto de 
suas decisões; é por isso que vemos nos países bem constituídos 
que os ministros têm assento nas câmaras,· que o yoverno tem a 
iniciativa, e o chefe do poder executivo a sanção, o veto •. e mesmo o 
poder de dissolver a Câmara dos Deputados. 

Uma lei boa, executada por quem não tem interesse em fazer 
sobress.air} suas vantagens, pode produzir grandes males; entretanto 
que uma lei má pode ser modificada na execução a ponto de tornar· · 
se boa na prá~ica .· E~tes princípios são comesinhos E o que é o poder 
Judiciário senão um modo de ser<ído poder executivo? Ambos eles não 
são executores da vontade do legislador? Não têm por atribuição 
aplicar a lei às diferentes espécies que ocorrem? . · · 
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Agora suponhamos que se obtém vedar a entrada dos magis
trados no parlamento. Ou se desconhece inteiramente o coração hu· 
mano, suas. paixões e tendências, ou deve-se concluir que esses ma· 
gistrados assim menoscabados não podem ter grande interesse em 
fazer sobressair o assento do legislador. Haverá mesmo algum de· 
sejo maligno de fazer sobressair os defeitos com que a lei possa 
ter saído do corpo legislativo, porque então os magistrados poderão 
até levados por seu amor próprio ofendido ao desejo de inculcar ao 
povo: "Vêde a falta que fazemos no parlamento; depois que dele 
fomos expulsos, as leis são feitas desta maneira. " Além disto, como 
des~onhecer que os conhecimentos práticos dos magistrados concor
rem em muitas ocasiões para ·O acerto das leis? 

Em vista de tudo isto, entendo que no interesse do corpo legis· 
lativo está não apartar de si os magistrados. Disse com toda a razão 
o ilustre Filangiori: "Nada mais fácil do que cometer um erro de 
legislação, e nada pode ser mais funesto." A batalha de Canes, tão 
desastrosa para os romanos, não produziu senão o efeito de excitar 
a coragem varonil desse grande povo; e as vitórias de .Cipião com· 
pensaram com usura as derrotas de Anibal; mas um decreto finan
ceiro mal concebido pode produzir muitas vezes a ruína completa de 
uma nação, e precipitá-la do alto de sua grandeza para a posi~o mais 
decadente e desgraçada. Assim, pois, Sr. ·presidente, basta· qu~ o 
corpo legislativo perca com a exclusão dos magistrados, para que 
devêssemos pôr de parte qualquer outra consideração. (Muito bem.) 

Entretanto, não deixarei de aceitar a discussão em outro terreno, 
isto é, quanto à administração da justiça. 

Diz-se que o magistrado desejando vir para o parlamento, torna
se político, e que as paixões políticas não casam bem com a quali· 
dade de julgador~ Mas permita V. Exa. que eu recorde os princípios 
que há pouco estabeleci, desejando que o interesse do magistrado 
não o chame para o parlamento, e que, pelo contr~,rio, ele venha 
para o parlamento à custa de sacrifícios· de seus interesses parti· 
culares. V. Exa. concebe perfeitamente que não é a sua candidatura 
ao parlamento que estimula o magistrado a ser político, é o homem 
público que procura a candidatura O juiz de direito não é político 
por ser candidato, é candidato por ser político. 

O SR. D. MANOEL - Apoiado. Muito bem! 
O SR. EUSÉBIO DE QUEIROZ- Nem podia ser de outro modo. 

A educação dada aos magistrados não pode deixar. 'de excitar neles 
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a paixão política, o espírito de partido. Quando as questões rellgio· 
sas que nos. séculos passados na Europa agitaram todas as paixões, 
ninguém se· conservou indiferente, a não ser pelo privilégi.o de um 
caráter fleugmático. A inteligência não pode conservar-se· indiferen· 
te; ela toma sempre um partido, porque concebe a importância das 
·conseqüências que se deduzem dos diferentes princípios. Assim, pois, 
em todas as questões políticas que se suscitam na sociedade, deve
se contar que o homem inteligente, se não for de caráter fleugmático, 
há de tomar parte nelas. Tirai às candidaturas aos magistrados, eles 
não deixarão de ser políticos. (Apo~ados.) Quantos homens se to r· 
nam notáveis pelo ardor de sua paixão política, pela intolância mes
mo de suas opiniões; e que entretanto não são~ nunca foram nem 
pretendem ser candidatos? ... 

Logo, Sr. presidente, o que se deve fazer não é matar o espí· 
rito de partido; J!laS procurar dãr-lhe uma saída honesta. Não se con· 
segui.rá evitar que o juiz de direito seja homem político fechando· 
lhe a porta do parlamento; apenas de um homem que poderia pres
tar serviços reais ao país em uma carreira 'para que tem vocação, vai 
se fazer um político descontente, e converteremos um parlamentar 
útil em um tribuno ou faccioso. (Apoiados.) A legislação que incitasse 
o magistrado a ser político seria defeituosa; mas a legislação que, 
bem longe de produzir esse resultado, lhe impõe verdadeiro sacri· 
fício, não pode incorrer nessa censura. Aquela que não podendo aca· 
bar sua paixão política lhe desse apenas uma direção má; seria ainda 
mais defeituosa. (Apoiados ) 

Se quereis que o magistrado não seja político, alterai inteira· 
mente a sua educação; fazei que ele não vá às aulas de retórica apre
ciar as belezas das Filípicas de Domóstenes, ou das Cati!inárias de 
Cícero; que não aprenda nos clássicos latinos a admirar desde os 
mais tenros anos o desinteresse de Fabrício, e Cincinato, e o heroís· 
mo de Fábio, e Cipião. 

O SR. BARÃO DE PINDAR~ - Pois não aprendam latim. 
O SR. EUSÉBIO DE QUEIROZ - Ou que aprendam pela vida de 

Beatus Martins, e Flos·Sanctorum. 
Assim talvez tenhamos magistrados menos inteligentes, mas se· 

rão menos capazes de tomar P.arte nas lutas políticas, por não sabe· 
rem apreciar as conseqüências· que se deduzem dos diferente~ prin· 
cípios. Mas a querermos uma magistratura inteligente, uma magis· 
tratura que tenha estudado os princípios de direito público, e que 
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. possa bem calcular a influência que o triunfo de tal ou tal princípio 
pode .ter na felicidade do país, não podeis fazer que um homem que 
nasceu com cabeça inteligente e espírito ativo deixe de segLJir um 
partido. (Apoiados.) 

Porém será verdade, como dizem, que esses candidatos estabe
lecem a corrupção? No desejo imoderado de obter as incompatibili· 
dades a todo o custo, tenho ouvido não poucas vezes dizer-se: .. o· 
magistrado por· ser candidato faz jogo com .os princípios da justiça: 
Isto é um princípio de corrupção, a magistratura acabará por ficar cor
rompida." V. Exa. sabe que a verdade é inteiramente o contrário dis· 
to; a .candidatur~ é antes garantia de probidade. (Apoiado.) 

O SR. D. MANO EL - Muito bem! Apoiado. 
O SR. EUSÉBIO DE QUEIROZ - Sr. presidente, quando o magis· 

trado tiver aspirações políticas, quando desejar merecer os votos dos 
seus concidadãos, o seu próprio interesse, a sua própria razão há de 
mostrar-lhe que o caminho mais curto para chegar a essa resultado 
é. adquirir a reputação de probo, é adquirir a estima de seus conci· 
dadãos, daqueles que por seus votos podem dar-lhe um lugar no par· 
lamento. · 

Não duvido que em um ou outro caso muito especial, algum ma
gistrado se tenha esquecido de seus deveres ao ponto de, por ser 
candidato, pôr em jogo a justiça; mas V. Exa. sabe que todas as re· 
gras admitem exceções; e felizmente, para a honra da magistratura 
·brasileira, essas exceções são raríssimas. (Apoiados) 

Sr. presidente, esta verdade está na consciência pública, todos 
os dias ouvimos dizer: .. A candidatura de Fulano é 'uma candidatura 
forte." Por quê? 

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA - Porque ·tem partido·. 
O SR. EUSÉBIO DE QUEIROZ - Não; porque é homem concei

tuado, porque é homem que tem reputação de probo, de indepen· 
dente; porque por isso espera-se que todos os eleitores facilmente 
lhe darão seus v.otos ... A candidatura de Fulano é uma candidatura 
perdida." Por quê? Porque é um homem desconceituado, porque nin·. 
guém o estima ... 

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA - Porque não tem par-
tido. .,. 

O SR. EUSéBIO DE QUEIROZ - O partido mesmo, perdoe o no
bre senador, é levado por seu próprio interesse a escolher aqueles 
que têm boas qualidades. (Apoiados.) O partido que. procurasse para 
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seus representantes homens desconceituados no país, homens cujas 
palavras fossem. antes a expressão da ordem de quem o mandou para 
a tribuna do que a expressão de .sua consciência, esse partido cairia 
dentro de pouco tempo. Podem haver exceções, mas a regra geral 
é a que acabo de apontar. 

(Há diver.sos apartes.) 
O SR. D. MANOEL. - Vai indo, que vai muito bem. Tudo isso 

não tem resposta. 
O SR. EUSÉBIO DE QUEIROZ -. Porém não nos fixemos somente 

na região das teorias; vamos à prática. Corra-se a nomenclatura dos 
nossos magistrados políticos de uma e de outra opinião; o que se 
encontra, Sr. presidente? Os nomes mais distintos, mais acredita
dos pela sua probidade, pela severidade de seus princípios, pela sua 
ilustração pela sua independência. Um ou outro talvez seja exceção 
da regra; mas é próprio das instituições humanas não puderem levar 
a perfeição às suas últimas conseqüências. . 

Um ou outro nome que possa apontar-se em contrário não pode 
estabelecer a regra. 

Diz-se porém: "A administração da justiça perde pela falta que 
fazem seus magistrados em seus lugares". Sr. presidente, acostu· 
mado a argumentar com toda a lealdade, nunca negarei aquilo que 
houve·r de razoável nas proposições de meus adversários. Digo, pois, 
que este argumento com efeito procede, é forte. Na verdade o magis
trado faz falta na sua comarca. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA- Aí é que está a coisa. 
O SR. EUSÉBIO DE QUEIROZ - A sua ausência de'Je concorrer 

para piorar um pouco a administração da justiça. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA- Para piorar .muito. 
O SR. EUSÉBIO DE QUEIROZ- Mas, note V. Exa., que nunca as 

questões podem ser encaradas somente por uma face; note V. Exa. 
ainda mais que tem havido grande exageração. Os sustentadores das 
incompatibilidades dizem: "As câmaras não se compõem senão de 
magistrados; a Câmara dos Deputados apresenta uma maioria imen
sa de magistrados, que excluem as outras classes; ninguém tem di· 
rei to a entrar no parlamento a :p~o ser magistrado." Mas ·vamos à 
ver até que ponto é isto exato. 

O SR. D. MANOEL - Apoiado, apoiado. ~ uma banalidade que 
se tem repetido muito. 

185 



O SR. EUSJ:BIO DE QUEIROZ - A Câmara dos Deputados consta 
de 113 membros; recorri ao almanaque para ver quantos dentre os 
eleitos deputados eram juízes de direito, e achei 27 ... 

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA - Esse pouco! E juízes 
municipais, quantos? 

O SR. EUSÉBIO DE QUEIROZ- Desses 27 juízes de direito devo 
notar que dois estavam já na lista dos 15 juízes de direito mais anti· 
gos; falo dos Srs. D. Francisco Baltazar da Silveira e André Bastos 
de Qliveira, o 1.0 dos quais veio tomar assento na câmara, mas voltou 
imediatamente para sua comarca, e o outro se conservou sempre no 
seu lugar, até que ambos foram nomeados desembargadores, e en· 
tão vieram para a câmara. 

Portanto, para a Câmara dos Srs Deputados apenas vieram dos 
113 eleitos 25 juízes de direito; mas quando faz conta chamar-se juí· 
zes de direito, ao desembargador, ao bacharel formado, ao advogado, 
enfim, a todos aqueles quê são ou podem algum dia ser magistrados . 

. Porém esta tendência a exagerar não revela senão que há medo da 
verdade porque a verdade depõe contra a exageração com que se diz 
que os magistrados excluem do parlamento as outras classes. 

O SR. D. MANOEL - J: verdade; nem isso é argumento, é 
uma banalidade muito repetida. 

O SR. EUSÉBIO DE QUEIROZ - Note mais V. Exa. que entre os 
25 j.uízes de direito que o país elegeu para a Câmara dos Srs. Depu· 
tados, contei 2 somente, para ser exato, porque os Srs. Vasconcellos 
e Barbosa não têm lugar de magistratura, são juízes de direito avulsos. 

Quantos são pois os juízes de direito que a eleição arredou de 
seus lugares? Apenas 23; e neste número ainda é preciso observar 
que estão contemplados os Srs. Cansanção, Wanderley, Paes Barreto 
e Nabuco, que V. Exa. sabe que não foram afastados de seus lugares 
pela eleição, e que não estariam agora exercendo o cargo de juiz de 
direito, ainda que não fossem eleitos deputados, porque são homens 
cujo mérito distinto os têm levado a presidências de província e 
ministro. 

Quantos vêm a ser, pois, os juízes de direito verdadeiramente 
afastados de seus lugares pela eleição? Não passam de 19. Ora, per
gunto eu, 19 juízes de direito sobre 184 existentes, segundo o rela· 
tório do Sr. ministro da justiça, será uma proporção assuetadora? 
(Apoiados.) 
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O SR. GONÇALVES MARTINS- E alguns desses 19 não foram 
nomeados juízes de direito depois de estarem eleitos deputados? · 

O SR. EUSÉBIO DE QUEIROZ -Não contei esses que são qua
tro, porque quando foram eleitos não eram juízes de direito; depois 
.de deputados é que foram nomeados; ora, a estas nomeações não 
poderia opor·se o princípio das incompatibilidades, e por isso não 
os contemplei no meu cálculo. As incompatibilidades indiretas. e 
mesmo as diretas e absolutas, não arredariam da .câmara a esses se· 
nhores; para isto seria necessária uma outra medida, que outros po· 
derão propor, não eu. 

Mas se reconheço a existência do mal, se reconheço que o nú
mero de 18 juízes de direito afastados de seus lugares, conquanto 
esteja longe dessa hiperbólica exageração que por aí se apregoa, 
contudo é uma ~alta que devemos sentir: pergunto, não haverá meios 
de pelo menos atenuar consideralmente a falta desses juízes de di
reito nas suas comarcas? 

Em um desses artigos das emendas apresentadas pelo Sr. Pi· 
menta Bueno há uma idéia que, segundo creio, poderia ser muito 
proveitosa. Os bacharéis matriculados na secretaria da justiça, e por 
conseqüência com o quatriênio de juízes municipais que estão habi
litados para juízes de direito, desde que o decreto do governo os 
passar de uma posição para outra, poderiam ser nomeados juízes mu· 
nicipais (para não diz.er juízes de direito) interinos com o fim especial 
de irem substituir os juízes de direito durante o seu impedimento. 
Por esta maneira vê V. Exa. que esses juízes municipais, com todas 
as qualidades para juízes de direito, ofereceriam pelo lado intelectual 
tanta garantia como os juízes efetivos; e ofereceriam também a ga· 
rantia proveniente dos vencimentos,· porque ·os deveriam ter integral· 
mente pelo quatriênio; ainda mesmo não passando a idéia da suspen
são contra a qual me declaro, e volta-se o juiz de direito para o exer· 
cício do seu lugar, esse juiz municipal devia a meu ver continuar ·a 
perceber as mesmas vantagens de juiz de direito. 

Isto, Sr. presidente, supondo vinte juízes de direito na câmara, 
daria um aum~nto de despesa de 40:000$, ou, para melhor dizer, de 
20:000$, porque durante um semestre os substitutos estariam na Câ· 
mara dos Deputados e nada p·er.ceberiam como juízes de· direito. Ora, 
visto que é tanto para lastimar a· falta de juízes de direito nas suas 
comarcas, decerto que a quantia de 20 ou 30 contos de ré is não ~eve 
ser um tropeço para a realização desse melhoramento. · 
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Não quero exagerar, não quero dizer que a substituição seria 
plenamente· satisfatória, porque reconheço que lhe falta a condição de 
perpetuidade; mas acredito que os principais inconvenientes seriam 
removidos. 

Na substituição dos juízes de direito pelos juízes municipais, a 
maior vantagem está na deslocação destes que são substituídos por 
homens leigos,. e interessados nas diferentes questões dos seus mu· 
nicípios. Mas desde o momento em que os juízes municipais per· 
manecerem todos em seus postos, e que os substitutos dos juízes 
de d,ireito foram homens mandados de propósito para estas comis· 
sões e garantidos pelo quatriênio, V. Exa. vê que o lado mais vulne
rável da questão teria desaparecido. 

Acredito mesmo que a administração da justiça em certos casos 
ganharia alguma coisa, porque esses juízes municipais que fossem 
substituir aos juízes de direito teriam interesse em acreditar-se, em 
mostrar grande inteligência, grande atividade e probidade, para fazer 
jus a essa perpetuidade que eles naturalmente ambicionam Por con
seqü&ncia estou persuadido que o pequeno inconveniente que reco
nheço na eleição de magistrados não digo. que desapareceria, mas 
ficaria reduzido a mui pequenas dimensões. 

E então, pergunto eu, a troco desse pequeno inconveniente n~da 
valem os serviços que a classe da magistratura tem prestado e pode 
prestar no parlamento, e mesmo na administração? Permita V. Exa. 
que eu desça aos fatos, porque já disse que não falo unicamente para 
as inteligências que tanto respeito dos meus ilustres colegas. 

O Sr. visconde de Uruguai era juiz de direito da 2.11 vara crvel 
desta corte, quando foi distraído para presidente da província do 
Rio de Janeiro, e membro da câmara temporária. O Sr. visconde de 
Uruguai fez grande falta no lugar de juiz de direito da 2.11 vara cível 
desta corte, porque S. Exa. é um daqueles homens que fazem falta 
em todos os lugares que deixam (apoiados); mas, porventura ·o país 
não obteve larga compensação desse pequeno inconveniente, nos ser
viços que prestou esse ilustre estadista na câmara dos deputados 
concorrendo ,desde logo para essa bem elaborada lei da interpreta· 
ção do ato adicional? Não foi com essa falta na 2.11 vara cível da corte 
que se preparou o hábil ministro da justiça de 1841, que tanto concor· 
reu para a sábia lei de 3 de dezembro~ e para o regulamento de 31 
de janeiro de 1842, obra elogiada pelos seus próprios adversários? 
Não foi assim que se preparou o ministro dos negócios estrangeiros, 
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que tão assinalados serviços prestou ao Brasil em época ainda bem 
próxima de nós? Não foi assim que se preparou o distinto diplomata 
que o governo imperia! acaba de aproveitar para uma importante mis
são na Europa? Ainda mesma supondo qye todos os outros juízes de 
direito distraídos de seus lugares fossem estéreis, os importantes 
serviços prestados pelo Sr. visconde de Uruguai não são suficientes 
para compensar todos os inconvenientes da falta de 20 juízes de di· 
reito em seus lugares? Creio que sim. (Apoiados.) 

Permita ainda V. Exa. que eu ofenda a modéstia de um meu ilus
tre colega, até porque assim quero puní-lo do dissentimento em que 
se achou para comigo. (Riso.) O Sr. Pimenta Bueno era juiz de direito 
de Santos quando foi afastado de sua comarca; fez muita falta na· 
quele lugar. Mas o presidente de Mato Grosso, que fez sentir ao Brasil 
tóda a importância, todo o futuro .daquela província, em seu impor· 
tantíssimo relatório; o habilíssimo diplomata que tivemos no Paraguai, 
em época bastante crítica; o presidente do Rio Grande do Sul em 
uma época não menos crítica; o hábil senador, o habilíssimo juris· 
consulto, o homem cujos trabalhos intelectuais tanto concorrem para 
o bom serviço do poder legislativo, e de quem o Brasil com razão 
ainda espera tantos outros; não compensará bem, Sr. presidente, a 
falta do juiz de direito de Santos? Os serviços desse nosso ilustre 
colega não compensaram largamente a falta de 10 ou 20 juízes de 
direito distraídos de seus lugares? 

O atual Sr. ministro da justiça, se tivesse passado esse princí
pio das incompatibilidades absolutas, ainda seria o juiz de direito 
criminal da cidade do Recife. S. Exa. também deve ter feito muita 
falta naquele lugar; mas os grandes talentos·, os muito conhecimen· 
to~ a elevada inteligência de que S. Exa. tem dado exuberantes pro
vas no parlamento e na administração, não compensam a falta do 
juiz criminal da cidade do Recife? 

O mesmo poderia eu dizer de outros muitos nomes de pessoas 
que me estão ouvindo; mas não quero ofender-lhes a modéstia, e 
apenas acrescentarei que os serviços por eles prestados são mais que 
suficientes para compensar, não somente a falta que possam ter _ ..... 

feito em seus lugares, mas a falta de todos os juízes de direito que 
têm sido distraídos pela eleição. 

Sr. presidente, não acho que se possa resolver uma questão tão 
importante encarando-a somente por um lado. Os magistrados elel· 
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tos fazem falta em seus lugares, é verdade, mas esta falta não é com· 
preendida por outros serviços? ~ o que acabo de provar. 

Senhores, o mal estaria em que os juízes de direito possam aban
donar suas .comarcas levados somente pelo interesse particular, pelo 
incentivo de melhorarmos de posição; isto é seguramente um grande 
mal. Mas não podemos dizer o mesmo a respeito daqueles que vêm 
para o parlamento, a despeito de sacrifícios seus, daqueles que vêm 
para o parlamento com a ambição de prestar serviços importantes, 
ambição nobre,. qual a de tornar-se proveitoso ao país, adquirir um 
nome distinto; paixão que decerto produz os grandes homens. Exa
minemos, porém, se não há meios de evitar que os magistrados ve· 
nham para o parlamento trazidos somente pelo seu interesse par· 
ticula'r. 

Sabe V. Exa. que este pensamento de evitar que os magistrados 
venham para o parlamento trazidos pelo seu interesse particular teve 
o governo quando apresentou ao corpo legislativo as leis de 1850. 
Diz-se que essas leis têm sido inteiramente ineficazes: mas o que 
é que vos autoriza a dizer isso? 

Primeiramente notai que as leis de 1850 declararam que não po· 
deriam ter execução senão um ano depois de sua promulgação; elas 
começaram pois a ser executadas em 1851; as eleições foram feitas 
em 1852; e queríeis que no curto espaço de um ano, leis cujos efei· 
tos são indiretos, leis que falam unicamente aos interesses e à von· 
tade, produzissem desde logo o seu efeito? 

Mais outra causa tem ainda concorrido poderosamente para neu
tralizar um pouco os efeitos dessa legislação, V. Exa. sabe que essas 
leis passaram na câmara, não somente a despeito da oposição siste· 
mática que combatia todas as medidas propostas pelo governo, mas 
apesar da oposição de muitos amigos políticos, e até de amigos par· 
ticulares meus. Por conseqüência entendeu-se que essas leis só ti· 
nham passado pelos esforços, pela perseverança no governo, e ficou 
sempre aos seus adversários a esperança d~ que o princípio nelas 
contido fosse- revogado, fosse alterado de modo a não produzir efei· 
tos que contrariassem os interesses dos atuais juízes de direito depu· 
tados. 

Quando em 1852 deixei o ministério, fez-se imediatamente na 
câmara a primeira tentativa para abolir o sistema dessa legislação. 
Discutia-se a lei que aumentou o ordenado dos membros do supremo 
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tribunal de justiça e dos desembargadores; e imediatamente aprovei· 
tou·se a ocasião para uma tentativa que não teve efeito. 

Chegou o ano de 1854 e o nobre ministro da justiça apresenta 
na sua reforma judiciária disposições que de alguma maneira alimen· 
tavam essas esperanças; porque destruído o princípio da prom.oção 
por antiguidade, V. Exa. vê que se ataca essa legislação nos seus 
~feitos da incompatibilidade. 

Nesta consideração e nas outras que vou fazer quanto à exe
cução dada a essa lei, protesto desde já contra qualquer interpretação 
de censura. Não tenho o menor propósito de a fazer. Antes explica-se 
perfeitamente que o governo atual não tenha dado importância a esse 
pensamento de incompatibilidades contido nas leis de 1850, se aten
dermos às opiniões manifestadas pelo nobre ministro da justiça. 

O Sr. presidente do conselho, por exemplo, entende que as in· 
compatibilidades diretas não são inconstitucionais; deseja que passe 
este princípio em lei; é pois, muito lógico, vai muito de acordo com 
suas doutrinas, quando não emprega o maior esforço para dar todo 
o realc·e às incompatibilidades indiretas; isto é quando não liga toda 
a importância a este ponto da questão. 

O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO - Quais são as di retas? 
O SR. EUSÉBIO DE QUEIROZ - Eu chamo di retas a estas do 

projeto em discussão. 
O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO -Aí é que tem havido o 

engano. 
O SR. EUSÉBIO DE QUEIROZ - Perdoe o nobre senador; eu 

entendo que estas são diretas, embora relativas e não absolutas. 
Faço distinção. (Apoiados.) Toda a incompatibilidade que diz ao m~
gistrado: "Não podereis receber voto nenhum" é di reta e absoluta; 
toda a que diz: "Não podereis r·eceber votos. em tais distritos" é 
direta e relativa. 

O nobre ministr.o da justiça apresentou na Câmara dos Depu· 
tados, nesse mesmo projeto, o seu pensamento sobre incombatibili· 
dades. S. Exa. entende que as incompatibilidades devem ser impos
tas como condição do emprego, de maneira que excluíssem os novos 
magistrados, conservando porém os direitos dos atuais. 

Um ministro que tem esta opinião, concebe perfeita!llente que 
não julgasse necessário o princípJ~. das incompatibilidades i·ndiretas 
estabelecido pelas leis de 1850. f desde logo vejamos os resultados. 
A Câmara dos Deputados aprova o artigo que acaba o sistema das 
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incompatibilidades indiretas das leis de 1850, e adia o artigo que es· 
tabelecia as incompatibilidades como condição do emprego. 

Eis porque digo que· as esperanças de que o princípio das leis 
de 1850 não teria aplicação aos ilustres membros da outra câmara; 
foram esperanças que o tempo vai mostrando que são de muito 
provável realização. 

Coerentemente com suas idéias, o governo atual não deu· todà a 
importância à classificação ·das entrâncias. A classificação das en
trâncias tinha em si um grande pensamento de incompatibilidades, 
como em breve demonstrarei. Mas como se tem· classificado as en
trâncias aas comarcas? O Sr. ministro da justi'ça- classifica de pri
meira entrpncia a comarca de Petrópolis, do Rio Bonito, etc., etc. 
Argüido por isto na outra câmara, o Sr. ministro diz: "Não fiz mais 
do que imitar o que estava feito; a comarca de Cantagalo foi tam
bém classificada de primeira entrância." 

Senhores, aqueles que conhecem a província do Rio de Janeiro 
dirão que a comarca de Cantagalo tem algum termo de comparação 
com a de Petrópolis? A comarca de Cantagalo, que foi sempre con
siderada a última das comarcas do Rio de Janeiro, tem porventura o 
menor ponto de comparação com a de Petrópolis, residência impe
rial, tão próxima da corte, que se pode almoçar lá e jantar aqui? ... 

Sr. presidente, confesso o meu erro; fiz mal em dar à comarca 
de Cantagalo a classificação de primeira entrância; na verdade o rigor 
dos princípios levava a classificá-la como de segunda entrância; mas 
entre elevar de primeira a segunda entrância e elevar de primeira a 
terceira, há muita diferença. 

Não obstante estou muito arrependido de o haver feito; a minha 
intenção era que a província do Rio de Janeiro, que tem sempre um 
grande número de candidatos ·a lugares de juízes de direito, ficasse 
ao me~os com uma comarca de 1.1 entrância, mas como isto deu 
azo a que se classifiquem como comarca de 1.a entrância outras que 
deviam ser de 3,11

1 confesso que estou arrependido o , 

No mesmo sentido me posso exprimir a respeito de promo
ções. O princípio das antigüidades está sendo alterado pelo modo 
por que me dizem que o supremo tribunal de justiça· tem desconta
do as antigüidades. Enquanto as leis de 1850 dão como princípio re
gulador da antigÓidade o efetivo exercício, e mandam por conse
qüência descontar a ausência do juiz, não pelo fat? ·de estar na câ
mara, mas por não estar na comarca,· o supremo tribunal só descon-
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ta o tempo de estada na câmara; o que ele gasta nas viagens de ida 
e volta, nas demoras, etc.; embora esteja sem exercíçio, não lhe 
descontam; de maneira que devendo o juiz perder seus, oito, e mes· 
mos mais meses em cada ano, apenas perde quatro! 

O que significa tudo isto? Que não tem havido o esmero em 
dar aos princípios das leis de 1850 toda a eficácia de que são 
capazes. 

Senhores, têm-se dito na outra casa que se pode passar um juiz 
de prime.ira: entrância para a segunda sem que tenha quatro anos de 
exercício ofetivo na comarca. Não entrarei no exame desta·· inteli· 
gência: talvez a lei se preste a esse modo de entender; mas bastava 
que se prestasse também a outra inteligência que iria de acordo ela· 
ramente com o seu espírito, para que S. Exa., se se tivesse real· 
mente penetrado da necessidade de dar o maior elastério às incom· 
patibilidades da lei de 1850, sustentasse antes esta do que a outra 
inteligência. Executadas com este espírito, apelo para a razão dos 
que me ouvem; serão ineficazes as leis de 1850 quando todo o seu 
sistema é calculado para converter os interesses de melhoramento 
na sua carreira, que até agora instigavam o juiz de direito a ser can· 
didato, em interesses inteiramente opostos? Em interesses que o 
arredam da câmara? ... 

Começando pelas entrâncias, o pensamento das incompatibili· 
dades claramente se deduz da classificação das mesmas entrâncias. 
Antigamente um juiz de direito podia ser despachado logo depois de 
habilitado, indiferentemente para a capital do império ou para Poco· 
né; todas as comarcas eram iguais, por conseqüência o juiz de direi .. 
to a quem tocava por sorte um lugar no interior, se11do naturalmen· 
te por seu interesse particular e muito forte levado ao desejo de 
obter uma comarca das melhores do império, era conduzido a dese· 
jar um lugar na câmara, porque a sua razão lhe dizia, e a experiência 
o confirmava, que era esse o meio mais seguro de obter uma boa 
comarca. Pedia ao governo a melhor das comarcas vagas, e o go~ 
verno tinha todo o direito de lha dar; não posso censurá-lo quando 
atendia a esta pretensão. Portanto já se vê que o interesse do juiz 
de direito que queria melhorar de comarca era vir para a câmara, por· 
que era o meio seguro de obtê-la. Qual é o princípio da lei de 1850? 
Divide as comarcas em três categorias, e:·,<fiz: .. As piores, as men·os· 
cobiçadas, as menos estimadas, formam a. p.rimeira entrância; as so· 
fríveis, a segunda; as ótimas, a terceira. No fim de quatro anos de 
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eletivo exercício na primeira entrâncla é que o juiz pode aspirar, 
não a uma das ótimas, mas a uma das sofríveis, etc." 

Por aqui veja V. Exa., o juiz de direito que não é deputado, 
. e permanece no exercício do seu lugar, se no fim dos quatro anos 
está habilitado para uma comarca de. segunda entrância, e no fim 
de seis anos para uma das de terceira, isto é, das ótimas. 

Se é deputado, não podendo contar mais de seis meses de 
exercício em cada ano, porque os outros seis e mais perde com o 
tempo das sessões, da$ prorrogações e viagens, só no fim de oito 
anos é que pode aspirar, não a uma das ótimas comarcas, mas ape· 
nas a uma das sofríveis; e isto pode convir-lhe? Todo o favor que o 
ministério pode fazer é mudá-lo, na mesma entrância, de uma comar· 
ca das· piores para outra quase igual. 

A lei não se contentou em dar esse direito; ao interesse parti· 
cular que o magistrado tem de deixar a sua .comarca de 1.8 entrân
cia ela associou o interesse público, e até o da proteção aos afi
lhados. 

O interesse públi·co leva o ministro a preencher as comarcas; 
logo que aparecem vagas na 2.a ou 3.a entrância, o ministro é levado 
a preenchê-las; mas não podendo escolher senão entre os juízes de 
direito que têm na classe anterior certos números de anos, há de 
ir procurar o juiz ainda que seja muito desvalido; e o homem menos 
protegido vai melhorar de comarca, entretanto que o deputado com 
toda a sua pretensão não o pode conseguir. Este foi o pensamento 
das leis de 1850. 

Ora, nesse sistema já V. Exa. vê que pelo lado do melhoramen
to de comarcas o interesse do juiz de direito em não ser deputado ,, 

se manifestará prática e necessariamente. V. Exa. sabe perfeita· 
mente que nas regras gerais que os homens podem estabelecr nunca 
é possível atingir o último grau de perfeição; é muito de esperar 
que em uma ou outra hipótese o juiz prefira uma comarca de primei· 
ra entrância a uma de segunda; mas o legislador só pode guiar-se 
pelas regras gerais; o mais escapa ao seu poder. · 

O mesmo direi das promoções, V. Exa. sabe que o juiz de direi· 
to deseja naturalmente ser desembargador; se é deputado prejudica 
a sua antigüidade; se o não é, persiste na sua carreira, vai todos os 
dias ganh_ando terreno, e tem a certeza de chegar, não lhe faltando a 
vida, a ser um daqueles 15 sobre os quais pode recair a escolha 

imperial. 

194 



(Há um aparte.) 
Bem; mas um juiz de direito que é eleito deputado perde pelo 

menos dois anos em cada quatriênio. O termo médio das nomeações 
de juízes de direito excede sempre a dez por ano. Suponhamos dez 
juízes· nomeados todos os anos; qual é a conseqüência de uma legis
latura para um juiz que é deputado? É ser preterido por vinte de seus 
colegas; e assim, em vez de aproximar-se, arreda-se, e se persiste 
na carreira, duas legislaturas são bastantes para tornar-se impossí· 
vel o acesso. Logo qual é o interesse do juiz de direito? r: não vir 
à câmara, se deseja ser desembargador. Em conclusão, se vir à câ
mara tem a. certeza de nunca lá chegar; por conseqüência prejudica 
seus interesses particulares não só de melhoramento de comarca, 
mas do acesso na carreira, quando persiste em ser deputado. 

Ora, quando esse juiz de direito vem ao parlamento com· prejuí
zo dos seus interesses particulares, a nação deve estar esperançada 
de que achará nele um digno representante dos interesses do país. 

Quanto aos vencimentos, esta discussão parece um pouco mes
quinha; mas é preciso aceitar a questão ainda neste termo. A esse 
respeito não se podia fazer tudo como era para desejar, porque o 
estado financeiro do país não podia permitir grandes sacrifícios. 
Seria necessário, ~u rebaixar muito os v~ncimentos dos deputados,· 
ou elevar demais os dos juízes de direito. Entretanto, antes de 1850 
o juiz vencia 1:200$ por ano; se vinha à câmara, no fim de cada ses
são tinha recebido o duplo daquilo que vencia se estivesse na co
marca o ano inteiro. Hoje os vencimentos estão equiparados. É 

verdade que recebendo o deputado todo o subsídio durante a sessão, 
pode ainda, se voltar para a comarca, vencer alguma diferença; mas 
V. Exa. sabe perfeitamente que essa diferença é tão sujeita a des
contos, devidos a viagens, etc., que se tornam insignificantes. Mas
mo por esse lado, pois, creio que não existe excitamento; ou se exis
te alguns, não é grande. 

Ora, apesar de não terem sido as leis de 1850 executadas com 
verdadeiro esmero, e empenho de fazer sobressair o principio da in· 
compatibilidade, ainda assim (permita-me V. Exa. que o note) ela já 
tem demonstrado alguma eficácia. 

Primeiramente, notarei que de 184 juízes de direito, temos ape
nas 25 eleitos; e notarei mais que destes 25, vinte pertencem à clas
se daqueles que já antes das leis de 1850 tinham contraído hábitos 
do parlamento, os quais, como já disse, não entra nos meus desejos, 
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não creio que seja útil ao pafs arredá-los; porque estou persuadido, 
além de outras razões, que um parlamento não rejeita de chofre, im
punemente, hom'ens de elevado merecimento, amestrados pela ex· 
periência, conservadores das tradições, grande número dos quais 
constitui uma das partes mais brilhantes da câmara dos deputados. 
Por conseqüência, a respeito destes vinte não era meu desejo arredá· 
los. Restam cinco dos. 184, e temos que sobre 160 juízes apenas 5 
constituem a exceção. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA - Está defendendo as incompati· 
bilidades. 

O SR. EUSÉBIO DE QUEIROZ - Ora, pergunto eu, a não ser a 
algum amigo exagerado das incompatibilidades, este número pare· 
cerá porventura assustador? Mas além disto, pergunto: nenhum dos 
antigos juízes que faziam parte da câmara deixou de voltar a ela? 
V. Exa. vai .ver. Os Srs. Almeida Lima, e Bahia·não voltarão à câ· 
mara. A estes p·oderia acrescentar o Sr. Azambuja se não tivesse 
sido candidato. 

Mas se o foi devo notar que uma lei de incompatibilidades, 
a mais direta e absoluta, estava tão longe de feri-lo que, não sendo 
eleito deputado, apesar disso abandonou a magistratura. Alguns 
desses que não voltaram à câmara, o Senado sabe que teriam as maio· 
res probabilidades de eleição se se tivessem apresentado candi· 
dates. 

Vou proc·urar outra demonstração prática. No almanaque de 
1851 fui ver quantos juízes de direito eram presidentes na época 
que procedeu à execução das leis em 1850. Eram o Sr. Silveira da 
Motta, presidente do Ceará; o Sr. Sá Rego, de Minas; o Sr. Amancio, 
de Sergipe; o Sr~ Silva Gomes, de Goiás. 

Pois bem, nesse mesmo ano em que ia começar a execução das 
leis pediram demissão os Srs. Silveira da Motta, Am~ncio, e Sá 
Rego; e. se a não pediu o Sr. Silva Gomes, foi porque tinha aspira· 
ções ao parlamento; ele veio em 1852 disputar um lugar na câ· 
mara dos deputados. 

Invocarei mais o testemunho do nobre marquês de Monte Ale· 
gre, clo Sr. visconde de Itaboraí, do Sr. barão de Muritiba, do Sr. 
Gonçalves Martins, do Sr. Manoel Felizardo, do Sr. Souza Ramos, 
de todos enfim que tive a honra de contar por companheiros ou su· 
cessores no ministério, quantas vezes S. Exas. não se acharam 
embaraçados para obter presidentes de província pela ação eficaz 
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das leis de 1850? Quantas vezes não se me queixaram da demasiada 
eficácia dessas leis por esse. lado? Essa dificuldade fez sentir ime
diatamente a necessidade de melhorar a posição dos presidentes 
de província, cujos vencimentos estavam por tal maneira reduzidos 
que ninguém podia aceitar esses lugare.s. Logo que os juízes de 
direito deixaram de as aceitar. foi necessário tratar de melhorar a 
posição dos presidentes. O que revelam todas estas circunstân· 
cias senão que as leis de 1850 produziram realmente bastante .efei· 
to? Que interessaram os juízes de direito em não deixar os seus 
lugares? 

Para mim, Sr. presidente. afirmo a V. Exa. que é ponto fora de 
toda a dúvida que o princípio de todas as incompatibllidades diretas. 
além de ferir a constituição (apoiados), seria um princípio verdadei
ramente ofensivo dos interesses nacionais. (Apoiados e não apoia· 
dos). 

O SR. D. MANOEL - Apoiado. isso leva-se à evidência mate· 
mática. 

O SR. BAPTISTA DE OLIVEIRA -Os matemáticos diriam o con
trário. 

O SR. PRESIDENTE - Atenção. 
O SR. EUSEBIO DE QUEIROZ - Permita-me V. Exa. que eu 

faça ainda uma observação. 
Todo o legislador previdente deve ter em linha de conta a ne

cessidade de criar sinceras adesões às instituições do país: convém 
que o interesse de todos seja sustentar essas instituições. (Apoia· 
dos.) Por isso bem· imprudente é aquele que desgosta embora a uma 
parte pouco importante da sociedade; e se o desgosto é de uma elas-

. I 

se numerosa, de uma classe influente, nunca é uma questão indi· 
ferente. 

Seja-se lícito lembrar que quando alguma m~dida tem parecido 
ofender os interesses de uma classe, essa única consideração tem 
bastado para que o governo julgue conveniente retirá-la da discussão. 
Ora. a classe da magistratura não é seguramente nem a mais nume· 
rosa, nem a mais forte; mas acredito que nem por isso será indife
rente para o bom andamento dos negócios, e para os interesses do 
país, o desgostá-Ia por um ato que, além de inconveniente, é injusto. 

Os magistrados, Sr. presidente, tiram a influência que tem da 
sua inteligência e da natureza das suas funções; não a deduzem do 
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poder legislativo. Não cabe nas forças do poder legislativo evitar ,~ 
que uma classe ·preparada com os estudos convenientes .. . 

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE - E poderosa .. . 
O SR. D. MANOEL - Poderosa pela sua ilustração. 
O SR. EUSEBIO DE QUEIROZ - ... uma classe encarregada da 

importantíssima atribúição de decidir as questões entre os seus con
cidadãos, seja privada de influência. Esta influência ela há de a ter 
bom gré, malgré; é necessário aceitá-la. A classe da magistratura 
é uma classe que, além de ser naturalmente ilustrada, tem, para a 
influência, uma vantagem importantíssima; enquanto nas outras, as 
grandes ilustrações procuram naturalmente concentrar-es nas gren
des capitais, o magistrado é levado pela necessidade do seu empre
go a ir habitar em todos os pontos do país ... 

O SR. BARÃO DE PINDARÉ - Onde não· pode aprender: nas 
cidades podiam aprender mais. 

O SR. EUSEBIO DE QUEIROZ - ... porque em todo o país há 
necessidade da administração da justiça. Mesmo os magistrados 
mais inteligentes são levados pela necessidade de sua posição a ha
bitar as partes mais incultas do país; esse ascendente da inteligên
cia que se faz sentir mesmo nos grandes focos da população, 'adqui
re proporções extraordinárias nesses lugares em que todos são leva
dos a reconhecer a grande supremacia dos magcstrados inteligen· 
tes que habitam entre eles. Não é pela força da autoridade, ma.s 
pela força da razão, da inteligência, pelos interesses que lhes são 
confiados, que não podem deixar de exercer uma grande influên
cia no espírito público. 

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE - Isso mesmo é que se 
chama força. 

O SR. EUSEBIO DE QUEIROZ - Ora, fazei com que eles se 
considerem reduzidos à posição de pariás ou de ilotas; que não te
nham os direitos que competem a todos os outros cidadãos, não 
receiareis que o amor-próprio ofendido não apresente também a sua 
reaç~o? Estou bem longe de estabelecer uma ameaça ou de pregar 

uma doutrina. 
Se passassem as incompatibilidades, eu diria a todos os meus 

colegas magistrados: "É preciso que nós que estudamos direito, 
que nós que aplicamos a lei, demos o exemplo do respeito à lei." Mas 
enquanto não está feita, é um dever nosso fazer sentir todos os 
seus perigos, todos os seus inconvenientes. (Apoiados.) · 
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O SR. D. MANOEL - Muito bem! Muito bem! 
O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA · - É uma verdadeira 

agitação! 
O SR. EUSEBIO DE QUEIROZ - Sr. presiden~e. quando a cons

tituição política do império tratou de definir os direitos políticos do 
cidadão brasileiro deu uma grande prova da sua sabedoria estabele· 
cendo esses di rei tos em uma latitude imensa. A constituição reco· 
nheceu q~e os princípios da verdadeira liberdade consistem em não 
limitar os direitos do eleitor; se o eleitor pode escolher .ent~e todos 
os cidadãos aquele que é mais digno de representá-lo no parlamen· 
to, a conseqüência deve ser - deixar que escolha com toda a li· 
herdade, e não querer ser o tutor daquele em quem se concedeu a 
capacidade de escolha -, ou então sois contraditórios; pois o elei· 
tor é homem capaz de escolher o dign~ representante do país, e ha· 
vemos de dizer-rhe: "Eleitor, vós que tendes grande capacidade, não 
sabeis que o magistrado que escolheis faz. falta no seu lugar: não 
sabeis que arredando esse magistrado haveis de sofrer as canse· 
qüências desse ato; eu vou suprir a fraqueza da vossa inteligência, 
e por isso digo-'vos: -. Não podeis escolher os magistrados." Senha· 
res, nisto há uma verdadeira contradição. 

A nossa constituição, que ainda hoje é reconhecida por todos 
como a constituição mais liberal das monarquias representativas, 
não podia deixar de ter no seu espírito, como tem na sua letra, a 
mais ampla liberdade de escolha deixada aos eleitores. E sempre 
foi este o princípio genuíno do verdadeiro liberalismo. 

Desde quando a opinião pública exige as incompatibilidades? 
Desde quando. se começou a dizer que as incompatibilidades devem 
ser consideradas como concessão feita a um partido liberal e de 
progresso? 

Vemos que em 1824 os colaboradores da constituição, cujo libe· 
ralismo ninguém contesta, nunca a estabeleceram, e· isto não por 
esquecimento, pois V. Exa. sabe que a· constituição definiu mi nu· 
ciosamente todos os direitos políticos relativos à eleição, não dei· 
xou ao corpo legislativo mais do que o modo prático da eleição e o 
número de deputados, tudo o mais ela definiu. Estabeleceu mesmo 
incompatibilidades para os conselhos gerais; logo foi propósito, e 
não esquecimento. 

Chega o ano de 1831, o ano das idéias ultra-liberais, o ano em 
que o perigo estava na exageração dessas idéias,· ·O ano em que 
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os homens mais respeitáveis e gra~des do país entendiam que só 
por meio de concessões razoáveis se podia evitar a voragem de
magógic~ e anarquista; pois bem, quais eram os votos desse parti
do nessa ocasião? V. Exa. sabe que se decretou uma lei de re
forma; V. Exa. sabe .que uma câmara escolhida no sentido liberal 
veio discutir as reformas da constituição: mas aí não apareceu o 
princípio das incompatibilidades ... 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA - Em 1831 o Sr. Alves Branco 
propôs as incompatibilidades. 

O SR. EUSÉBIO DE. QUEIROZ - Perdoe V. Exa.; a opinião 
particular, por muito respeitável que seja, não serve de regra; quando 
o partido estava senhor de todas as posições, e quando é certo que 
não havia mui~o escrúpulo e mtocar na constituição, porque ela 
ia ser reformada e ela o foi, se a incompatibilidade fosse idéia desse 
partido, ele a teria adotado. 

Se pois nessa ocasião não julgaram conveniente estabelecer o 
princípio das incompatibilidades, é preciso confessar que esse par
tido não tinha então como princípio seu o das incompatibilidades. 
Isto me parece evidente. 

O SR. D. MANOEL - Apoiado. Isto não tem resposta. 
O SR. EUStBIO DE QUEIROZ - Passado o ano de 1834, cor

reram os a·contecimentos, voltou ao poder esse partido em 1844, e 
V. Exa. sabe que a opinião conservadora foi desalojada de todas as 
posições oficiais, desde o ministro de estado até o inspetor de quar
teirão. Fez-se uma eleição; uma câmara quase unânime veio repre
sentar essas idéias, apenas um número muito pequeno de conserva
dores entrou na câmara onde recebeu o nome de patrulha, nome 
glorioso sem dúvida pelas recordações dessa época, mas que não 
deixa de exprimir o número limitado de seus membros. 

Ora, o que se fez em 1844 para prevalecerem as incompatibili
dades? Nada absolutamente. É no ano de 1845 que esta idéia toma 
as proporções de reclamação, não de um partido, mas de um grupo 
desse partido. Foi em 1845 que· se apresentou um projeto de elei
ções, e então apareceu a idéia das incompatibilidades, e não como 
matéria principal, nias acidentalmente por se tratar de eleições; fo
ram os Srs. Paulo Barbosa e Odorico Mendes, nomes sem dúvida 
recomendáveis, que gozavam de muita consideração,. mas que não 
eram os chefes genuínos desse partido, os que apresentaram esse 
projeto que dizia no seu § 13. 
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Dizia o seguinte: 
11 Nas províncias em que exercitarem jurisdição ou autoridade 

não podem ser eleitos deputados ou senadores; os generais em 
chefe, os presidentes, os comandantes das armas, os chefes de 
polícia, os inspetores de tesourarias, os chefes de administração 
de fazenda provincial e os juízes de direito, prevalecendo para estes 
a disposição deste artigo nas províncias onde estiverem servindo 
na ocasião. da eleição, e naquelas donde possam ter sido removi· 
dos um mês antes ou depois da convocação da assembléia geral." 

:Sabe V. Exa. que, salvas pequenas· diferenças acidentais, esta 
idéia é a: mesma que encerra o projeto que ora se discute. Pois 
bem, vou ver se recordo ·o modo por que procedeu aquele partido 
nessa ocasião. Foi posto em primeira discussão o projeto, e o Sr. 
Souza Franco, que já em 1845 era um dos membros muito distinto 
desse partido político, tanto que três anos depois foi chamado para 
ocupar um dos lugares no gabinete, disse o seguinte: 

"Eu compreendo, Sr. presidente, em todo o sistema eleitoral: 
1.0

, o densament~ de escolha, que constitui o direito político de vo· 
ta r; e em 2.0 lugar, a expressão desse pensamento, e sua verificação 
e declaração, que pertence ao modo prático das el·eições. O primeiro 
constitui dirito constitucional, e não é permitido que o alterem, ou 
modifiquem os legisladores ordinários, e neste sentido votarei a 
respeito dos artigos que leio no projeto. n 

Eis aqui como se exprimiu um dos membros mais distintos des· 
se part.ido; e de fato votou contra o § 13, e contra todas as emendas 
de incompatibilidades. 

O Sr. cônego Marinho, que era um dos oradores mais distintos 
dessa câmara, o Sr. cônego Marinho cujas opiniões não podem ser 
suspeitas nesta questão, e que era verdadeiramente um dos chefes 
desse partido, exprimiu-se da seguinte maneira: 

"Sr. presidente, eu vou entrar na grande questão,. no § 13. Se· 
nhores, eu sou um homem tão franco .que às vezes posso ser e sou 
acusado de códea. (Risadas) Eu entendo que o artigo como está no 
projeto ofende a constituição. As razões produzidas em contrário 
não me poderão convencer. Eu sinto dor de não ficar convencido; 
mas desde que eu vejo um artigo da constituição dizer que todos os 
cidadãos brasileiros podem ser eleitos deputados em cada círculo 
eleitoral, toda a disposição que disser - no círculo A não, - limita 
a disposição da constituição. (Apoiados.) Esta é a minha convicção. 
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Estudei quanto foi possível a questão. . . fiz todos os esforços, e 
cada vez meditava, lá encontrava aquela frase - em cada distrito 
eleitoral. - Sendo pois assim, já a câmara vê que não posso votar 
pelo artigo." 

Vê-se por este discurso do Sr. cônego Marinho, como ele, com 
aquela força e energia que tanto distinguia esse ilustre orador, nos 
revela as lutas internas da sua inteligência com a sua vontade; a 
sua ·vontade que o levava a desejar as incompatibilidades, a sua in
teligência que lhe dizia: "A constituição o veda. " 

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE - O que muita honra 
lhe faz. (Apoiados.) 

O SR. D. MANOEL - Sem dúvida. 

O SR. EUSÉBIO DE QUEIROZ - Ouçamos ainda o Sr. Nunes 
Machado. 

O SR. NUNES MACHADO era da verdade magistt·ado; mas du
vido que a ingratidão dos homens chegue ao ponto de esquecer-se 
que a vida e a morte deste digno deputado fora um constante sa
crifício às idéias que ele partilhava; duvido que a ingratidão dos 

homens chegue ao ponto de acreditar que um cidadão todo dedicado 
aos princípios políticos de, seu partido, preferisse o seu interesse 
pessoal, os interesses da sua classe, aos interesses do país. (Apoia· 
dos.) Creio que a tanto não chegará a ingratidão de ninguém. 

Pois bent, o Sr. Nunes Machado, em todo o seu discurso, re
vela os maiores esforços de uma consciência inteiramente conven· 
cida de que o princípio das incompatibilidades era inconstitucional, 

injusto, e pernicioso. 

O SR. D. MANO EL - Apoiado. lmpolítico e r~volucionário. 

O SR. EUSÉBIO DE QUEIROZ - Entretanto citarei apenas. um 
único trecho deste discurso para mostrar quanto era incisiva a opi· 

nião deste ilustre deputado. 
Dizia ele: 

''Todas as vezes que um projeto qualquer tender a ampliar, ou 
a restringir o círculo da elegibilidade marcado pela constituição, esse 
projeto incontestável mente ofende a constituição." 

Eis como em 1845 se exprimia o Sr. Nunes Mach~do. Ouçamos 

ainda o Sr. Barbosa de Almeida. 

O Sr .. Barbosa de Almeida é também magistrado; mas é um ho· 
mem que tem sido sempre coerente na sua adesão, aos princípios li-
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berais, e seguramente um dos mais inteligentes que ornavam a câ· 
ornara de 1845. 

O SR. D. MANOEL- Apoiado. E muito hábil. 
O SR. EUSÉBIO DE QUEIROZ - O Sr. Barbosa de Almeida ex· 

primiu-se deste modo: _ 
"Há na mesa duas emend~s que substituem . a medida do § 13 

pela idéia de opção ... Considero-as como uma tangente com que os 
honrados membros querem salvar-se das dificuldades~ Essa tan· 
gente é tão boa, ou pior que a disposição do parágrafo; fere a cons· 
tituição d,o . mesmo modo, com uma única diferença, e é que os au· 
tores da idéia principal procederam com franqueza, entenderam que 
certos empregados não deviam ser representantes da nação, e de· 
cretaram sua exclusão; e a tangente, estabelecendo a mesma coisa, 
oferecendo o mesmo resultado, dispõe. com tudo debaixo de capa, 
fere a constitu!ção ocultando a mão... Uma ·decreta a opção per
pétua, outra a temporária. A emenda da opção perpétua determina 
que os juízes de direito e alguns outros funcionários que forem elei· 
tos deputados perderão por esse fato os seus ·~lugares. . . Não é 
preciso grande desenvolvimento para que se conheça que esta emen· 
da ataca ~ constituiç~o e estabelece a mesma coisa exatamente 
que o § 13. . . Quem não vê que esta opção é uma coação que tem 
por fim excluir certos empregados do corpo legislativo? A emenda 
da opção temporária, Sr. presidente, é ainda pior que a primeira e 
que todas as outras; ela, a meu ver, consagra até uma imoralidade, 
porque dispõe que o juiz de direito que for eleito deputado deixará 
vago o seu lugar, ficando todavia com direito a ser empregado na 
magistratura quando deixar de ser deputado, etc·. " 

Ao Sr. Barbosa de Almeida segue-se na tribuna o Sr. Wan· 
derley que diz: 

"O honrado deputado, meu colega pela Bahia, acaba de falar 
no mesmo sentido em que eu queria orar, e eu:.nada mais faria que 
repetir suas idéias,. ou apanhar uma ou outra espiga que deixaram 
no campo que tão bem segaram. Por isso limito-me a dizer que voto 
contra este artigo e todos os seus parágrafos, assim como ·voto 
contra os artigos da· lei ... " 

Eis, senhores, qual era o opinião de muitos_ dos mais. distintos 
chefes do partido liberal, no ano de 1845, quando ele estava em po
sição de fazer- passar o princípio das inco.mpatibilidades, ou direto ou 
indireto. . ·. . 
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Mas vamos ver qual foi a sorte do artigo, e conheceremos que 
foram sancionadas as opiniões destes ilustres deputados pela maio
ria dessa câmara, pois que votaram contra o parágrafo e emendas 
Franco, Paranhos, Franco de Sá, Moura Magalhães, Santos Almeida, 
Aires do Nascimento, Afonso Ferreira, Rego Monteiro, A. Joaquim 
de Melo, Lopes Neto, Muniz Tavares, Peixoto de Brito, Vilela Tavares, 
Nunes Machado, Cunha Azevedo, Urbano Amâncio, Ferraz, França, 
Ribeiro, Gonçalves Martins, Junqueira, Wanderley, Rios, Souto, Bar
bosa de Almeida, Veiga ·bispo capelão-mor, Josino, Valdetaro, Souza 
Oliveira, Costa Pinto, Godoy, Fernandes Torres, Dias de Carvalho, 
Cerqueira Leite, Alvarenga, D. Manoel, Stokler Jerônimo F. Coelho, 
Souza Martins .• e Souza Ramos. 

Além destes 42, entre os quais se encontram nomes muito sig
nificativos e respeitáveis, votaram contra o parágrafo do projeto mais 
16 senadores; de maneira que o parágrafo da lei e as emendas reu
niram apenas 21 votos contra 58, isto é, três quartas partes da câ
mara rejeitava o parágrafo. 

Logo, senhores, em 1845 decerto esse partido estava bem longe 
de ser unânime no desejo das incompatibilidades; ele rejeitou a idéia 
por inconstitucional e não a substituiu pelas incompatibilidades indi
retas; por conseqüência devo crer que, na opinião dessa maioria tão 
fortemente pronunciada, além da inconstitucionalidade das incom
patibilidades diretas, não estava pelo menos demonstrada a utilidade 
das incompatibilidades indiretas. 

Mas a idéia uma vez apresentada sempre há quem insista por 
ela, e por conseqüência apenas caiu este projeto na câmara dos 
deputados, em 9 de abril, o Sr. Paula e Souza 20 dias depois, aqui no 
senado, quando se discutia uma lei criando relações, apresentou a 

seguinte emenda na sessão de 29 de abril. 
"Os membros do senado, conselho de estado, câmara dos depu

tados, assembléias provinciais, nas seguintes legislaturas~ serão logo 
ap6sentados segundo a lei de 4 de outubro de 1831 se forem vita· 
lícios; e se o não forem, deixarão de ser magistrados." 

Isto prova, a meu ver, que o Sr. Paula e Souza era um dos dessa 
minoria do partido liberal que no ano de 1845 entendia conveniente 
estabelecer as incompatibilidades; mas prova também, em minha 
opinião, que no espírito do Sr. Paula e Souza tinham feito grande im· 
pressão os argumentos deduzidos da constituição; porque S. Exa., 
querendo estabelecer o princípio das incompatibilidades, usa de um 
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meio inteiramente indireto; não faz com que os .-magistrados não pos
sam ser votados, não leva mesmo o seu espírito de incompatibili
dades ao ponto a que o levaram meus colegas .da comissão; ele não 
faz seguir a eleição da perda de lugar, nem da suspensão; vai à 
aposentadoria, e é preciso confessar que a aposentadoria não se con
sidera uma pena, é tida antes como um favor: é por esta maneira 
que o ilu.stre parlamentar queria conciliar os seus escrúpulos cons
titucionais com as vantagens da medida. 

Não é uma simples conjectura isto que digo; quando se argu
menta contra esta emenda e são citados os artigos da constituição 
que a contrariam, o Sr. Paula e Souza responde o seguinte: 

"Os artigos invocados nada têm com a questão de que se trata, 
porque o artigo aditivo não priva os magistrados de serem eleitos; 
não quer que acumulem, mas não lhes tira a faculdade de aceitarem 
o cargo de legislador. " 

Parece que não forço a inteligência deste argumento dizendo que 
na opinião do Sr. Paula e Souza, se porventura o seu artigo aditivo 
privasse os mágistrados de serem eleitos, iria encontrar os artigos da 
constituição que lhe foram citados. 

Seguiu-se o ano de 1846. O Sr. Antão, que havia sido favorável 
às incompatibilidades, apresenta na câmara dos deputados um pro
jeto pedindo a reforma da constituição para se decretarem incompa
tibilidades; isto a meu ver indica muito claramente que tinha passado 
como caso julgado, na opinião da maioria do partido, que o princípio 
das incompatibilidades não podia ser decretado sem a reforma da 
constituição. Ainda mais nesse mesmo ano o governo, por órgão do 
nosso muito d~gno colega o Sr. Femandes Torres, vem ainda forti

ficar esta minha convicção. 
O Sr. Fernandes Torres no seu projeto de reforma diz no art. 34 

o seguinte: 
"Art. 34. Os membros do poder judicial que aceitarem a elei

ção de deputado à assembléia geral legislativa ou a de senador, serão 
por esse fato aposentados sem ordenado, se tiverem menos de .10 
anos de serviço; com o terço, se tiverem mais de 10 anos; com me
tade, se tiverem mais de 20, e com todo se tiverem mais de 30." 

Isto indica que na opinião do governo e da maioria do partido 
liberal que o sustentava estava o pensamento de que as incompati
bilidades feriam diretamente a constitútção; é S. E~a. mesmo quem 
se encarrega de desenvolver este pensamento na câmara dos depu-
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ta dos, porque, sendo argüido de contradição, S. Exa. respondeu o 
seguinte: 

,. Eu direi aos nÇ)bres deputados que no ano passado votei contra 
o artigo que excluía os magistrados de serem eleitos, por julgá-lo in· 
constitucional; não admito que possam ser excluídos de receber vo
tos ! ! " 

Temos pois que por todos quantos meios é possível reconhecer 
quais são os sentimentos dominantes de um partido; isto é, pelo 
órgão dos seus mais iÍustres oradores na tribuna, de suas maiorias 
parlamentares, e pela opinião emitida pelo governo, ficou demons
trado que o princípio das incompatibilidades era reconhecido incons
titucional; e· desses argumentos sirvo-me para mostrar também que 
as incompatibilidades indiretas não eram convenientes na opinião 
desse partido, porque a não ser assim em vez de limitar-se a rejeitar 
teria substituído uma idéia por outra. 

Em 1846 o Sr. Paula e Souz& apresentou o projeto R, projeto 
que serviu de base àquele que atualmente nos ocupa. 

O projeto R diz no art. 10.0 o seguinte: 
"Os presidentes de província, seus secretários, bispos, coman

dantes das armas, ou generais em chefe, inspetores de tesouraria da 
fazenda geral ou provincial, chefes de polícia e magistrados, não po
dem ser votados nos colégios eleitorais dos distritos em que exer
cem autoridade ou jurisdição. " 

Este projeto do Sr. Paula e Souza ficou inteiramente parte e 
sem andamento, assim como também ficou o projeto de reforma pro
posto pelo Sr. Antão: não estou ·bem certõ se chegou a ser rejeitado, 
mas é evidente que pelo menos não teve andamento. 

Correu o ano de 1847; nada se fez neste sentido. 
Cheg~u o ano de 1848; é nessa época que a idéia ressurge ou 

antes nasce armada como Minerva, pronta a entrar em combate, e 
cercada de adesões. Permita V. Exa. que eu recorde quais eram as 
circunstâncias do ano de 1848. Nesse ano acontecimentos de uma 
natureza muito grave na Europa tinham posto em conflagração todos 
os países civilizados, agitado todas as paixões, abalado todas as mo· 
narquias; tudo parecia apresentar uma destas crises que terminam 
por grandes revoluções, se é que elas mesmas ~não são grandes re· 
voluções. (Apoiados.) Estes acontecimentos, partindo dos grandes 
focos da civilização européia, não podiam deixar de ter grande re· 
percussão, grande alcance no nosso país. Assim, essas opiniões i no· 
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vadoras, que até então se tinham timidamente contentado com exi
gências moderadas, e até certo ponto razoáveis, entenderam que era 
chegada a ocasião de pedir tudo. 

Recorra-se às discussões de 1848, e veja-se o que se dizia na 
câmara dos deputados naquela época: nos discursos dos homens 
mais importantes do partido pedia-se simultâneamente o seguinte: re
forma do senado, porque o senado não tinha corretivo; intepretação 
do art. 61, porque o senado não tinha o direito de negar a fusão das 
câmaras; reforma eleitoral e parlamentar no seu sentido mais amplo; 
revisão dos tratados. Nem os tratados escaparam! Era preciso a re
visão dos tratados; os artigos perpétuos com a França serviram de 
tema a grandes discussões; o Brasil devia intimar à França que es
tavam rotos esses tratados. Além disso, exigiam-se outras coisas, 
como o comércio a retalho; a decretação de direitos diferenciais pro
tetores ou antes de natureza proibitiva a respeito de vários gêneros 
de produção estrangeira. Já vê V. Exa. que não havia um ponto 
para assim d~zer de organização política ou administrativa que não 
devesse ser reformado; queria-se a· reforma de tudo, era uma in
versão completa, exigida não pela razão, mas pelas paixões desorde
nadas dessa época. 

Na presença destes grandes acontecimentos, quando as paixões 
se vão exagerando, quando a razão não pode ter bastante império, 
quando a timidez em uns, considerações políticas em outros, e di
versas outras circunstâncias desvairam a razão, não ~ muito que ve
jamos transtornarem-se· completamente as idéias. 

Foi pois debaixo da impressão destes acontecimentos, foi no tur
bilhão das paixões desordenadas que a política e a prudência pare
ceram aconselhar ao ministério do Sr. Visconde de Macaé, como 
concessão às diversas exigências mais ou menos exageradas; pare
ceu, digo, a ~sse ministério de justiça e tolerância· que o meio· de 
acordar as diferentes oplniões era fazer alguma concessão, e sendo 
uma das menos desarrazoadas exigências de então a das incompa
tibilidades (para alguns, posto que não para mim) apresentou o se
guinte projeto: 

"Art. 1.0 Os presidentes de província, comandantes de armas, 
comandantes em chefe de exércitos e de forças em operações, che
fes de polícia e juízes de primeira instância não poderão ser eleitos 
deputados ou senadores pelos colégios. :eleitorais .das províncias ou 
das comarcas em que exercerem jurisdição ou autoridade. " 
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O art. 2.0 prorroga essa proibição por seis meses depois da 
demissão. 

Este projeto fo.i apresentado no dia 12 de maio; e quando os pro
jetes de igual natureza em épocas anteriores dormiam anos e anos, 
se não eram rejeitados, este, logo no dia 18 de maio, isto é, 6 dias 
depois da apresentação, conseguiu um parecer de comissão, exage
rando o princípio das incompatibilidades. 

Mas, a época do Sr. Visconde de Macaé estava passada, o ho
mem que tantos serviÇos tinha prestado a esse partido, o homem que 
satisfazer. S. Exa. enganou-se, supondo que com aquela concessão 
tinha obtido a eleição de uma câmara quase unânime, já não podia 
conseguiria ·diminuir a agitação das paixões ·e chegar a um acorda. 
Tanto se enganou, que a câmara respondeu-lhe daí a poucos dias com 
um voto de censura à sua política: "Agradeçamos a esse ministério 
a deliberação que tomou de antes aconselhar à coroa a demissão do 
gabinete do que a dissolução da câmara. " 

Entrou o ministério do Sr. Paula e Souza. Nesse ministério acha
va-se, como V. Exa. sabe, o homem que em 1845 parecia ter reco
nhecido a inconstitucionalidade das incompatibilidades diretasJ pois 
tinha recorrido ao meio das aposentadorias; estava também o Senhor 
Souza Franco, ilustre ministro dos negócios estrangeiros dessa 
época, que tinha acabado 3 anos antes de reconhecer que as incom
patibilidades di retas eram inconstitucionais; o Sr. Dias de Carvãlho, 
que havia acompanhado o seu colega no mesmo voto e o Sr. Antão, 
que dois anos antes havia proposto a reforma da constituição para 
poderem passar as incompatibilidades. 

Em circunstâncias normais tudo isto queri'a dizer que este mi
nistério não ia ser o defensor do projeto apresentado pelo Senhor 
Visconde de Maca é, e exagerado ainda pela comissão. Mas o ano 
de 1848 não era ano de circunstâncias normais. Todas as opiniões 
se ressentiam da influência dessas circunstâncias. Não quero com 
isto fazer censura de incoerência a ninguém; ·ne~tas questões muito 
graves, nestas questões constitucionais, o tempo, o estudo e expe
riência podem produzir grandes modificações nas mais profundas 
convicções; as circunstâncias atuam muito sobre o espírito; os ca
racteres políticos mais firmes e ilustrados não·,~~eixam de pagar esse 
tributo à humanidade: as circunstâncias em que nos achamos podem 
além disto abrigar-nos por um cálculo de prudência ou política, podem 
mesmo sem modificar nossas opiniões impor-nos o dever de alguma 
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concessão; e se o motivo nasce dos Interesses públicos e não dos 
particulares, não sei que essas modificações sejam desonrosas. Que· 
ro pelo menos que fique bem claro que apontando algumas .. opiniões 
modificadas não o faço para censurar, mas para melhor apreciar as 
causas dessas modificações. 

Esse ministério, Sr. presidente, apresentou-se na câmara dos 
Srs. deputados no dia 6 de junho, pondo em discussão o projeto. que 
acabava de sair das pastas da comissão. V. Exa. vê que tudo é pres· 
sa; em 12 de maio apresentou-se o projeto; em 18 do mesmo mês a · 
comissão deu seu parecer sobre ele, e em 6 de junho foi posto em 
discussão!· Então o projeto do Sr. Paula e Souza; que estava adiado, 
foi chamado a conferências entre o ilustre chefe desse gabinete e os 
mui distintos membros de duas comissões desta casa. 

Tudo mostrava que a câmara de 1848 ia aprovar o que havia 
rejeitado a de 1845, porque apesar de serem ambas filhas dos mes· 
mos princípios, apesar de representarem o triunfo das mesmas idéias, 
estas se hav,iam modificado, em presença das novas circunstâncias; 
desta modificação naturalmente devia ressentir-se também o espírito 
esclarecido e prudente aos nobres membros desta casa que entra
ram em estudos e combinações com o então Sr. presidente do con
selho. 

O resultado dessas combinações foi a apresentação destas 
emendas que hoje discutimos. 

Note V. Exa. que enquanto isso ocorria no senado, não se re
trunciou na outra câmara ao desejo de fazer passar o projeto; mas di
zia-se: "Este projeto da câmara dos deputados provavelmente será 
posto de parte se no senado chegarem a um acordo os principais 
chefes do partido; a termos de votar por ele, há de ser modificado 
nas idéias do senado. " De acordo com ·isto, o então Sr. presidente 
do conselho disse naquela câmara: "Peço que o ·projeto passe em 
2.11 discussão tal· qual está, porque na 3.11 discussão comprometo-me a 
apresentar algumas modificações. n 

O projeto passou em 2.a discussão no dia 1 O de julho;· e, apesar 
de ter sido. cha.mado à discussão com tanto açodamento, dormitou 
algum tempo, enquanto se faziam as conferências no senado. 

O parecer do senado foi apresentado em 28 de .junho, com o pro
jeto do Sr. Paula Souza emendado, e. nele o art. 26, ·.que contém as 
incompatibilidades. Não agradou nem· a· uns nem aos outros. 

Assim, o projeto da câmara que havia dormitado despertou, e 
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logo e~ 1.0 de julho entrou em 3.11 discussão. O então Sr. presidente 
do conselho, que prometera oferecer modificações, não se apresen
tou na câmara; travou-se grande debate; o pequeno grupo conserva
dor nada podia fazer com seus votos, entretanto protestou com suas 
palavras; e depois de renhida discussão, o resultado foi ainda este: 
na sessão de 8 de julho encerrou-se a discussão; 23 nomes votaram 
contra o projeto, e alguns destes nomes me parecem significativos; 
são os Srs. Saldanha, .Marinho, Moraes Sarmento, Lopes Neto, Vilela 
Tavares, Arruda, Mendonça, Mendes da Cunha, Gomes Ribeiro, Ra
mos, Aprígio, Taques, Gorwalves Martins, Moura Magalhães, Wan
derley, Góes, Pacca, Tosta, Pedreira,· Eusébio, Pauli no, Oliveira Belo, 
Fernandes Chaves e Vasconcelos. · 

Ora, S. Exa. sabe que o grupo conservador compunha-se de 
pouco mais de 1 O ou 12 pessoas. 

Tendo o. projeto passado em. 3.11 discussão, veio para o Senado. 
Isto, Sr. presidente, era nada menos do. que o resultado de não ter 

\ . 

agradado à maioria da câmara dos Srs. deputados o acordo a que 
haviam chegado o Sr. Paula e Souza e a maioria dos membros das 
comissões do senado. A maioria daquela câmara não ficou satisfeita 
com esse acordo, assim como não ·ficou o grupo conservador: uns 
porque viam consignado o princípio das incompatibilidades, e os ou
tros porque viam que as ·eleições por círculos modificavam a força 
dessas incompatibilidades, e porque se reconhecia no senado o di· 
reito de julgar das eleições antes da apresentação da lista. 

E de fato, senhores, se se querem as incompatibilidades nos dis· 
tritos de jurisdição, V. Exa. vê que esta medid~ perde a sua eficácia 
desde que se adota a eleição por círculos. Tinham por conseqüência 
razão de não simpatizar com o projeto. Em suma, este não agradando 
nem a uns nem a outros, a câmara aprovou o que lá tinha, veio para 

o senado e aqui caiu. 
Julgo, Sr. presidente, que o senado brasileiro teria em todo o 

caso a independência e força necessárias para votar contra uma idéia 
que não lhe agradasse; mas estou persuadido que a circunstância de 
estar então o senado discutindo este projeto, que também consa
grava as incompatibilidades, concorreu para que o senado prestasse 
esse grande serviço ao país, sem que a rejeição do projeto vindo da 
outra câmara produzisse a décima parte da sensação que sem essa 
circunstância teria produzido. 

Eis aqui porque os homens políticos, quando se trata de coerên-
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cia de princípios, devem ser julgados com muita indulgência, porque 
há circunstâncias· imperiosas que os obrigam a contradições aparen· 
tes. Não se conclua daqui que sancufico a versatibilidade política; 
somente quero dizer que há circunstâncias em que os homens polí· 
ticos têm necessidade de fazer modificações em seus princípios, e 
que essas modificações são úteis e louváveis quando têm por norma, 
não o interesse particular, mas o interesse pllblico. · 

Sr. presidente, tenho abusado demais da paciência do senado 
(não apoiados); mas sou obrigado a dizer ainda que voto contra o ar
tigo do projeto e contra a emenda, primeirametne porque parece-me 
que ambos ofendem a constituição. Já expliquei o como; o primeiro 
porque cerceia francamente os direitos políticos de uma classe de 
cidadãos, ainda que não de um modo absoluto, mas relativo aos dis· 
tritos de jurisdição; e a segunda, porque tem o mesmo resultado, 
visto que parecendo permitir, comina uma pena opõe um verdadeiro 
obstáculo ao exercício desses direitos, e por conseqüência, a meu 
ver, também· proíbe. 

Além disto ainda tenho outra razão para votar contra; e vem a 
ser que se realmente fosse de conveniência pública estabelecer as 
incompatibilidades e afastar os magistrados, não digo completamente, 
mas em grande escala do parlamento, decerto que nenhum desses 
dois meios preenche este fim. (Apoiados.) 

V. Exa. concebe perfeitamente que proibir-se que o juiz de di· 
reito seja eleito pela comarca onde estiver, deixando-se-lhe grande 
amplitude para ser eleito por qualquer dos outros círculos, é estabe· 
lecer uma medida completamente ineficaz; porque o juiz de direito 
que está acostumado a ser eleito por uma província, se não o for pelo 
círculo 8, onde costumavam também a votar nele para deputado, e 
onde pode ter influência, ou por si, ou em resultad9 de alguma tran· 
sação ou troca. (Apoiados.) E este espírito de transação e de troca 
será moralizador para o nosso país? Não acabará de desconceituar 
este sistema eleitoral, para cujo descrédito tantos esforços parece 
que de propósito têm sido empregados? Não se desacreditará a or
ganização do parlamento, desde o momento em que se disser: "Os 
juízes de direito continuam a ser eleitos e, não deviam ser; o corpo 
legislativo o reconheceu, mas eles zombaram do corpo legislativo e 
por meio de transações e trocas redu.ziram as eleições a objeto de 
mercância e permuta! Isto deve necessariamente agravar o mal. 

(Apoiados . ) 
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Ora, o artigo apresentando pelo meu nobre colega oferece o 
mesmo inconveniente em grau maior; porque a medida de que acabo 
de falar ao menos proíbe a eleição dentro dos respectivos círculos, 
e o meu nobre colega, para ser_ coerente com a constituição, julgou 
dever fazer essa concessão, mas com a condição do juiz de direito 
ficar suspenso duraDte a legislatura, isto é, de ter a mesma sorte que 
o magistrado que incorre em pena. 

Dir-se:á: 
11 

se é ineficaz, por que combates?" Respondo: "porque 
para mim a questão é de princípios. " 

Sr. presidente, uma vez feita a concessão do princípio, uma vez 
enxertado na nossa legislação o princípio das incompatibilidades por 
uma lei ordinária, as exigências crescerão todos os dias. Se acaso 
forem excluídos os juízes de direito, dir·se-á logo depois: "Enganamo
nos; os juízes de direito só não faziam. mal à câmara; eram também 
os desembargadores, os juízes municipais, os membros do supremo 
tribunal. de justiça." Excluídos todos os magistrados, dir-se-á:· "Os 
militares não têm a independência necessária; é uma classe essen
cialmente subordinada, não serve para representar o país. " No dia 
seguinte se dirá: "Todo e qualquer funcionário público não é bas
tante independente, deve ser excluído do parlamento." E, senhores, 
com que força resistiremos essas exigências que a lógica arrancará? 

Mas suponha V. Exa. que há quem tenha força bastante para 
pregar o cravo na roda, e diga, quando as paixões estiverem desen
cadeadas: "Contentai-vos com o que já vos concedemos; não queirais 
mais nada, que não tereis;" suponhamos que houvesse esta espe-

. rança, pergunto: "E o mal das discussões repetidas, trazidas todos 
os dias ao parlamento; e esse mal das discussões que permitistes, 
porque sacrificastes o princípio de eterna sabedoria da constituição, 
que quís garantir por meio de cautelas as discussões imprudentes 

_sobre esse objeto; o mal dessas discussões podeis evitar?" 
Não· vos lembra o exemplo da França, que quando imprudente· 

metne deixou a organização do poder eleitoral às leis regulamentares, 
viu-se exposta todos os dias a essas experiências? Desde 1839 até 
1847 com uma tenacidade admirável caiam todos os anos propostas 
de incompatibi.lidades e surgiam outras; e ~s discussões da câmara 
dos deputados da França estão cheias de recriminações contra a 
proclamada defeituosa organização do parlamento,,.e em descrédito 
deste. • ,. 

'i"·"· 

Em verdade essas opiniões eram repelidas pela maioria da câ-
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mara. E é bem notável que, tendo sido em um ano proposta e rejei· 
tada a exclusão dos . magistrados, no ano seguinte o país mandou 
para a câmara maior número de magistrados, e assim respondeu a 
essa exigência indiscreta dos falsos órgãos da opinião pública. Mas, 
Sr. presidente, o mal das discussões já estava feito. 

Não é meu propósito exagerar, não direi que a essas discussões 
somente deveu a monarquia de julho a sua queda; mas algum dia a 
história registrará entre as causas dessa. revolução essas discussões 
indiscretas e repetidas que concorreram não pouco para desconcei
tuar o corpo legislativo francês, desvirtuar as suas leis, e fazer crer 
na corrupção do seu governo. 

No tempo do triunfo das idéias liberais, em 1830 e 1831, no tempo 
do rei cidadão da monarquia do justo meio, da monarquia do Hotel de 
Ville, essa idéia de incompatibilidades ocorreu a esses liberalões, 
mas não porém excluir os magistrados; antes o contrário. V. Exa. 
permitirá que eu desça aos fatos; já declarei que não falo unicamente 
para as capacidades desta casa, que decerto dispensam estas minhas 
citações, mas também para as inteligências menos esclarecidas do 
país. 

O art. 30 da constituição francesa de 1830 diz: "A câmara dos 
deputados será composta de deputados eleitos pelos colégios ele~
torais, cuja organização será determinada por lei. " 

Nisto esteve o grande erro. 
E no art. 69: "Far·se·ão leis sobre ... 
'' 3.0 A eleição dos deputados promovidos a funções públicas 

salariados. " 
Este princípio constitucional claramente exprime que o funcio

nário público poderia fazer parte da câmara; muitas vezes foi invo· 
cado para evitar a completa exclusão: mas debalde·, a reforma parla· 
mentar, a exclusão dos funcionários públ'lcos era o objeto de reite

radas moções. 
A lei eleitoral de 19 de abril de 1831 (note-se a época da lei) 

diz no art. 64. 
"Art. 64. Há incompatibilidade entre as funções de deputado 

e prefeito, sub-prefeito, recebedores gerais e parciais das finanças, 
e pagadores. Esses funcionários, os generais-comandantes .de divi
sões ou subdivisões militares, os prd'c~;Jradores gerais perante as re
lações, os procuradores do rei, diretores das contribuições diretas e 
indiretas, dos domínios, registres e alfândegas nos departamentos 
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não poderão ser eleitos pelo colégio eleitoral do círculo compreen· 
di do ao distrito de sua jurisdição." Temos pois que, conforme. o 
princípio das incompatibilidades francesas foram excluídos apenas os 
procuradores régios, que como V. Exa. sabe melhor do que eu, não 
são propria·metne juízes senão promotores. Quanto aos juízes, pelo 
contrário, o princípio açlotado e recebido em 1831 pela opinião li
beral da França, não era o da exclusão; pelo contrário, o art. 23 da 
constituição 'de 1830 (redigido e anexado à constituição pela lei cons
titucional de 29 de dezembro de 1831) éntre as categorias de onde 
úevem ser escolhidos os pares, enumera, nos §§ 13 a 18, os presi
dentes e membros do tribu~al de cassação, das relações civis e co· 
merciais, procuradores gerais, advogados gerais, etc. De ·maneira 
que tanto na câmara dos deputados como na dos pares podiam ter 
assento, e o tinham de fato os magistrados até ~847. Em 1848 V. 
Exa. sabe que a constituição francesa de 1830 já não existia. 

Em Inglaterra o princípio das incompatibilidades. . . Eu tenho 
algum receio de falar nesta matéria, porque na casa estão pessoas 
que podiam dar-me lições; porém se eu errar, acredite V. Exa. que o 
faço firmado na fé de Bentham e Blakstone. O primeiro diz que é 
estilo no parlamento inglês que o lorde chanceler e dois dos grandes 
juízes sejam sempre pares. Blakstone acrescenta que todos os gran
des juízes têm assento na câmara dos pares; ad tractandum et con· 
cilium impendendum;" como tem assento na câmara dos pares, por 
isso não são eleitos para a câmara dos comuns; porque os que têm 
assento em uma câmara não o podem ter na outra; mas não há lei 
que os iniba. 

A respeito dos outros V. Exa. acaba de ver que em 1853 foi 
· apresentada uma proposta para exclusão dos magis~rados; mas V. 

Exa. também acaba de ver a considerável maioria com que foi repe· 
lida pela câmara dos comuns essa proposta. Mr. Macaulay que acabo 
de citar, mostra como por espaço de seis séculos, se tem tirado van
tagens da entrada dos magistrados no parlamento; portanto, firmado 
nestas ~utoridades, julgo-me habilitado para dizer que pela constitui
ção inglesa, bem longe de serem excluídos os magistra.dos, três são 
pares; os outros grandes juízes se o não são têm assento na câmara 
dos .lerdes, ao menos ad concilium impendendum, e finalmente per· 
m.ite·se o ingresso a todos os outros na câmara dos comuns. Ora, 
a história das incompatibilidades inglesas mostra o perigo das con-
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cessões nesta matéria. A Inglaterra não admitia as incompatibilida· 
des dos funcionários públicos. 

No reinado de Guilherme e Maria, o espírito revolucionário, que 
acabava de destronizar o rei Jacques, vendo que Guilherme ·era ca· 
sado com uma filha de Jacques, e que não tinha filhos, suspeitou 
que ele, e principalmente a rainha, naturalmente desejariam que a 
coroa passasse antes a um dos seus cunhados e irmãos do que a uma 
família, se bem que parenta, estrangeira. Estas suspeitas levaram 
uma parte do. partido revolucionário a temer a influência da coroa 
sobre o parlamento; e entendendo que por meio da nomeação para 
os diversos empregos públicos essa influência poderia ser fatal, 
propuseram· a exclusão de alguns funcionários em pequena .es·cala. 
Fizeram o que é costume em tais casos; pediram muito pouco, por· 
que o resto viria depois. Feito o pedido das incompatibilidades, pas· 
sou um bill nesse sentido; mas o parlamento inglês viu depois que 
as suspeitas que se nutriam contra a rail"!ha. Maria e seu marido su· 
biram de ponto no reinado da rainha Anna sua irmã. V. Exa. sabe 
que da rainha Anna se desconfiara até que ela tinha suas predile· 
ções pelas crenças católicas, e em todo o caso, que ela antes queria 
a sucessão de seu irmão do que de seus primos, que até eram es· 
trangeiros. Assim se explica esse empenho de aumentar todos os 
dias as incompatibilidades. 

Mas depois que passou o reinado da rainha Anna, depois que 
a casa de Hanover achou-se identificada com os interesses desse 
partido, o que é que pode explicar a continuação desse sistema? 
Unicamente se explica da maneira seguinte: "admitido um princípio, 
as conseqüências hão de vir. Se entendeis que a presença de tais 
empregados públicos é um mal, e prejudica a independência do par· 
lamento, deveis achar bom que se excluam mais· outros funcionários, 
porque o parlamento ficará melhor. " 

No tempo de Jorge 11, o furor de incompatibilidades chegou a 
tal ponto que esse rei exprimiu-se deste modo: "É um liill ignóbil!" 
Na verdade, os motivos em que se basearam algumas dessas incom· 
patibilidades que,· seja dito, não se parecem com os argumentos em
pregados no Brasil, tinham por fundamento suspeitas que não podiam 
deixar de ser indecorosas à coroa; essas incompatibilidades chega· 
vam aos empregados da casa re~l; todos aqueles que tinham funções 
dentro da casa do rei eram excluídos. 

Dizia eu, Sr. presidente, que essas pretensões em Inglaterra 
'• . 
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sobreviveram à causa que as havia ditado; tinham desaparecido as 
·razões, entretanto continuavam a existir as exigências, e decerto a 
Inglaterra nos dá ainda o exemplo dos perigos dessas discussões 

sobre os princípios constitucionais e sistema eleitoral. 
A reforma eleitoral operada em Inglaterra pelo ministério de lorde 

Grey, V. Exa. sabe que çonduziu essa nação às bordas de um abismo; 
todo o bom senso do povo inglês, todos os seus hábitos de obediên
cia às leis, todo seu amor às instituições do país, pareceu insufi
ciente para sustentar a ordem; e, seja dito em honra da verdade, o 
triunfo dessa idéia tem alguns laivos de revolucionário. Uma das 
câmaras não obrou com to~a a liberdade dos tempos normais: creio 
que isto é um fato da história. 

Passemos a Portugal .. Portugal tem sobre esta matéria uma im
portância especial, porque a constituição portuguesa é nesta parte 
cópia literal da nossa. Entretanto, como entenderam os portugueses 
(que aliás não têm mostrado muito escrúpulo no modo de interpretar 
a constituição) como entenderam, digo, que podiam decretar as in
compatibilidades? .Reformaram a constituição, fizeram um ato adício
nal para que pudessem estabelecer e·ste princípio. 

O ato adicional diz o seguinte: 

11 Art. 2.0 O deputado que depois da eleição aceitar mercê ho
norífica, emprego retribuído ou comissão subsidiada, sendo o des
pacho d"ependente da livre escolha do governo, perde o lugar de depu
tado, e fica para sua reeleição compreendido nas disposições que 

devem regular a elegibilidade dos empregados públicos, segundo vai 
prescrito no art. 9.0 do presetne ato· adicional. 

"Art. 9.0 A lei eleitoral determinará: 
111.0 

"2.0 

tado. 

..... ' . . . . . . . . . . . . . . .................... • . . . . . . . . . . . .. 
Os empregos que são incompatíveis com o lugar de depu-

11 3.0 Os casos em que, por motivo do exercício e funções pú
blicas, alguns cidadãos devam ser respectivametne inelegíveis. 

"4.~ ................................................... . 
Aqui está o erro dos portugueses; foi destruir o pensamento tão 

sábio da sua constituição (que é também o nosso) deixando a uma lei 
ordinária o modo de regular o sistema eleitoral. 

Seguiu-se a lei de 30 de junho de 1852. Peço a V. Exa. licença 
para ler estas disposições, porque elas mostram que, uma vez admi-

216 



tido o princípio, à conseqüência vai sempre muito além de toda a ln· 
tenção. Começaram logo por estabelecer, em um reino pequeno, e 
que não é lá dos mais adiantados na disseminação das luzes, as se· 
guintes incompatibilidades. 

"Art. 12. São respectivamente inelegíveis, e não podem por 
isso ser votados para deputados: 

"§ 1.0 Os governadores civis e secretários gerais nos seus dis· 
tritos. 

"§ 2.0
. Os adminlstradores nos conselhos que administram. 

"§ 3.0 Os juízes ·de direito de primeira instância e os delegados 
do procurador régio nas suas comarcas. . 

"§ 4.0 ·Os juízes dos tribunais de 2.a instância, e os procuradores 
régios junto a eles, nos distritos administrativos em que estiver a 
sede da sua relação. 

"Não se compreendem nesta exclusão os juízes do tribunal do 
comércio de segunda instância, nem os conselheiros do supremo trl· 

bunal de justiça. 
"§ 5.0 Os comandantes das divisões militares e os chefes de 

estado-maior nas. próprias divisões. 
§ 6.0 Os governadores gerais. e secr~tários gerais dos governos 

do uI tramar, nos respectivos governos. 

"Art. 13. É incompatível o lugar de deputado: 
"§ 1.° Com qualquer emprego da casa real, estando o empre

gado em efetivo serviço. 
"§ 2.° Com o lugar de arrematante, diretor, caixa geral e prin

cipal gestor de qualquer contrato de rendimento do Estado, e com o 
de arrematante e administrador de obras públicas. 

"§ 3.° Com o lugar de diretor de quaisquer companhias ou so
ciedades que recebam subsídio do Estado, ou administrem alguns 

dos seus rendimentos. 
"§ 4.° Com os lugares de governadores civis, ou secretário ge· 

ral. 
"§ 5.° Com o lugar de administrador de conselho. 
"§ 6.° Com os lugares de procurador régio perante as relações, 

seus respectivos ajudantes, delegados e subdelegados. 
"§ 7.° Com os lugares de delegados do tesouro, tesoureiros, 

pagadores e escrivães de fazenda. 
"§ 8.° Com os lugares de governadqres das províncias ultra-... 
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marinas, respectivos secretários e escrivães das juntas d.e fazenda. 
"§9.° Com os lugares de diretores e subdiretores de alfân

degas. 

"§ 10: Com o lugar de comandante de estação naval. 

.. § 11. Com o lugar de chefe de qualquer missão diplomática 
permanente. 

"Art. 14. (Licença da câmara para servir em algum emprego.) 

"Art. 15. Os empregados compreendidos nas disposições do 
art. 13 podem optar, ·depo_is de eleitos, pelo lugar de deputado, ou 
pelo emprego, ou comissão." 

Ora, veja V. Exa. a que ponto leva o furor das incompatibili

dades! Já não são somente os magistrados, já não são somente os 

juízes de direito,· são quase todos os funcionários públicos, até os ar· 

rematantes de rendas; tudo, finalmente .• parecia exposto ao furor de 
excluir que se apossou dos portugueses desde que destruíram o 

sábio preceito da. constituição. 

Sr. presidente, depois de tudo isto perguntarei: Deveremos des

prezar os exemplos da França e Inglaterra, onde os magistrados fa
zem parte de ambas as câmaras, para seguir exemplo de Portugal? 
De Portugal, quando V. Exa. sabe que este ato adicional foi decre
tado em um·a época de grande agitação, em que o trono da rainha 

se achou gravemente ameaçado, quando todas as paixões políticas, 

dirigidas mas não completamente dominadas pela espada gloriosa, 
mas desta vez insubordinada do duque de Saldanha, parecia ter com

primido a razão, por forma que só o grito dessas paixões se fazia 
ouvir na nação portuguesa. Foi em tais circunstâncias que se de· 
cretaram estas reformas; e poderia eu aplaudir semelhante inovação 
no nosso país, em época tão normal, em que os espíritos oferecem 

tanta serenidade, quando realmente não vejo donde possam provir 
estas exigências de reforma? Deveremos nós neste estado provocar 
discussões sempre melindrosas, decretar princípios incompletos, mas 

que, uma vez admitidos, não sabemos até. onde nos levarão? Acredito 
que não. 

Eu devia dizer alguma coisa sobre a eleição por círculos; mas 
confesso a V. Exa. que estou muito fatigado, e penso mesmo que a 
hora já deu. 

VOZES- Muito bem! Muito bem! 
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(0 honrado membro é felicitado por muitos de seus ilustres co
legas que o vão procurar ao seu lugar. ) 

Dada a hora fica adiada a discussão. O Sr. presidente dá para' a 
ordem do dia a continuação da discussão adiada. 

Levanta-se a sessão às 14 horas e 30 minutos. 

219 



SESSAO EM 17 DE JULHO DE 1855 

Presidência do Sr. Cavalcanti de Lacerda 

SUMARIO - Ordem do dia. - Incompatibilidade e 
eleições por círculos. Dircursos dos Srs. viscondes de Je
quitinhonha e de Maranguape, e Marquês de Olinda. 

Às 10 horas e meia da manhã, estando presentes 34 Srs. sena
dores, o Sr. presidente abre a sessão, e lida a ata da anterior é 
aprovada. 

EXPEDIENTE 

É lido e vai a imprimir o seguinte parecer: 
u A comissão de marinha e guerra, a quem foi presente o projeto 

de resolução que por um ano autoriza o governo a transferir os ofi
ciais de uns para outros corpos e armas do exército, confrontando o 
plano da organização do exército aprovado pelo decreto n.o 782 de 
19 de abril de 1851 com o Almanaque Militar há pouco publicado, 
nota que o quadro da arma de artilharia contendo 214 oficiais, apenas 
tem hoje 110, existindo assim 104 vagas; que o estado completo do 
corpo de engenheiros é de 150 oficiais, o efetivo de 105, e há 45 va
gas: e que finalmente o corpo do estado-maior de 1.a classe, que deve 
comp9r-se de 98 oficiais, somente conta 57, faltando 41 para com
pletar-se. 

"Tão avultado número de vagas, principalmente nos batalhões e 
regimentos de artilharia, não pode deixar de ser em extremo preju
dicial à disciplina e instrução . 

.. Faltando esta, a arma de artilharia perde completamente sua 
eficácia, e consideravelmente reduzido ficará o valor das outras; 
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IÍ A falta de cadetes, inferiores, e alferes-alunos, que tenham as 
habilitações necessárias para ser promovidos a segundos-tenentes 
de artilharia, tem sido a causa de existir atualmente tão diminuto nú
mero de oficiais desta arma, mal que cumpre quanto antes remediar; 
e como a escola militar enquanto se não organizarem os· internatos 
decretados pela lei n.o 634 de 20 de setembro de 1851, não fornecerá 
suficiente número de candidatos aos primeiros postos de oficiais de 
artilharia, .de necessidade é alargar o círculo donde se possa' obtê-los. 

11 Entende a comissão que isto se conseguirá com proveito do 
serviço, e sem prejuízo dos indivíduos, autorizando-se o governo a 
transferir para a arma de artilha ria os subalternos das armas e cor
pos não científicos, que tenham as habilitações teóricas e práticas 
exigidas pe!o regulamento de 31 de março de 1851. 

~As vagas. nos corpos de engenheiros e do estado-maior de 1.8 

classe são devidas à mesma causa, e a comissão não encontra razão 
plausível para deixar de aplicsr-lhes a medida indicada para preen
cher as faltas que se dão na artilharia. A deficiência de engenheiros, 
se não traz males tão consideráveis como os notados quando se 
tratou de artilharia, é fora de dúvida que o serviço público imperio
samente exige maior número de ofi·ciais deste corpo; os atualmente 
existentes estão muito aquém das necessidades. Existem apenas 
dois quintos dos oficiais de que se deve compor o quadro do estado
maior de 1.8 classe, e como este corpo tem. de cumprir comissões 
indispensáveis, se o número de seus membros for insuficiente se
rão elas desempenhadas por oficiais de fileira, com prejuízo da dis· 
~iplina e instrução da tropa. 

"O projeto de resolução, tendendo a preencher tanto quanto é 
possível, e pela maneira que parece mais razoável, as vagas existen· 
tes na arma e corpos especiais, pensa a comissão que merece ser 
aprovado .. 

.. Paço do senado, em 16 de julho de; 1856. - M. F. de Souza e 
Mello. - Barão de Muritiba. - Visconde de Albuquerque. " 

ORDEM DO DIA 

Continua a 3." discussão, adiada pela hora na última sessão, do 
projeto do senado- H de 1848- sobre eleições, com as emendas 
- P do mesmo ano - aprovadas r.ta 2.a discussão, e com o parecer 
- E deste ano - das comissões de constituição e legislação, votos 
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separados, e emendas oferecidas pelas sobreditas comissões, e nos 
votos separados. 

O SR. VISCONDÉ DE JEQUITINHONHA - Sr. presidente, de· 
pois do longo e brilhante discurso que ontem proferiu na casa o no· 
bre senador pela província do Rio de Janeiro, é quase impossível que 
eu possa pretender responder a todos os tópicos tocados e desen· 
volvidos pelo honrado orador. Os apontamentos que pude tomar são 
muito escassos para buscar sobre eles essa resposta; o discurso de 
S. Exa. ainda não foi publicado, e o extrato dado por uma das fo
lhas desta capital é tão· resumido, ·que decerto aí pouco aparece 
desse discurso. Todavia, desejando expor minhas opiniões logo no 
princípio desta discussão, desejando mesmo talvez ser o primeiro 
que a encetasse, o que não fiz por modéstia e pela gravidade do ob
jeto, atrevi·-me ontem. a pedir a palavra a V. Exa. para falar hoje. 

Não creio, Sr. presidente, que houvesse verdadeiramente pare· 
cer de comissão sobre as duas questões capitais envolvidas no pro· 
jeto. Lamento cjue não houvesse esse parecer; e creio que é talvez 
a ocasião de desejar-se a nomeação de uma comissão especial para 
dar um parecer sobre essas duas questões; não o proponho, apenas 
desejo, porque na realidade não houve um parecer de comissão. 

As duas ilustres comissões encarregadas de dar parecer sobre 
o projeto concordam em um ponto, isto é, em que as incompatibili· 
dades absolutas ·como elas definem, são anticonstitucionais, não po
dem ser decretadas senão pelos trâmites exarados em um dos §§ do 
art. 179 da lei fundamental. 

Quanto porém à questão das eleições por círculos, uma parte 
das comissões entende que também é isso inconstitucional, e a outra 
parte crê que não é, que tal forma de eleições pode ser decretada 
por Uma lei ordinária. 

Já V. Exa. vê que as duas questões estão ligadas uma com a 
outra; e por isso me parecia muito importante para esta discussão 
que se tivesse um parecer mais coerente, isto é, em que os nobres 
membros das duas comissões reunidas exprimissem uma opinião 
de modo tal que pudesse guiar o senado nesta discussão; assim 
porém não aconteceu. 

Senhores, principiarei por declarar ao senado que as disposições 
do projeto não me satisfazem. Entendo 'tlue as incompatibilidades 
indiretas não são suficientes (deixarei esta questão para depois); po
rém entendo muito principalmente que as eleições {diretas devem 
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andar de acordo com qualquer reforma que se faça na lei eleitoral. 
Não suponho, Sr. presidente, que seja possível fazer-se uma re

forma útil ao país sem que se acabe com essa votação dupla, e não 
se·1 mesmo se misteriosa. 

V. Exa. sabe que as eleições indiretas não exprimem sempre, 
para não dizer nunca, o voto nacionaL É regra geral, ou é princípio 
adotado quase por todos os publicistas, que as. eleições indiretas 
dim.inuem o número daqueles que têm de eleger os representantes 
da nação; e todas as vezes que se diminue o número daqueles que 
elegem os representantes da nação, na mesma proporção diminue a 
possibilidade de obter-se um voto nacional. 

lembrarei ao senado uma das máximas de Brougham: "Aquele 
que é capaz de nomear os eleitores sempre se deve supor também 
capaz de nomear os representantes da nação. " E dou uma razão 
para sustentar este axioma daquele célebre estadista, e vem a ser 
que, se assim não for, se esse princípio não é verdadeiro, então o 
que se segue é que o eleitor primário. não tem consciência alguma 
do que há de fazer o eleitor secundário; os seus pensamentos, os 
princípios que ·o dirigiram na eleição, não entraram de forma alguma 
na sua mente pelo que respeita às qualidades dos representantes da 
nação, porque não era capaz, como disse, de eleger os representan
tes da nação; e se em sua mente não entrou a capacidade daquele 
que vai ser nomeado pelo eleitor, a verdade é que a eleição pode-se 
chamar eleitoral, isto é, feita por eleitores, mas não se pode de forma 
alguma designar como eleição nacional. 

Para ser eleição nacional, seria indispensável que o eleitor pri
mário tivesse em vista, calculasse, pensasse, designasse, tivesse 
parte explícita no apreciamento da capacidade do representante da 
nação nomeado pelo eleitor; e se tinha essa capacidade, continuo a 
dizer, era capaz de nomear o representante da nação, assim como 
foi capaz de nomear o eleitor. · 

Senhores, todas as dificuldades que têm aparecido até hoje para 
se decretar a eleição di reta, e dificuldades que apareceram mesmo na 
ocasião em que esta forma de eleição se tornou mais célebre, que foi, 
segundo a origem que lhe dão, quando se deram essas manobras, 
essas alicantinas eleitorais de Veneza e das outras repúblicas da 
Itália, tiveram por base esse espírito de desconfiança que presidia 
a todos os pensamentos da assembléia francesa de 1791, 1795, 1799, 
1804, existindo em todas as instituições des~as épocas esse princípio 
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de eleição dupla reJeitado unicamente pela constituição de 1793. 
Mas esse espírito de desconfiança, Sr. presidente, que ainda con
tinuou, que fez a base da política da restauração na França em 1814, 
e que continuou até 1830, esse espírito de desconfiança, repito, não 
pode de forma alguma ·ser o pensamento da época atual. 

Devemo-nos dirigir por princípio absolutametne diverso; e Luiz 
Napoleão fez ver que o voto universal não era um princípio que não 
pudesse também ser adotado por aqueles que não eram os mais 

I 

afetos às instituições populares. · 
É por isso, Sr. presidente, que devo declarar ao senado com 

franqueza que nunca considerei estas e outras questões ·como ques
tões que caracterizem expressamente o sistema ou o partido liberal. 
São questões que chamo e sustento como que·stões de ordem pú
blica (apoiados); são questões que devem servir para organizar os 
países; questões que devem ser meditadas no gabinete para darem 
consolidação às instituições públicas, mas que não podem de forma 
alguma servir de característico fisionômico deste ou daquele par

tido. 
É esta justamente a ocasião, Sr. presidente, de responder a uma 

parte do discurso do honrado membro pelo Rio de Janeiro, quando 
ele por tantas vezes nos disse que o partido liberal tinha adotado, 
rejeitado, encetado, parado a discussão das incompatibilidades. Pa
rece que se deve deduzir das expressões ou proposições do honrado 
membro uma como censura a esse partido, por ter encetado uma 
discussão, depois retardado, e depois suspendido essa mesma dis

cussão. 
As dificuldades eram grandes, Sr. presidente; são as mesmas 

com que lutamos hoje; são as mesmas com que a·inda havemos de 
lutar: mas creia-se e fique-se certo de que a questão das incompati
bilidades, assim como a questão de eleições diretas ou indiretas, a 
questão, em uma palavra, de eleições por ·círculos, não são de forma 
alguma questões que caracterizem ou devam caracterizar um par
tido.· São questões que podem ser adotadas por todos aqueles cujas 
crenças estão . absolutamente em princípios diversos, contanto que 
todos eles concordem em um princípio, que é o da forma represen
tatlva. At:fotada esta máxima, estou intimamente convencido de que 
se pode francamente seguir uma ou outra opinião relativamente a 
estas questões, porque elas não são mais do que questões de ordem 

pública. 
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E é assim refletindo que me parece que também responderei ao 
honrado membro que ontem ocupou a atenção da casa, quando ele 
disse que se ponderasse bem, que se estas questões entrassem uma 
vez no parlamento e fossem nele decididas, aqueles que as haviam 
sustentado desejariam mais. 

Se estas questões, Sr. presidente, fossem de partido, fossem 
fis!onômicas de uma ou outra crença política, eu concordaria com o 
honrado membro; creio que essa crença política não pararia talvez 
no desenvolvimento do princípio. Mas estou intimamente convencido 
que, se~do questões de ordem pública, hão de ser calculadas, dis
cutidas, votadas e decretaàas pelos princípios que dirigem as ques
tões de ordem pública. 

Assim, ninguém se escandalize de que eu peça ao senado que 
reflita na necessidade da eleição direta, que é absolutamente irri~or
tantíssima. É preciso acabar com essa dupla eleição para se poder 
obter uma votação verdadeiramente nacional, ou tanto quanto é pos
sível obtê-lo. (Apoiados.) 

Mas disse. eu, Sr. presidente, que havia em geral uma grande 
dificuldade, que embaraçava os estadistas na ado.ção desse princípio 
eleitoral, e vem a ser o modo prático de se fazer a eleição direta, 
principalmente no nosso país. Senhores, o voto universal já o temos 
nós na eleição primária, e não sei que haja grande embaraço, não sei 
que possa haver grande receio de que essa eleição que se. faz nas 
paróquias seja também efetiva para se designar o deputado. 

Mas, se acaso o voto universal, pela maneira por que existe atual· 
mente no país, causa ou pode causar terros nos espíritos mais zelosos 
da tranqüilidade pública, como o meu; mais tímidos,. que mais re
ceiam, que mais estremecem desde que podem ver algum motivo de 
que a-tranqüilidade pública se perturbe, que a máquina social tenha o 
menor embaraço no seu movimento; se considerações desta ordem 
podem obstar que se adote essa medida, então digo: "Mas, senho
res, a constituição não o quer que seja eleitor nas paróquias todo o ci· 
dadão; a constituição clara e expressamente designa a renda líquida 
como a renda que deve servir de base para se ter o. direito de votar." 

Portanto, Sr. presidente, é preciso definir qual é a renda líquida. 
Este trabalho a assembléia geral ainda não o fez: este trabalho é im
portantíssimo e urgentíssimo. A assembléia geral deve definir, deve 
declarar, deve decretar qual é a renda líquida, o que é que constitui 
a renda líquida, para sobre ela se fundar a. qualificação dos votantes. 
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Se fizermos esse trabalho conscienciosamente, se essa defini· 
ção for ~ada de acordo com a razão, e de acordo com aquilo que a 
constituição quer, estou intimamente persuadido que todas as difi· 
culdades desaparecerão. E então por que motivo se não há de adotar 
a eleição direta como complemento, senão como base, do sistema 
eleitoral no Brasil? 

. V. Exa. sabe perfeitamente, e o senado há de convii' comigo 
em que não é preciso reforma da constituição para se poder declarar 
as eleições di retas· em yez de indiretas; por isso que aqueles que, 
na forma da constituição, vão votar nas eleições paroquiais, são os 
mesmos que vão votar para representantes da nação; não se lhes 
tira voto, não ~e desqualifica cidadão algum; e .Por conseqüência não 
está nos termos do art. 179 da constituição, que não quer que se 
altere senão pelos trâmites marcados na mesma constituição aquilo 
que é relativo aos limites dos poderes políticos e aos direitos polí
ticos e individuais do cidadão brasileiro. Este continua a exercer a 
mesmo soma de direitos, e por conseqüência não há razão alguma 
para que tal projeto precise passar pelos trâmites marcados no ar
tigo que acabo de citar. 

E não seria de grande vantagem para o país acabar com esse 
trambolho de eleitores, que é a origem de mil inconvenientes que 
perturbam o país, que o perturbam sem utilidade alguma, e que faz 
com que as eleições não signifiquem o pensamento nacional? 

E a eleição direta, Sr. ~residente, não será também um comple· 
menta indispensável para que as eleições por círculos não causem 
alguns dos males que algumas pessoas supõem que elas causarão se 
forem adotadas? 

Quando eu tratar, Sr. presidente, da eleição por círculos, hei de 
declarar a minha opinião com franqueza a este respeito. Mas antes 
de fazê-lo, creio que é do meu dever seguir a ordem das idéias ex
pendidas pela ilustrada comissão em seu parecer. 

· Tenho mostrado ao senado que é indispensável acabar com a 
eleição dupla ou indireta, e decretar as eleições d.iretas, para sobre 
essa definição se fundar a qualificação dos eleitores. 

Vou agora, Sr. presidente, expor· a minha opinião relativamente 
à questão da inconstitucionalidade das incompatibilidades. 

Sr. presidente, não espere o Senado de mim nada.:de novo, por· 
Que, segundo creio, esta questão tem sido tratada extensamente e 
por várias vezes, tanto no senado como na outra câmara. oradores 
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distintos têm já expendido sua opinião a este respeito,. e portanto 
é possível que · eur mais do que nenhum outro me ache inabilitado 
para dizer coisas novas. Repetirei; não li, nem tive tempo de ler as 
discussões que têm havido sobre esta qu.estão; e se eu estiver de 
acordo ·ou desacordo com alguns dos nobres oradores que já têm tra· 
tado do objeto, felicitar-me-ei ou. lamentarei. 

Para mim, Sr. presidente, a questão das incompatibilidades não 
é inconstitucional.. Entendo que se pode decretar as incompatibili
dades absolutas sem que se ofenda artigo algum da constituição ... 

O SR. VERGUEIRO - Pelo contrário, vai-se de acordo com o 
espírito e com a letra da constituição. 

O SR. VISCONDE DE JEOUITINHONHA - Sem que seja indis
pensável passar o decreto pelos trâmites marcados· no art. 179. Es
tou mesmo, corno disse o honrado membro pela província de Minas, 
que, se essas incompatibilidades absolutas forem decretadas, ire
mos mais de acordo com o espírito e com a letra da constituição 
do que não o fazendo. 

O SR. VERGUEIRO- Apoiado. 
O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA- Sinto muito, Sr. presi

dente, que esta opinião seja contrária à dos nobres membros das 
comissões reunidas, visto que todos eles entenderam que a questão 
era anticonstitucional, e por isso parte dos honrados membros vo
tarão pelas incompatibilidades indiretas. 

Sr. presidente, ninguém mais do que eu respeita a constituição, 
ninguém é ou tem sido menos reformista do que eu. Devo lembrar 
ao Senado esta circunstância de minha vida parlamentar, para que o 
Senado não me olhe ainda impressionado pelas idéias que ontem 
expendeu o nobre orador pelo Rio de Janeiro, isto é, para que o Se· 
nado não me olhe como um liberalão, expressão de que usou esse 
honrado membro. 

Desejarei ser liberal, desejarei ser ordeiro, desejarei ser tudo 
quanto é indispensável ser para poder concorrer para o progresso, 
para a grandeza clo meu país, e para sustentar a consolidação da gran· 
de obra da monarquia constitucional repres·entativa no Brasil. Se for 
necessário, s·ere'i liberal; se for necessário, serei ordeiro; e serei 
ordeiro quand même, contanto que consiga o fim, que é a consoli· 
dação dessa forma de governo que tanto tem concorrido para a feli· 
cidade do meu país. ~ · . 

Portanto, para mim o nome de liberal· ou não liberal, ou ordeiro, 
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é aceitável. é absolutamente aceitável, segundo as circunstâncias 
em que ·eu entender que está o país, ou que se deve entender que 
se acha a questão que se discute, e assim por diante. 

Respeito muito a constituição; não quis que nela se tocasse 
em uma época bem séria e grave do nosso país; na da orfandade 
da nação, e minoridade do monarca. As circunstâncias peculiares 
dessa época faziam,jme tremer, faziam-me convencer de que a re
forma seria eminentemente inoportuna por ser injusta, por não ser 
feita com o monarca ma·ior. Opondo-me eu pois a todas as reformas 
propostas nessa ocasião, não posso ser considerado como dema
siado amigo de tais projetes, isto é, não se me pode. ter por um 
reformista extremado. 

A questão porém é outra. Estamos, Sr. presidente, no remanso 
da paz; hoje os partidos deixaram a violência dos meios; este an
tagonismo político desapareceu completamente. Por que razão hoje 
não havemos de procurar fazer com que a constituição seja o mais 
que é possível adaptada a estas mesmas circunstâncias? J: esta, 
Sr. presidente, a ocasião mais apropriada para o conseguir. 

O honrado membro a quem tenho a honra de responder disse 
que a sabedoria da constituição tinha decretado o art. 179, para 
que quando fosse necessário corrigir algumas das suas disposições, 
isto se fizesse de forma que o povo tives~e tempo para refletir ma
duramente sobre a utilidade da reforma, e o corpo legislativo tam
bém tivesse tempo suficiente e os poderes necessários para de
cretá-la. 

Pois bem, apelo para essa mesma sabedoria da constituição, é 
essa mesma sabedoria que me faz crer que nãó é possíve·l que a 
constituição queira que tudo continue da maneira que está ao fim dos 
séculos, até aos últimos dias da existência do nosso país, se isso 
pode dar-se jamais. Ela mesma reconheceu que aquilo que era bom 
pa~a a época em que foi decretada, não seria para outra qualquer 
época; marcou os meios por que as modificações se deverão fazer, 
ensinou-nos portanto a grande política da experiê.ncia, advertiu-nos 
da necessidade de a seguir em tudo e por tudo, mesmo a respeito 
da nossa lei fundamental. Entendemos portanto a lei constitucional, 
se for necessário; não a emendemos se não for preciso; e para isso 
examinemos com muita atenção o estado da questão. 

O argumento das ilustres comissões que sustentam a inconstl· 
tucionalidade das incompatibilidades diretas funda-se em um verda-
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deiro equívoco, permitam-me que diga;· elas dão como direito aqui
lo que não é senão modo prático eleitoraL consideram direito aquilo 
que é condição do emprego, consideram o emprego comó dando uma 
nova forma, uma existência nova ao cidadão, para por essa forma 
ter direitos, quando ele os tem somente como cidadão· e não os 
tem como empregado público; supõe direitos preexistentes; abso· 
lutamente preexistentes, que não podem dar-se senão conforme a 
lei. Ora~ se se decretar que este ou aquele público há de ter tais e 
tais condições, há de ser exercido por tal e tal forma, necessaria· 
mente . esse decreto há d~ ser respeitado não pode ser inconsti· 
tucional. 

Por um artigo da constituição (V. Exa. perdoe; logo porei o nú· 
mero), por um artigo da constituição é o poder legislativo autorizado 
para criar empregos e dar-lhes ordenado. Ora, senhores, quem cria 
·o emprego não pode criar as condições do emprego? Quem dá o 
ordenado não pode decretar a maneira por que esse odenado há 
de ser percebido, com tais ou tais condições? Decididamente, se· 
nhores. Eu e~ou absolutamente confuso quando vejo criar-se uma 
dificuldade quando ela não aparece, não pode existir; quando vejo 
homens tão ilustrados raciocinando baseados em um equívoco. 

Aqui não se trata de atribuições do poder judiciário, não, senha· 
res; se acaso o projeto tivesse por fim decretar que os juízes de 
direito fossem amovíveis, então bem, senhores, porque é atribuição 

do poder judiciário, é um dos caráteres indispensáveis desse poder 

político que os seus membros não sejam amovíveis, que seus mem· 
bras sejam perpétuos. Não seria possível por conseqüência que se 

fizesse alteração neste princípio. Mas dizer-se que o exercício das 
funções do juiz de direito é incompatível com o exercício das funções 

legislativas, onde está aqui a inconstitucionalidade? 

Pergunto eu, o juiz de direito, apesar de passarem as incompati· 
bilidades, não votará nas eleições primárias? Sem dúvida, continua 
a votar; continuará a ser elegível como eleitor, e continuará tam· 
bém a ser nomeado deputado; o que não é possível é que continue 
a ser juiz de ·dir.eito se quiser ser deputado. Onde está pois aqui a 
diminuição de seus direitos políticos? Como é que se pode consi· 
der ar inconstitucional idade quando ele exercita em toda a parte os 
direitos de cidadão brasileiro? É unicamente, Sr. presidente, a in· 
compatibilidade do exercício; não é possível ser le'gislador e ser juiz 
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de direito, são exercícios absolutam~nte incompatrveis. Não há re· 
ferêncià alguma à qualidade de cidadão brasileiro. 

É isto mesmo, senhores, o que nós já fizemos relativamente à 
tropa. Por que não ·se declararam~ todos os senhores contra a in· 
constitucionalidade desse decreto? Eles têm a renda líquida, ou a 
assembléia geral não julgou que eles não a tinham, porque real
mente seria um absurdo; são cidadãos brasileiros; por que razão 
não votam nas eleições primárias? Porque a· qualidade de soldado 
lho não permite. D~ixando de ser soldado vai votar na eleição pri
mária, exercitar todos os direitos de que é investido o cidadão bra· 
sileiro. Formar-se disto uma dificuldade, creio mesmo que não é 
possível. Será talvez a certeza da minha razão, mas há tanta gente 
que pensa como eu penso, que não vê senão simplicidade nesta 
questão, que devo crer que não estou em erro. (Apoiados.) 

Mas, disse o honrado membro: "há um artigo da constituição 
que determinou incompatibilidades para os conselhos gerais, e a 
constituição não determinou incompatibilidades para a assembléia 
geral." Daqui deduziu o honrado ~embro - logo, o que quis a cons
tituição foi estabelecer incompatibilidades para os conselhos gerais; 
mas não quis que se dessem para a assembléia geral senão as mar
cadas na constituição; isto é, enquanto ao menor, o criado de ser
vir e outros. 

Sr. presidente, eu creio que o Senado deve tirar uma conclusão 
diversa fundando-se mesmo no argumento do honrado membro. Na 
verdade, a· constituição estabeleceu incompatibilidades para os con
selhos gerais; se não as estabeleceu para a assembléia geral, a ra
zão é simples, é porque, senhores, deixou nas mãos da assembléia 
geral o direito de as criar, de as estabelecer, porque deu-nos o di· 
reito de regular o modo prático das .eleições. Aos conselhos gerais, 
note o Senado, não deu esta atribuição. Por outros termos, os con
selhos gerais não podiam de forma alguma decretar incompatiblli· 
dades, porque não tinham nas suas atribuições, o legislar, e o direito 
de regular o modo prático das eleições. Ora, a assembléia geral tem 
o di·reito de legislar e de regular o modo prático das eleições; evi· 
dente é que nas suas mãos estava decretar as lncumpatibilidades. 
Para que pois havia a constituição de decretá-las, quando aliás as 
circunstâncias do país podiam admitir maior ou menor número de 
incompatibilidades! Não sendo portanto objeto este constitucional 
na mente da lei fundamental do Estado, o que é verdade é que devia 
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ficar ao arbítrio· da assembléia geral decretar as incompatibllidades. 
Agora uma conclusão que devo tirar, e que o Senado também 

deve tirar, é que as incompatibilidades não são de forma alguma 
contrárias ao espírito da constituição. ~ o corolário que ·devemos 
tirar à vista desse artigo que estabeleceu incompatibilidades para 
os conselhos gerais. Por outros termos, a constituição de modo al
gum se .opõe, no seu espírito, a que existam incompatibilidades no 
exercício das funções legislativas; porque se a lei fundamental con
siderasse isto contrário ao seu espírito, V. Exa. já vê que não decre
taria iric,Ompatibilidades relativamente aos conselhos gerais. Ela pois 
que as estabeleceu, reconheoeu que as incompatibilidades não eram 
nem são contrárias ao seu espírito. Na minha opinião, este princípio 
deve animar, acoroçoar todos aqueles que julgam extremamente pe
rigoso legislar contra o espírito da constituição. . 

Isto que acabo de dizer responde também ao honrado membro, 
quando ontem nos declarou que as incompatibilidades não só eram 
contrárias à ~etra, mas também ao espírito da constituição. Ora, se 
fossem contrárias ao espírito da constituição, V. Exa. bem vê que 
não estaria este grave princípio exarado relativamente aos conse
lhos gerais. Não teriam os mesmos direitos políticos aqueles que 
foram julgados incompatíveis pela constituição para o exercício das 
funções dos conselhos gerais? Tinham, e a constituição os declarou 
incompatíveis. 

Mas, prossigamos em combater os argumentos apresentados on
tem pelo honrado membro. 

Sr. presidente, de passagem tornarei a dizer que nesta questão 
não quero senão instruir-me, não tenho espírito algum reformista. 
O que quero é que a lei fundamental do país se torne o mais possí
vel perfeita e adaptada ao tempo em que vivemos, que a forma mo
nárquico-representativa marche o melhor que for possível, que os di
reitos do cidadão brasileiro sejam o melhor possível exercitados e 
garantidos. Tudo quanto se mostrar que é conducente para este fim, 
direi a V. Exa. que eu adoto. Portanto, é para instruir-me que falo. 

Vejamos mais o espírito da constituição; qual é o espírito da 
constituição? O art. 9.0 da constituição diz que a divisão e harmonia 
dos poderes políti·cos é o princípio conservador dos direitos dos ci
dadãos, é o mais seguro meio de fazer efetivas as garantias que a 
mesma constituição oferece. Supõe portanto a constituição: 1.0

, que 
os quatro poderes políticos por ela reconhecidos . sejam separados, 
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divididos um do outro, que vivam' em harmonia, mas sem se con
fundir, porque se esta harmonia produzir a confusão, opõem-se à 
divisão; condição indispensável para a existência dos quatro poderes 
politicas do Estado •. ou constitucionais. É preciso por conseqüência 
que esta harmonia seja de tal natureza que nunca produza a con
fusão para poder continuar a existir a divisão. 

De que é que se trata senhores? Trata-se de reconhecer legal 
o exercício das funções legislativas aos membros do poder judi· 
ciário. Não haverá, senhores, confusão nisto? Não haverá confusão 
do poder legislativo com o poder judiciário? As funções de um 
poder não serão influídas pelas funções do outro? E deste amálga· 
ma, desta confusão, não resultará prejuízo à marcha da máquina 
política que nos rege? Não se estabelecerá p'or fim um sistema tal 
que seja o pode.r judiciário que prevaleça sobre o poder legislativo? 
Ora, a esta pergunta, Sr. presidente, responderei afirmativamente, e 
responderei afirmativamente com as mesmas razões dadas pelo hon· 
rado membro que ontem orou e nos disse: .. Os membros do poder 
judiciário são extremamente importantes na sociedade; eles têm 
luzes, têm funções da maior gravidade, exercem por conseqüência, 
por assim dizer, uma autoridade moral além da judicial sobre todo 
o império." 

Senhores, sendo este poder classificado e definido por esta 
forma; tendo de mais a mais as luzes que o honrado membro nos 
fez o favor de explicar, mas que não era preciso porque todos nós re· 
conhecemos nos membros do poder judiciário essa educação I iterária, 
essas luzes, essa ciência, essa capacidade intelectual; tendo portan· 
to de mais a mais essas luzes, pergunto: este poder não dominará o 
outro, não o absorverá completamente, não será o poder judiciário o 
verdadeiro poder legislativo, este não desaparecerá inteiramente? 
Eu não posso conceber outra coisa; ou então a constituição não quis 
a divisão dos poderes. Se na verdade deve existir a divisão dos po· 
der_es políticos, é indispensável que esta divisão se manifeste pela 
separação completa ·das funções de um das funções do outro 
poder político. A não existir essa separação, devo crer que tal di vi· 
são não existe . 

Veja V. Exa. mais o espírito da constituição. Ela quer que exista 
equilíbrio entre os poderes políticos do Estado. Ora, como pode dar
se este equilíbrio se os membros do poder judiciário entrarem para 
o poder legislativo? Haverá porventura equilíbrio quando, mesmo se· 



r.~ .Ando a estatística oferecida ao Senado ontem pelo nobre senador 
do Rio de Janeiro, vinte e sete juízes de direito existem na Câmara 
dos Srs. Deputados; mas quando, segundo a minha estatística,. qua· 
renta e dois magistrados existem nessa câmara? Em uma câmara 
de número tão limitado, existir tão grande número de magistrados, 
não indica isto que não há tal equilíbrio, que já o poder judiciário 
absorve~ completamente o poder legislativo? E se acaso eu olhar 
aqui para o Senado, senhores, creio que temos a honra, a fortuna de 
contar um grande número de magistrados .. 

O SR. SOUZA FRANCO - Vinte e ·dois; 
O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA - Vinte e dois, senho· 

res! Para um número de cin.çJuenta e tantos, para uma câmara de 
um número tão limitado, existirem já vinte e dois magistrados no 
Senado, não será isto uma verdadeira absorção? Não terá isto já 
quebrado o equilíbrio indispensável decretado pela lei fundamental 
entre os poderes políticos? Pode dar-se, senhores, a divisão,· ou essa 
separação tão séria e gravemente decretada pela lei fundamental do 

. império! Certamente não; a resposta não pode ser. outra. Ora, que a 
constituição quis essa separação do poder judiciário dos outros po
deres, isso demonstra-se com os próprios artigos da constituição. 

Note-se mais, a remoção dos juízes de direito não é dependente 
do arbítrio do poder executivo: é absolutamente dependente de uma 
lei que há de regular os casos em que tal demoção possa ter lugar. 
Até nesta parte a constituição quis consagrar o princípio de uma es
pécie de perpetuidade para os juízes de direito. 

Note-se igualmente que o direito de suspensão dos magistrados 
não foi dado a nenhum dos outros poderes políticos, mas só àquele 
poder que tem a atribuição importantíssima de equilibrar os outros, 
de defender sua existência, de garantir a sua marcha: ao poder mo· 
derador. Podia muito bem dar-se este direito ao poder executivo; 
nada mals curial, por isso que sendo o poder executivo quem tem 
o direito de prover os cargos da magistratura, nada mais natural do 
que dar-lhe o direito de suspender o exercício de seus membros. 
Mas não, a constituição não quis, a constituição quis que este di
reito fosse somente dado ao poder moderador. ·Fez .mais: limitou. 
até (note-se bem isto, que é importantíssimo), limitou até os casos 
em que tal suspensão possa ter lugar, ~eterminou a forma por que 
essa suspensão há de ser decretada. ~. . 

O que quis com tudo isto a constituição? Qual o espfrito. que 
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se deduz de todas estas disposições? Não é seguramente a sepa· 
ração· a mais integral, a mais terminante do poder judiciário de 
todos os outros? 

Note mais V. 'Exa., Sr. presidente, que os únicos empregados 
que a constituição declara perpétuos são os juízes de direito, os 
membros do poder judiciário; não há outros. 

O SR. O ANTAS - E os militares? 
O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA- Os membros do poder 

judiciário são os únicos a quem a constituição quis dar o direito de 
perpetuidade; porque, quando ela diz em um de seus artigos que as 
patentes dos militares não lhes poderão ser tiradas, note V. Exa. 
que anteriormente a esse artigo diz outro que a força armada é es
sencialmente obediente ... 

O SR. O. MANOEL - Peço a palavra. 
O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA -. para assim con-

trabalançar o efeito, diminuir, atenuar a força de tal disposição. 
De maneira que se as patentes dos oficiais do exército e da 

armada são perpétuas, não podem, senão, por sentença proferida em 
juízo competente, ser tirada àqueles que as tem; mas a par disto 
note V. Exa. que essa força é essencialmente obediente; não se 
pode reunir senão por ordem de seus comandantes, e esses coman· 
dantes estão absolutamente debaixo das determinações do poder 
executivo. 

Note-se mais que os militares não constituem um poder do Es
tado, porque não têm funções públicas, não têm funções determina· 
das, não têm a função de legislar, nem a função de julgar. Os mili· 
tares, por conseqüência, não influem mais na sociedade por serem 
suas patentes perpétuas. 'Acrescentarei mais, em resposta ao hon· 
rado· membro pelas as Alagoas que me deu o aparte, que, mesmo 
no elenco, na enumeração dos direitos políticos, se vê que o militar 
ainda tem menos um. Ninguém pode ser preso sem culpa formada; 
entretanto, sabe o Senado que se faz exceção dos militares. Que 
prestígio, portanto, pode resultar de ser a patente de um militar 
perpétua? Logo, Sr. presidente, a proposição que proferi é verda· 
deira; isto é, os juízes de direito são os únicos empregados per· 
pétuos declarados pela constituição. 

Parecia que não era possível dar mais; pois bem, ainda não pa
raram aí as garantias dadas pela constituição aos juízes de direito; 
ainda eles têm outra especial. Ninguém os pode julgar senão o seu 
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foro.especial; têm pares esper;iais que julgam e avaliam seus fatos, 
e por uma disposição que em minha opinião devera ser mais pen· 
sada, declarou-se que esse foro especial compreendia não só os 
processos de responsabilidade, mas também quaisquer outros fatos 
que estavam debaixo da alçada do juízo comum.· Que mais, senho
res, podia a constituição dar ou fazer para separar o poder judiciá· 
rio de. todos os outros poderes? Por tudo quanto tenho dito, Sr. 
presidente, não é possível deixar de reconhecer que é do espírito 
da constituição que as incompatibilidades possam ser decretadas.· 

Mas um argumento do honrado membro deveria sem dúvida pro· 
duzir peso em todos nós, já porque a matéria é grave, já porque o 
honrado membro nos merece o maior de todos os respeitos. Disse 
ele: "como impor uma pena pelo exercício de um direito!" Pergun· · 
tarei ao honrado membro: onde existe a pena, qual é a pena impos· 
ta? O não ser senador, o não ser deputado enquanto juiz de direito? 
Pois não está nas mãos deles o deixarem de ser deputados, o não 
~oretenderefl) ser senadores? Largai a vossa vida, largai o lugar de 
juiz de direito, e imediatamente podereis ser deputados ou sena· 
dores. 

Senhores, disse o honrado membro, é uma pena igual àquela que 
se impõe por um julgamento de crime de responsabilidade, a sus· 
pensão do emprego. 

Se nos crimes de responsabilidade, quando se impõe a pena de 
suspensão do emprego, se dá ao réu um outro em compensação 
desse, bem, o argumento prevalece, porque aqui dá-se na realidade 
um emprego, e um emprego muito honroso. Repito, largai o lugar 
de juiz de direito e podereis ser deputado ou senador. É isto pena? 
Se é, todos nós a temos sofrido; eu nunca a tomei por tal, nem os 
deputados consideram pena o serem deputados. . 

Mas veja V. Exa. mais que .pelo fato de terem os membros do 
poder judiciário entrado nas câmaras, ainda a confusão existe em 
maior escala. Até aqui era a confusão com o poder legislativo; 
agora vou mostrar ao Senado que a confusão vai ter lugar, e tem 
na realidade lugar, com o poder administrativo; e esta confusão se 
não daria se acaso eles não fossem deputados ou senadores. 

Não me lembro, não me recordei mesmo de fazer a estatística; 
não sei quantos presidentes de provl~cia _s_ãa_ou foram juízes;· não 
sei quantos são empregados em repartições fin·anceiras; em uma 
palavra, não sei quantos pertencem ao corpo administrativo, mas 
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sei que. ele está todo cheio de juízes ou de magistrados. Aqui te· 
mos pois a çonfusão do poder administrativo com o poder judiciário. 
E como é possível resistir a isto.? Perdoe V. Exa .... eu digo entre 
parêntesis (desejo mesmo não ser ouvido), como é possível que 
um ministro da coroa resista às pretensões daqueles que têm de 
dar um voto e formar uma maioria? t: Indispensável nomeá-lo se· 
nador, nomeá-lo inspetor qe uma tesouraria, nomeá-lo, em uma pala· 
vra, até ministro da marinha. (Risadas.) Portanto, Sr. presidente, as . 
incompatibilidades devem sem dúvida ser votadas para evitar este 
inconveniente, inconveniente muito grande, que faz até que não te· 
nhamos class~ administrativa. 

Lamentei, Sr. presidente, que o honrado membro em uma parte 
do seu discurso apelasse para os membros do poder judiciário, que 
chamasse mesmo a todos para virem defender seus direitos, para 
virem opor-se ·a esta degradação, chamando até não sei se ilotas ou 

' 
pariás aos membros do poder judiciário, no caso de passarem as 
incompatibilidades. Do meu lugar, Sr. presidente, eu disse imediata· 
mente: "Veja o honrado membro que isto é agitação; e não está no 
estilo, n~s princípios do honrado membro tal procedimento." 

Senhores, estou inteiramente convencido que essa agitação exis· 
te de há muito tempo; e é por isso que as incompatibilidades têm 
sido adiadas; postas em discussão no parlamento têm sido demo
radas ou apartadas, não se tem podido ainda conseguir uma resolu
ção final; e para se consegl)ir uma espécie de incompatibilidade in· 
di reta foi. preciso que um membro influente 9o poder judiciário 
as viesse propor; note V. Exa. isto, não é uma circunstância ligeira 
a que se não deva atender; as incompatibilidades indiretas decre· 
tadas nas leis de 1850 foram propostas pelo honrado membro sendo 
ministro da justiça; ele e só ele poderia inspirar confiança aos seus 
colegas do poder judiciário para obter a votação; ele e só ele pode
ria· ter a força moral para os coagir e reprimir a agitação a essa 
oposição sistemática, metódica, que tem sido feita até hoje contra 
as incompatibilidades. 

Não censuro isto, porque V. Exa. sabe que eu sou da opinião 
daqueles que entendem que o direito de petição .. deve ser o mais 
ilimitado e exercido por todos os meios imagináveis; mas admirei 
a proposição por ser proferida pelo honrado membro. 

Notei mais, Sr. presidente, que ao mesmo tempo que o hon· 
rado membro se declarava contra as incompatibilidades apresenta· 
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das no projeto, sustentava as incompatibilidades das leis de 1850; 
se não há contradição, poderia parecer que nada mais ·há ·a ·fazer, 
que até ali tinha chegado a sabedoria humana, que essas leis feitas 
em 1850 deveriam existir, e continuar a existir até ao fim dos sé· 
cu los. 

Para defender ainda a eficácia das leis de 1850 empregou o no
bre senador, como hábil orador, dois argumentos: 1.0

, essas leis pas· 
saram há pouco tempo, não podemos dizer ainda qual deve ser o · 

efeito dessas incompatibilidades; mas como viu que tal argumento 
não era tão poderoso que sustentasse essas leis, apresentou o se
gundo: "Essas lei não têm sido executadas." 

Os honrados membros do ministério e o nobre senador deci· 
dam entre si a questão: o honrado membro diz que as leis de 1850 
não têm sido executadas; os nobres ministros respondem, se têm 
ou não, e o porque não; mas o que é verdade é que nesta parte o no
bre orador fo.i eloqüente, veemente, enérgico; não se contentou com 
oferecer a proposiçãoi desenvolveu-a até seus últimos pontos e vír· 
gulas, para mostrar que as leis de 1850 não tinham sido executadas. 

Sr. presidente, também acredito que as leis de 1850 não têm 
sido executadas; mas não o têm sido porque não era possível que o 
fossem. As leis de 1850 supõem que os membros do poder judiciá· 
rio ·não existem nas câmaras; mas como existem, não é possível re
sistir-lhes; forçosamente hão de dominar, hão de anular todas as dis
posições indiretas de incompatibilidades. E preciso pois arredá-los defi· 
nitivamente, determinar que a incompatibilidade é absoluta; e então 
veremos o efeito, veremos se, depois disso, uma lei há de ser ou não 

executada. 
Não creia, V. Exa., que nesta ocasião julgo que é Q patronato quem 

pode iludir a lei; não, não é o patronato, é a necessidade; o governo 
não pode resistir, há de por força iludir a lei e é assim que se tem 

procedido até hoje. 
Senhores, o que disse o honrado membro prova, não o corolário 

que tirou, mas o contrário. Se vistes que as leis de 1850 não pude· 
ram ser executadas, se o não foram pelo ministério composto de mem
bros das mesmas opiniões, dos mesmos princípios, da mesma ener· 
gia; em uma palavra, da mesma capacidade, não significa isto que as 
incompatibilidades indiretas não são senão absurdos·, inexeqüíveis? ... 

Acrescentarei mais, Sr. presidente, que as incompatibilidades 
indiretas, ao mesmo tempo que pecam quanto ao mesmo grande prin· 
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cípio de inconstitucionalidades alegado pelos oradores adversários 
da minha opinião, denotam de mais a mais falta de lealdade da parte 
do corpo legislativo, que quer conseguir um fim por meios indiretos, 
seguindo por devassas em vez de ir pela estrada real da verdade. 

· Se as incompatibilidades são anticonstitucionais, diretas ou indi· 
retas, estão sujeitas ao mesmo raciocínio, porque é embaraçar o exer
cício do direito político, .como dizem os honrados membros. 

O SR. VISCONDE DE MARANGUAPE - Apoiado. 
O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA- Não seria mais nobre 

decretar com. franqueza o princípio, declarar aos membros do poder 
judiciário qual é a sua sorte, para que eles se decidam como lhe 
cumpre, relativamente ao emprego que devem optar? Não será isto 
melhor do que, por meios indiretos, propor uma espécie de transa
ção, e dizer: "Vós, membros do poder judiciário, sois juízes de direito, 
mas vede bem, ide arranjar votos, porque depois tereis a diminuição 
na antigüidade tereis a suspensão do exercício por este ou aquele tem· 
po, e assim por diante, contando eles conseguir a in·fração das lejs 
que imp~e tais incompatibilidades indiretas, por meio de sua influên· 
cia parlamentar?" Tudo isto não é uma verdadeira alicantina (permita· 
se-me o termo), não têm ares de estratégia legislativa? Nesta parte, 
adoto sem dúvida algl.lma a opinião daqueles senhores que não que· 
rem incompatibilidades indiretas, estou absolutamente de acordo com 
eles; os seus argumentos servem para mim. Decretem-se com fran
queza e lealdade as incompatibilidades diretas, que são justamente 
aquelas que hão de fazer benefício ao país, aquelas que hão de canso· 
lidar as instituições e deitar por terra a confusão dos poderes políticos 
resultantes da influência legislativa que pretendem, e de que já dis· 
põem os membros do poder judiciário. 

Se, pois, não podeis executar uma lei destas, e na realidade não 
parleis, como é possível que venhais ao poder legislativo pedir ainda a 
decretação de um tal princípio? Senhores, se acaso as leis de 1850 
tivessem sido cumpridas e executadas, se tivessem concorrido para 
a experiência (o que na realidade é impossível, porque com seme
lhantes leis nada se pode conseguir), eu modificaria minha opinião, 
esperaria que o tempo desenvolvesse mais a verdade. do ob}eto; mas 
é o próprio orador que nos diz que tais leis não têm sido possível 
executarem-se, e destrói logo esta proposição, porque note V. Exa. 
as expressões de que se serviu o honrado membro. 

Disse ele: com isto não quero fazer censura por modo algum ao 
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nobre ministro da justiça o Ora, se ele na realidade censurasse, podia 
ainda supor-se que essas leis eram exeqüíveis; mas que por falta 
de vontade ou por desleixo, ou negligência do governo, elas não têm 
tido execução. Mas, desde que o honrado membro diz - não censuro 
- o que significa isto? Que está certo da inexeqüibilidade de seme
lhantes leis; e então (devera dizer o nobre senador) devo dar o meu 
voto a outra lei igual àquela que também não há de fer execução, e 
assim obstar que se decretem as incompatibilidades di retas? o. o De
vemos ir às absolutas. Este devera ser o corolário das opiniões do 
honrado membro; mas não o foi; ele não quer nem umas nem outras. 

Sr. presidente, estas incompatibilidades já têm sido reconhecidas 
a outros respeitos o V. Exa. não me dirá por que motivo o conselheiro 
de estado não pode ser membro do poder judiciário? Desde que ele é 
conselheiro, cessam as funções de juiz; até hoje tem sido assim, e 
por quê? Não é outra a razão senão porque o exercício do poder admi· 
nistrativo é incompatível com o exercício do poder judiciário. Se pois 
as funções do poder administrativo são incompatíveis com as do po· 
der judiciário, o mesmo se dá a respeito do poder legislativo. Se o 
argumento não é' idêntico, ao menos tem tal analogia que .oão se me 
pode negar a força o 

Senhores, em geral as incompatibilidades são a base de todo o 
sistema político e administrativo; sem elas não é possível, não se 

\ 

pode mesmo conceber a existência do sistema representativo. Não 
é possível deixar de reconhecer incompatibilidades de uns para ou
tros poderes mais ou menos; elas existem na inteligência de todos. 

Sr. presidente, por esta forma creio ter· provado que as incom
patibilidades não são inconstitucionais, que as incompatibilidades di
retas são as únicas admissíveis, exeqüíveis, são as únicas que a dig
nidade do parlamento admite. 

Agora, Sr. presidente, falarei sobre um tópico, que logo no prin
cfpio do meu discurso aventei; e foi que as incompatibilidades não 
caracterizavam um partido no Brasil. 

Sr. presidente, o nobre orador disse com muita ênfase que o par
tido liberal queria estas incompatibilidades para depois exigir outras, 
e que então o parlamento daria à lógica aquilo que era da lógica o 

Trouxe-nos a lista de uma série de incompatibilidades decretadas pela 
nação portuguesa, e perguntou-nos se não -seria absurdo que tal lista 
se adotasse no nosso país o • 

Disse mais que o partido liberal tinha em alguma ocasião propos-
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to essas incompatibilidades, mas que tais princípios só tiveram an· 
damento com as nqtícias aterradoras vindas da Europa em 1848; que 
então não se ocupou esse partido somente com as incompatibilidades, 
pediu além delas a reforma do Senado, a revisão dos tratados, em uma 
palavra, tudo quanto lhe veio à cabeça, e que eu não sei bem, porque 
nesse tempo não era homem político, tinha a honra de ser membro 
da assembléia provincial do Rio de Janeiro; por conseqüência não me 
ocupava com a política·, e por isso não tenho bem presentes todas as 
reformas pedidas então pelo partido liberal. 

Senhores, eu desejaria que o nobre orador fosse mais. . . fosse 
mais prudente; ele tocou em épocas que, a ·falar a verdade, devem 
ser esquecidas, cujos acontecimentos não devem hoje ser trazidos à 
discussão, nem mesmo apreciados, porque estamos em um tal estado 
de paz e de tólerância que é útil não despertar ódios e dissabores. 

Portanto, eu nada direi a este respeito; notarei somente que o 
honrado membro enganou-se; as incompatibilidades foram propostas 
na Câmara dos Deputados depois de chegarem as notícas da Europa ... 

O SR. VISCONDE DE ABAETÉ - Foram propostas então, mas 
tinham sido resolvidas antes de chegarem tais notícias. 

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA - ... o ministério, como 
muito bem diz o nobre visconde no seu aparte, já tinha decidido tratar 
delas antes de se ter a notícia dos acontecimentos de 1848 na Eu
ropa. 

Assim que não foi resultado dessas desordens, não foi resultado 
do pânico que se apoderou dos estadistas bra.sileiros. E como, se· 
nhores, eu também em certa ocasião, isto é, em um discurso que pro· 
feri no instituto dos advogados, sendo seu presidente, sustentei o 
princípio das incompatibilidades di retas, sendo publicado esse discurso 
em 1849, é preciso que eu o diga ao honrado membro que minhas 
opiniões não foram de forma alguma influídas pelas comoções dessa 
época na Europa. E para o provar, Sr. president~. permita V. Exa. 
que eu leia duas palavras unicamente desse discurso, relativas a esses 
acontecimentos, e depois leia também o que disse sobre as incom· 
patibilidades: 

"Que seria da França moderna, da França, um ,dos mais brilhan·' 
tes focos de ilustração e de indústria; o que seria da França de Mon::r 
tesquieu, de Montagne, de Potier, de Cujacio, de Benjamin COnstant, 
de Chateaubriand e de todos esses sábios que não menos-·honram as 
letras e as ciências que a humanidade? Que seria dessa nação ilus-
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tre nesses dias nefastos de junho se o comunismo, se o selvagem e 
brutal socialismo não tivesse que combater a ilustração, tão vulgari· 
zada naquele país, bebida no estudo dos preceitos e axiomas do di· 
reito administrativo? O maior inimigo desses monstros, .quem maior 
resistência lhes fez, quem os derrotou, e para sempre, nesse solo 
abençoado, pátria das luzes, foi ·o conhecimento aprofundado que ti· 
nha o corpo da nação dos verdadeiros meios de obter a possível feli· 
cidade social, seja qual for a forma de governo adotado pela sobera· 
nia nacional. Em uma nação ignorante, a conquista era fácil. Quem 
resistiria aos charlatães, aos hipócritas, e aos sicofantas? A indife· 
rença política do povo, senhores, assim como a perversão de sua 
inteligência, é um grande mal; é fonte inexaurível de grandes cala· · 
midades! 1: a história que o diz; é a lição ensinada pela sabedoria dos 
séculos." 

Quem se exprime por esta forma por certo não simpatizou com os 
acontecimenots de 1848 na Europa. 

A outra parte do meu discurso é a seguinte: 
"O poder judiciário é independente, os juízes são perpé· 

tuas, sua remoção não pertence ipso jure ao poder· executivo, ou· a 
um outro poder político no Estado: uma questão se apresenta ao pu· 
blicista brasileiro. É, ou .não, incompatível o ofício de juiz com o de 
legislador? Quanto mais estudamos esta questão mais nos conven· 
cemos da conveniência de declarar sua incompatibilidade; e nem 
acreditamos um momento que para o fazer seja mister ato de uma 
convenção nacional, isto é, na forma do artigo constitucional 174 e 

seguintes." 
Ora, não sendo as incompatibilidades, como já disse, uma ques

tão de partido, e que caracterize uma crença política, mas sim uma 
questão de ordem pública, como tal V. Exa. pode ficar certo, e o 
Senado também, que tal questão não pode ser exagerada, como tam· 
bém já observei. Os partidos, quaisquer que eles sejam, estão con· 
vencidos da necessidade da reforma; hão de contentar-se com ela, e 

nada mais exigirão. 
Decerto, se acaso continuar-se no sistema de incompatibilidades 

indiretas, pode V. Exa. convencer-se de que para o ano que vem outra 
vez a questão das incompatibilidades giretas; porque ninguém se. con· 
tenta com essas incompatibilidade~ indJretas; p·orque todos est<:.,, 
convencidos da verdade e. ·exatidão das proposições do honrado mem
bro pelo Rio de Janeiro,, quando asseverou à casa que os seus pró· 
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prios decretos de 1850 não foram executados. Portanto, as incompa
tibilidades indiretas não hão de obter o assentimento geral. Para que 
nada mais se exija há de se pedir as incompatibilidades diretas; estas 
hão de ter lugar infalivelmente. 

O que eu desejava, Sr. presidente, era que o governo susten
tasse, se pusesse à testa desta reforma; e que o corpo legislativo a 
decretasse antes· que se ache o país em situação de não se poder 
fazer isto madura e pacificamente. 

Eu, senhores, nada receio do meu país; tenho da sua tranqüilidade 
a maior certeza; mas é a confusão das idéias, é o aparecimento de 
partidos opostos, é o antagonismo que tanto mal tem feito ao nosso 
país, principalmente entre os homens notáveis dele, sobre um ponto 
tão essencial para consolidação das nossas instituições; é isso, se
nhores, que lamento, é disso que receio, e é justamente um estado 
tal que há de. ou pode embaraçar a decretação de semelhante medida. 

Senhores,· o nobre senador pelo Rio de Janeiro, referindo-se ao 
que acontece nas nações estrangeiras, disse que tal princípio de in
compatibilidades não existia na constituição de um só país; e referiu
se à Inglaterra. O nobre orador sabe perfeitamente que na Inglaterra 
não há verdadeiramente constituição escrita; mas esse princípio das 
incompatibilidades existe na Inglaterra. Os juízes, que ali são poucos, 
têm assento na câmara dos lordes, e somente nela têm voto consul
tivo, mas não o têm deliberativo. 

Ultimamente o que se pretendeu na câmara dos comuns foi que 
o Master of Rolls (que não traduzo· em português, porque não posso 
achar no nosso país um emprego exatamente igual a esse, e por isso 
continuo a dar-lhe o mesmo nome que tem na Inglaterra), o que se 
pretendeu foi que o Master of Rolls não tivesse assento na câmara 
dos comuns. Apareceu um bill neste sentido·, esse bill teve 1.8 e 2.a 
leitura. e na ocasião da 3.a leitura Mr. Macauley opôs-se à medida: 
antes disso já lorde Palmerston e lorde John Russel tinham falado 
contra ela; mas outros oradores eminentes a tinham sustentado; e o 
que é verdade é que se propôs o adiamento por seis meses; Mr. Ma· 
cauley sustentou o adiamento e este passou. 

Mas note V. Exa. que quando isto aconteceu a Inglaterra não 
sei se já estava em guerra com a Rússia; porque não· me recordo 
agora bem qual foi a época; foi em 1853, mas não sei o mês e o dia, 
para dizer se a guerra estava declarada ou não; mas, se não estava 
declarada, havia grande proximidade, era prudente adiar quaisquer 
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reformas, e de fato. outras o foram, aliás com grande empenho por 
muitos dos membros do parlamento, e demais, era somente a incom
patibilidade de um magistrado cujo nome acabo de proferir. 

Se, porém,· nos quisermos dirigir pela opinião dos estadistas in· 
gleses, nenhum outro mais importante posso apresentar à considera
ção do Senado do que lorde Brougham. É lorde Brougham que expres
samente diz que a dignidade, o prestígio, o decoro da magistratura 
inglesa ficou resguardado, conservado, garantido pelos estatutos que 
estabeleceram essas incompatibilidades; isto é, que desabilitaram 
os juizes para sentarem-se na câmara dos comuns. Aqui tem V. Exa. 
as próprias palavras de lorde Brougham; V. Exa. permita que eu as 
leia mesmo em inglês, a fim de que também neste idioma seja toma
do pelo taquígrafo, para não diminuir talvez com a tradução a força 
das expressões: 

"lhe purity of the bench is still further guarded by the statuory 
provisions disabling the judges from sitting in the house Commons." 

A pureza; pois, a dignidade, a nobreza, o prestígio dos juízes in· 
gleses foi garantido por esses estatutos que os desquali-ficaram para 
se sentarem na câmara dos comuns. 

QualqÚer que observar o que é preciso fazer para se obter vi
tória nas eleições, deve ficar convencido que nenhum candidato o 
pode ser sem nutrir e manifestar uma crença política, e entrar em 
todos esses manejos eleitorais, cortejo de partidos, transações e 
tudo mais que constitui a lida eleitoral. Ora, V. Exa. não crê que 
necessariamente isso há de produzir alguma diminuição da severidade 
do caráter indispensável ao juiz? 

Não direi que isto signifique uma nódoa na toga do membro do 
poder judiciário que assim se comporta; não; mas de fato obriga o 
membro do poder judiciário a modificar a severidade de caráter que 
lhe é imposta, pela classe e poder político a que pertence; e o mem
bro do poder judiciário deve ser tal que, não só não peque, mas que 
não dê ocasião a que se creia que ele peca. 

O SR. SOUZA FRANCO - Apoiado. 

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA - É esta a minha máxi
ma, se é errônea, vivo com ela; são estes os meus princípios. 

Ora, essas eleições chamam, arrastam o candidato a ·mil coisas. 
V. Exa. não tem presenciado o que, mesmo aqui na corte, se tem 
feito e o que ainda se podia fazer e não se tem feito? É isto que pre-
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vine o princípio das incompatibilidades; o membro do poder judiciário 
~~ada perde e ganha muito prestígio. 

Mas, disse o honrado me'mbro a quem tenho a honra de res· 
ponde r: "Com esta reforma o que pretendeis? Melhorar o corpo le
gislativo ou melhorar o poder judiciário?" Foram estas as formais 
palavras do honrado membro; e, prosseguindo ele em seu discurso. 
disse: "Melhorar o corpo legislativo, não o creio; porque ele .nada 
perde. antes muito ganha com a entrada dos juízes. A educação des
tes é científica; os estudos que fazem nas universidades são os que 

· interessam ao estadista; acham-se habilitados para discutir as ques
tões as mais graves.: por conseqüência nada perde o corpo legislativo 
com a sua entrada; e a contrario sensu pode perder o corpo legislativo 
se tais homens não entrarem nele, se tais homens não derem seus 
conselhos, não exprimirem suas opiniões, ~ão tratarem dos negócios 
públicos." 

A tese, Sr. presidente, encarada por esta forma, é sem dúvida 
verdadeira; mas não é deste modo que eu a encaro. Em primeiro lu
gar, confunde o honrado membro o jurisconsulto que não é magistra· 
do com aquele que o é; ora, as incompatibilidades não obstam à 
entrada daqueles, e só destes; e então será suprida a falta sentida 
pelo nobre senador. E em segundo lugar, a co~stituição, que decretou 
a separação dos poderes, não permite, como já fiz ver, essa entrada. 

· Em terceiro lugar, à entrada dos juízes no parlamento faria, se já não 
tem· feito, com que o poder legislativo fosse absorvido pelo poder 
judiciário. V. Exa. já ouviu a estatística atual da câmara e do Senado 
a este respeito. Eu acrescentaria a estas razões que os hábitos de 
julgar ou de aplicar a l~i, como faz o juiz, não se harmonizam inteira
mente ccim os trabalhos parlamentares. Essas argúcias e sutilezas 
(há um aparte) indispensáveis ao juiz para conhecer a fundo o pen-

. sarnento do legislador, inabilitam, até um certo ponto, permita-se-me 
que o diga, os juízes para os trabalhos parlamentares. 

O SR. VISCONDE DE MARANGUAPE dá um aparte que não 
ouvimos. 

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA - Peço perdão ao hon
rado membro pela província do Rio de· Janeiro. Eu não disse que era 
característico; disse apenas que o inabilitavam até certo ponto para 
os trabalhos parlamentares. Não querendo sair da esfera da discus· 
são sobre objeto tão grave, não prosseguirei nesta mátéria. 

Vejamos agora como é que o honrado membro provou que o prin· 



cípio das incompatibilidades não melhora o poder judiciário. Não 
melhora o poder judiciário, porqUe, disse o honrado membro, os ln· 
convenientes que o poder judiciário sofria com a falta desses juízes 
eram muito bem compensados pelos importantíssimos serviços pres
tados por eles na administração pública. Encarando assim, senhores, 
se na realidade o poder judiciário pode • ser compensado dos incon
venientes alegados em apoio das incompatibilidades, por esses ser
viços, o argumento do nobre membro procede; mas o poder judiciário 
foi instituído pela constituição, e existe nos países civilizados para 
administrar justiça ao país e nada mais, depois que esta saiu das 
mãos do povo, e constituiu uma profissão, uma classe e um poder. 

Para a administração da justiÇa ~er, boa é indispensávelque seja 
o mais prontamente possível· feita, que as partes não sofram demora 
pela não presença daqueles que têm de administrar essa justiça; e 
portanto já vê V. Exa. que o argumento do honrado membro não 
procede. 

Agora, se V. Exa. me permitir, direi que, além dos males que so· 
fre a administração da justiça no Brasil, tem lugar outro, e vem a ser 
uma substituição indefinida, de maneira que as partes não sabem a 
quem se hã·o de dirigir, e isto não é longe daqui, é perto de nós. 

O SR. SILVEIRA DA MOITA- Aqui mesmo na corte. 
O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA - Não é isto, senhores, 

um grande inconveniente? 
Esta é a razão porque, quando falei dos exemplos das nações es· 

trangeiras relativamente a incompatibilidades, eu disse que se devês· 
semos tomar por norma aquilo que se faz nas nações estrangeiras 
as estudássemos. Pois bem, agora digo que, atendendo às circunstân· 
cias esp.eciais em que se acha o Brasil, não desejo de forma alguma 
que o Senado e o corpo legislativo se decidam em uma questão desta 
ordem t senão pelo estado em que se acha o país, por aquilo que 
somos, por aquilo que exige a nossa indústria e comércio, pelo que é 
indispensável para o progresso de nossa civilização, por aquilo, en· 
fim, que tem direito a reclamar um povo para sua felicidade a estes e 
outros respeitos. 

Que nos importa a nós que a França adote este ou aquele sistema, 
se à França se viaja em 20 dias? Que nos importa a nós que a ln· 
glaterra adote outro sistema, se a Inglaterra se viaja em 3 a 5 dias? 
Pode ser porventura a atualidade da França e da Inglaterra a mesma 
que é a atualidade do Brasil? Decerto que não; outras medidas .. pois 
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devemos adotar; medidas consentâneas com o estado em que nos 
·achamos. 

Senhores, não havia perigo que na Inglaterra os 12 ou 15 juízes 
tivessem assento na câmara dos comuns, porque 12 ou 15 juízes para 
600 votos não produziriam absorção, não produziriam confusão de po
deres. Mas, senhores, todos nós ouvimos dizer que os juízes de di· 
reito eram perto de 200, e que desses, 27 têm assento· na Câmara dos 
Deputados; por conseqüência, tão grande fração em proporção ao 
número de membros daquela câmara deve merecer séria atenção, e 
isto apesar das leis de 1850; mas não são 27 magistrados, são 43 
magistrados. Que mais é mister para que se reconheça a necessida· 
de da medida? Dir·se·me-á: "reforme-se a poder judiciário ... " Pois 
bem, reforme-se, digo eu, também essa lei fatal de 3 de dezembro. 

Esta razão milita a respeito da França e de Inglaterra? Certamente 
que não. O argumento portanto do honrado membro não pode pro· 
ceder. Procede sem dúvida alguma o meu, procede este argumento 
que estabeleci para sustentar a tese de que as incompatibilidades 
di retas sao indispensáveis. 

Disse o honrado membro, Sr. presidente, que os juízes de direito 
não eram candidatos porque eram juízes de direito, mas eram can
didatos porque eram homens políticos; e concluiu que, sendo isto as
sim,. eles haviam de continuar a ser homens políticos. E quem lhes 
dizque não sejam? Quem é que se opõe a que juízes de direito con· 
tinuem a ser candidatos políticos, contanto que não sejam juízes de 
direito? Agora, Sr. presidente, isso prova mais que são indispensáveis 
as incompatibilidades diretas a fim de que aquele que quiser ser juiz 
de direito, ou aquele que o for já saiba a marcha que deve seguir, se 
deve continuar como juiz de direito, ou propor-se para essa classe, ou 
se lhe é mais útil seguir a vida política. Prova também que o parla
mento não ficará privado das luzes e talentos desses distintos cida· 
dãos. 

Por fim, Sr. presidente, o nobre orador lançou mão de um argu· 
mento positivamente ad terrorem. Disse ele: .. Não se desgoste uma 
classe de cidadãos; é imprudente todo aquele que diz: - desgoste-se 
embora uma classe de cidadãos. " 

Senhores, eu já disse no princípio do meu discurso que não es
perava que o honrado membro se exprimisse por esta maneira; mas 
devo fazer justiça aos seus sentimentos, e devo também fazer jus· 
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tiça aos princípios que dominam geralmente falando, os membroa 
do poder judiciário. 

Em geral, senhores, assim como raras vezes se tem visto advoga
dos revolucionários ou implicados em conspirações e revoluções, a 
mesma coisa, e muito mais ainda se deve dizer relativamente aos 
magistrados. O hábito de julgar, o hábito de aplicar a lei, dá-lhes 
uma tal prudência, que na realidade eles nunca saem dessa mansi· 
dão do gabinete. Por isso permita o Senado que eu diga que o argu
mento do honrado membro não pode de forma alguma proceder: por
que até mesmo há injustiça em supor que os membros do poder ju
diciário, tão bem aquinhoados no país, se julguem ofendidos a ponto 
tal que pretendam perturbar a ordem pública. 

O argumento com que o honrado membro corroborou essa sua 
opinião não procede, porque disse ele: "Não vos lembrais vós de 
uma classe que se achou ofendida o ano passado e que o governo foi 
obrigado a recuar?" Este exemplo não procede, Sr. presidente, por· 
que esta classe não é a classe dos magistrados, eminentemente pací· 
fica, eminentemente prudente, e absolutamente preparada para poder 
julgar da .injustiça ou justiça de uma medida legislativa. A classe a 
que o honrado membro se referiu não está nestas circunstâncias, po
dia estouvadamente crer que se achava ofendida nos seus direitos. 

O SR. MANOEL FELIZARDO - Não façamos injustiça à classe, 
foi um ou outro indivíduo, a classe não. 

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA- Eu ia dizer isso. Podia 
com maior ou menor açodamento fazer uma declaração intempestiva 
contra a dei iberação que se podia tomar; porém os magistrados, ho· 
mens cuja vida é toda ela no gabinete, habilitandos a julgar os seus 
concidadãos, não é possível, senhores, que se lhes aplique o exemplo. 
Tanto mais quanto V. Exa. acabou de ouvir pelo aparte do nobre se· 
nadar pelo Rio de Janeiro que se deve fazer justiça a essa classe a 
que se referiu o honrado membro, e ilustrado or.ador, que ocupou a 
atenção da casa na sessão de ontem. Essa classe, senhores, toda 
ela se declarou contra? Foram dois, ou quatro, ou seis indivíduos que 
mais ou menos açodados se declaram contra a medida. Não quero 
di~er que todos ·estivessem satisfeitos com ela, porque o negócio é 
grave: não sei se o projeto continha alguma erva de passarinho (ri· 
sadas), que seus corações receavam que destruiria o fruto que preten· 
diam colher; mas que a classe inteira era incapaz de proceder por 
outra forma diversa daquela que a~. leis permitem, disso estou con· 
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vencido. Por conseqüência o exemplo trazido pelo honrado membro 
não procede. 

Sr. presidente, a· respeito das incompatibilidades diretas eu creio 
quE;} tenho dito quanto é suficiente em minha consciência para susten· 
ta r a proposição. Enquanto aos círculos, três membros da ilustrada 
comissão sustentam que a medida não pode ser adotada sem passar 
pelos trâmites prescritos na lei fundamental do império para as ques· 
tões constituci·onais: os outros membros entendem que a eleição por 
círculos pode ser adotada por uma lei ordinária. Eu sou desta opinião. 

Eu entendo que quando a constituição diz: - eleição por provín· 
cias - não implica com a eleição por círculos, que também é por 
províncias; não se tira direito algum, nem ao cidadão que vota, nem 
ao poder político legislativo, por conseqüência está nos termos de 
ser consiçlerada esta questão como concernente ao modo prático das 
eleições. 

O círculo não é senão uma divisão da província pelo que respeita 
à eleição e nada mais. Ora, a divisão das províncias está na mente 
da constituição, está mesmo decretada por ela. Por conseqüência 
podem-se dividir as províncias sem que a constituição se lhe oponha. 
Podem-se dividir por uma lei as províncias, tanto administrativa como 
eclesiástica e politicamente, isto é, tanto no sentido administrativo, 
como no sentido eclesiástico e no sentido político: nós o temos já 
feito. 

A eleição por círculos o que faz é dividir a província pelo que diz 
respeito à parte polític~ ou eleitoral, ficando todas as outras divisões 
subsistindo. Não acho nisto a menor questão constitucional. Em uma 
palavra, eu não posso crer que nem os limites dos direitos políticos 
dos legisladores, nem os dos cidadãos sejam alterados de forma ai· 
guma. 

Agora, enquanto à sua utilidade, eu expenderei uma opinião que 
me merece muito crédito, que para mim, geralmente falando, é dog· 
ma. Montesquieu diz que conhecem muito melhor as necessidades 
de sua cidade os habitantes dela; que quem pode melhor julgar da 
-capacidade do seu vizinho é aquele que o é. Portanto são favorá-
veis estas expressões às eleições por círculos·. Eu cito a V. Exa. 
as própias palavras de Montesquieu: 

"L'on connait beaucoup mieux les besoins de sa ville que ceaux 
des autres villes, et J'on juge mieux de la capacité de ses voisins que 
de celle de ses autrees compatriotas. 11 ne faut donc pas que les 
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rnembres du corps législatif soient tirés en général du corps de la 
nation; mais ii convient que dans chaque lieu principal les habitants 
se choisissent un représentant. " 

Portanto, convencido da exatidão do precedente aforismo político, 
aprovaria a eleição por círculos. Não a aprovo porém de coração; 
aprovaria e aprovarei, votarei, porém não é de coração, é uma destas 
coisas que se fazem para se poder obter mais alguma coisa. Eu en· 
tendo que a eleição por círculos não poderá ser inteiramente útil ao 
país com a lei_ da guarda nacional atual. É indispensável que a lei da 
guarda nacional seja modificada; ela tem disposições que hão ·de 
perturbar muito a eleição por círculos, que· hão de. mesmo anular 
grande parte dos benefícios dessa eleição. E com uma eleição indi· 
reta ainda piores serão os resultados da eleição por círculos. 

Limito-me a estas observações porque estou convencido de que 
devo votar, posto que não inteiramente satisfeito. Eu espero que a 
eleição por círculos nos dê suficiente experiência para podermos obter 
para o futuro alguma coisa mais. 

Senhores, eu creio que devo terminar o meu discurso, pedindo 
ao Senado que vote pelo princípio das incompatibilidades. Eu sou de 
opinião que as indiretas nada valem, desejaria que fossem diretas; 
mas por esta condescendência política, que é para mim um axioma, 
aceito as indireta.s, na certeza de que um dia não muito longe nós 
havemos de conseguir as incompatibilidades di retas. Abramos a por
ta, senhores, a todos os cidadãos, a todas as classes, seja o parla· 
mento representado por todos os cidadãos. E nesta minha proposição 
não há contradição alguma com aquilo que tenhoexpostô, p.or isso ql:re 
sou também de opinião que os desembargadores'poss~un:ter:ass'ento 
no parlamento, porque são aqueles que devern ·repre.seritar o princí· 
pio, representar a classe, mas não o poder. Distinga-s~· pérf~itamente, 
faça-se esta distinção, uma coisa é o poder, outra coisa é a classe; a 
classe vem· a ser representada pelos desembarg~dores, o. poder não 
tem de ser representado, porque a constituição não o quer, quer a se~ 
paração, quer a divisão, quer a harmonia, quer o equilíbrio, mas não 
quer a confusão que necessariamente há de haver, se já não há, caso 
não se adote a lei, caso não se adotem as incompatibilidades. 

' . 

O SR. VISCONDE DE MARANGUAPE - Peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o Sr. D. Manoel .. 

O SR. D. MANOEL- Cedo. , .. 
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O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o Sr. visc-onde de Maran
guape. 

O SR. VISCONDE DE MARANGUAPE - O parecer que assinei 
com dois dos ilustres membros da comissão de constituição, o lumi
noso e memoráyel discurso com que ele foi tão vitoriosamente susten
tado, e que tanto prendeu a atenção do Senado, dispensavam-me de 
tomar parte nesta discussão. 

Parecia-me, Sr. presidente, que depois desse discurso podíamos 
tê-la encerrado sem precipitação. Não aconteceu porém assim: levan· 
to u-se hoje o ·nobre senador pela província da Bahia para combater 
não só esse parecer, mas também ·os pareceres separados dos outros 
honrados membros das comissões, e sobretudo para ver se podia de 
alguma sorte modificar a viva impressão _que aquele discurso fizera 
até nos ânimos dos mais decididos reformadores da constituição por 
mei·o de leis ordinárias. 

Começou o nobre senador o seu discurso censurando desapieda
damente as comissões por não terem dado mais um golpe na consti
tuição além dos que ele crê que podemos ir-lhe dando para pô-la a 
seu gosto. Este novo golpe é a decretação de eleições di retas em 
vez das indiretas estabelecidas pela lei fundamental do Estado. Vede, 
senhores, com que facilidade uma primeira ofensa a essa lei nos le
varia a sucessivos atentados contra ela, O nobre senador nem ao 
menos se dignou mostrar-nos como poderiam as comissões pôr de 
parte as terminantes disposições da constituição, para que se pudes
sem adotar as eleições di retas no projeto de lei que discutimos. Con
siderando desnecessária qualquer explica~ão sobre este ponto, passou 
ele a dar-nos uma idéia do sistema de eleições que proporia se fosse 
membro das comissões. 

Consiste este sistema em não haver senão uma classe de elei
tor~s em quem concorram as qualificações que a constituição exige 
nos eleitores de província, excluída assim de toda a ingerência nas 
eleições. a massa dos cidadãos ati vos que atualmente podem votar 
na·s eleições paroquiais. Não contente com esta exclusão, o nobre 

· senador deu a entender que queria também a r~dução desses únicos 
eleitores quando disse que era necessário definir melhor o que é a 
renda líquida anual de 200$ que a const.ituição marca para os eleitores 
de. província. 

É este, senhores, o sistema de eleições diretas qu~ o nobre vis· 
conde senador pela Bahia queria que as comissões propusessem para 
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felicidade da nação embora infringissem a constituição. 
Sustentando as incompatibilidades disse o honrado visconde que 

não se tratava de tirar direitos p·olíticos êt ninguém; mas somente as 
condições com. que se hão de conferir empregos. Que engenhoso 
meio de arrancar ao cidadão o mais sublime o mais sagrado dos seus 
direitos, o direito de representar a nação! Apo.iados.) 

UMA VOZ ~ Há opção . 
. O SR. VISCONDE DE MARANGUAPE- Opção meu ilustre cole~ 

ga é um dos efeitos das incompatibilidades, é pois a opção também 
que está em discussão. É preciso considerar a missão de representar 
a nação como um dos empregos de que o _governo pode dispor para 
admitir incompatibilidade entre ela e esses empregos; é preciso ir 
procurar duvidosos ou mal entendidos exemplos em outras nações 
para se justificarem incompatibilidades que a nossa constituição sa· 
biamente condenou. 

VOZES - Muito bem. 
O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA dá um aparte. 
O SR. VISCONDE DE MARANGUAPE- O que nos disse o nobre 

senador a respeito da Inglaterra não prova que os magistrados fossem 
excluídos da Câmara dos Deputados; e ainda quando assim fosse, 
não podemos comparar aquele parlamento onipotente e dominado pela 
aristocracia com o poder legislativo do Brasil, subordinado a uma 
constituição escrita, em que nada há de vago ou de arbitrário sobre 
a s·oberania constituída de um governo livre. O direito que tem o povo 
de eleger os seus representantes não é uma concessão que se lhe 
possa ou não fazer; não é conferido por lei alguma; é um direito·. ine
rente a toda a sociedade humana. Foi este direito que a nossa cons
tituição respeitou, quando nada mais fez do que declarar as incapa· 
cidades que suspendem o exercício desse direito .. (Àpo~ados.) Ela 
não reconhece incompatibiHdades se.não a respeito. dos religiosos 
pelo voto sagrado que prestam, entrando para o .. claustro, de renun
ciarem a toda ingerência no regime da sociedade. Quem poderá pó is 
sustentar· razoavelmente que a constituição permite aos delegados 
do povo restringirem-lhe a liberdade na escolha desses· seus mesmos 
delegados? 

·Donde parte senhores, a idéia de apartar os magistrados da re• 
presentação nacional! Do povo? Ele tem constantemente desmentido 
semelhante imputação. Donde parte pois esta idéia? Há quem pense 
que ela parte de certos candidatos '(apoiados) que desejam estreitar 
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o círculo dos cidadãos elegíveis, para aumentarem as probabilidades 
da sua eleiçã·o, e colocarem assim a coroa na necessidade de escolher 
entre eles os seus ministros; digo necessidade, porque é das câmaras 
que convém tirá· los. Eu, porém, creio que não há semelhantes preten- · 
sões. O que vejo nesta reforma da constituição é o desejo de se fazer 
alguma coisa para passarmos por progressistas. Vieram portanto as 
incompatibilidades e as eleições por círculos, como poderiam ter vin· 
do as eleições diretas de que agora se lembra o nobre senador pela 
Bahia. 

Quer-se que haja incompatibilidades para se evitar a corrupção a 
que as eleições expõem os magistrados, e para que nã·o sejam desvia~ 
dos do exercício das suas funções. São estes os mais fortes argu· 
mentos a favor das incompatibilidades. Senhores, os magistrados que 
vendem a justiça a troco de um lugar nas câmaras são somente aque
les que a venderam por qualquer outro preço. (Apoiados.) Não sei 
pois como as incompatibilidades remediaram este mal. Quereis, se· 
nhores, diminuir o número dos magistrados, deixando abertas as 
portas das câmaras àqueles que lhes podem servir de ornamento? Or· 
ganizai a magistratura, como ontem aconselhou o ilustre orador rela
tor das comissões. Não é, porém, em uma lei de eleições que se 
pode tratar como convém de um tão importante objeto. 

O SR. D. MANO EL - Apoiado. Isso é que é dizer grandes ver· 
dades. Continua hoje a falar pela boca de um santo. 

O SR. VISCONDE DE MARANGUAPE - O nobre senador pela 
Bahia quis justificar as incompatibilidad~s dos magistrados com as 
incompatibilidades dos soldados. Por que, perguntou ele, não votam 
os soldados nas eleições? É, Sr. senador, por nã·o terem a renda lí
quida 'que exige a constituição. 

o·sR. BARÃO DE PINDARÉ- Não há soldados ricos? 
O SR. VISCONDE DE MARANGUAPE- Se houver algum soldado 

nesse caso, por· que não há de votar? 
O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO - Porque a lei o .exclui. 
O SR. VISCONDE DE MARANGUAPE- A lei teve por fundamento 

a falta da renda marcada na constituição·; logo que não se dê este 
fundamento a respeito de qualquer militar, essa a razão da sua exclu· 
são. Eis aqui o perigo de se querer regular os direitos políticos dos 
cidadãos por meio de leis de eleições. Hoje cita-se. uma lei a respeito 
de soldados para aplicá-la a magistrados, amanhã citar-se-á a das in· 
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compatibilidades dos magistrados para se aplicar a . outras classes 
da sociedade. (Apoiados.) 

(Há um aparte) 

Disse o nobre senador pela Bahia que a constituição estabeleceu 
certas incompatibilidades, e citou as dos presidentes de província, 
comandantes das armas e secretários para os conselhos gerais; mas 
este argumento é contraproducente porque prova que só da assem· 
bléia geral legislativa não quis a constituição excluir ninguém em .ra· 
zão do emprego. Vejamos como a const~tuiçã·o respeitou a ilegibili· 
da de do ci-dadão no ministro de estado. Ela não diz qüe ele pode ser 
deputado, supõe este direito adquirido, e suas disposições a este 
respeito são todas fundadas neste princípio. 

O que é isto, senhores, senão a formal rejeição que ela faz de 
todas as incompatibilidades para a augusta missão de legislador? 
Mas, acrescentou o nobre senador, tendo a constituição autorizado a 
assembléia geral para legislar sobre eleições, pode ela legislar sobre 
as incompatibilidades que forem úteis. Assim seria, Sr. presidente, 
se, menos cautelosa, a constituição, depois de estabelecer no cap. 
6.0

• os direitos polfticos dos cidadãos a respeito de eleições, não ti
vesse declarado no art. 178 que é constitucional o que diz respeito 
aos direitos políticos. E diz o nobre senador que podemos tirar por 
uma lei de eleição esses direitos aos magistrados?· 

O SR. D. MANO EL - Foi uma jocosidade. 

O SR. VISCONDE DE MARANGUAPE - A lei de eleições deve 
limitar-se, como manda a constituição a regular o modo prático das 
eleições: e modo prático não quer dizer dar ou tirar direitos políticos 
que a mesma constituição estabeleceu. Modo prático quer dizer or
ganizar os colégios, marcar-lhes os lugares e d~ração, e determinar 
as formalidades com que as eleições devem ser feitas. 

De um outro argumento se serviu o nobre senador para provar 
a necessidade das incompatibilidades: ''Os juízes, disse ele, exer· 
cem um grande poder, e se tiverem ingerência no poder legislativo, 
eles o dominarão, e romper-se·á o equilíbrio dos poderes do Estado." 
Este argumento só pode caber na mente de quem houver de propor 
as incompatibilidades dos ministros de estado; ele nenhuma aplica
ção pode ter aos magistrados, salvo se com ele quis o ilustre orador 
mostrar que é preciso arredar das ·c-âmaras o poder da inteligência; 
mas então seria preciso arredar delas também muitas outras classes 
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ilustradas da sociedade. !: para este fim que se quer derrogar a 
constituição? 

O SR. D. MANOEL - Violá-la. 
O SR. VISCONDE DE MARANGUAPE - Apresentou o nobre se

nador mais uma razão para justificar as incompatibilidades propostas, 
e é que os juízes de direito são os únicos empregos perpétuos da 
constituição, e têm além disto um foro privilegiado. Isto quer dizer 
que quanto mais independente for um funcionário público, menos 
apto está para ser· legislador. Penso que nenhum ministro de estado, 
possuído do desejo de dominar as câmaras, ousaria pretender tanto. 
Eu faço, porém, justiça· aos sentimentos do nobre senador meu ami
go; ele. quer as incompatibilidades dos ·magistrados, e na falta de 
boas razões para advogar a sua causa, apresenta estas sem atender 
ao alcance que elas podem ter. 

Nada direi sobre a distinção que o ilustre orador fez entre os 
desembargadores como representantes da classe, e os juízes comO" 
representantes do poder. Confesso que não pude compreendê-lo. 

UM SR. SENADOR- Foi uma flagrante contradição. 
O SR. PRESIDENTE - O Sr. senador não pode discutir por 

apartes. .Reserve o que tiver que dizer para quando lhe competir a 
palavra. 

O SR. VISCONDE DE MARANGUAPE - Os apartes animam a 
discussão, quando são bem cabidos. 

Ponderou o nobre senador que as incompatibilidades não excluem 
os magistrados da representação nacional, eles podem ser deputados 
ou senadores contanto que larguem a magistratura; isto depende uni· 
camente da sua vontade. 

Eu, porém, que tenho outra idéia do que é vontade, persisto no 
meu voto contra as incompatibilidades. 

Ocupar·me-ei agora com as considerações que fez o nobre se· 
nador sobre as eleições por círculos. Ele reconhece a inutilidade 
desta medida, mas sustenta que é constitucional; porque não sendo 
os círculos senão divisões de províncias, os deputados e senadores 
serão eleitos por elas, como quer a constituição, se forem eleitos 
por círculos. Eu porém vou mostrar ao nobre senador que a eleição 
por círculos é contrária à eleição por província. Com o sistema dos 
círculos transferem-se as eleições da maioria para a minoria, o que 
é uma violação da constituição, uma subversão do governo represen
tativo, um ataque à sociedade. (Apoiados.) O sistema dos círculos 
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não é senão a eleição concentrada e.m fração do número de eleito· 
res combinada com uma fração do território da província para entre· 
gar a . maioria das câmaras à minoria dos eleitores provinciais . 
(Apoiados. ) 

Suponhamos uma província com trezentos eleitores, dividida em 
três círculos de cem eleitores. Em um círculo tem por exemplo, A 
6q votos, B 40; mas B tem nos .outros dois círculos 30 votos. Eis 
aqui B com 70 votos excluído por A que só tem 60. Não se tira pois 
a eleição à maioria da província para entregá-la à minoria? E podere
mos chamar às eleições por círculos eleições feitas pelos eleitores 
de província à vista de semelhantes resultados? Uma. contradição ·tão 
manifesta mancharia a lei que a contivesse. (Apoiados.) 

Talvez se tenha em vista destruir as eleições por províncias; 
mas, senhores, atendei que estas são as eleições que a constituição 
quer e são conformes com a natureza da divisão que ela fez no im· 
pé rio. As províncias não são meros distritos administrativos. A 
constituição e o ato adicional deram-lhes um valor político tal que só 
a maiorfa dos eleitores de cada uma delas podem dar-nos legítimos 
representantes da nação. 

VOZES- Muito bem. 
O SR. MARQU~S DE OLINDA -·Sr. presidente, depois do im· 

portantíssimo discurso que fez o nobre senador que abriu esta dis· 
cussão, não resta mais nada que dizer sobre a matéria. A minha opi
nião sobre estes dois grandes objetos que têm sido discutido já é 
conhecida de há muito tempo, e as razões principais em que me 
fundo estão exaradas no parecer; mas c·omo algumas reflexões foram 
feitas hoje em sentido contrário, vejo-me obrigado a dizer alguma 
coisa. 

Sr. presidente, uma máxima recomendada por todos os publi
cistas nos aconselha que procuremos sempre imprimir às ·leis o 
car?ter de estabilidade, fazendo com que os povos tenham respeito 
quase religioso às instituições do país, e principalmente às consti
tucionais . 

Fundado nesta máxima, .e autorizando-me com o exemplo dado 
por esse grande povo que tanto domínio exerce na Europa, e pelo 
exemplo também que nos dá um povo nosso conterrâneo descendente 
daquele e de quem recebeu estas grandes máximas de· governar, 
posto que regido por diferente forni'a de governo, a minha grande re-· 
gra é que devemos ser sempre muito parcos na reforma das leis. 
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Eu, Sr. presidente, procuro sempre quando se trata de reformar uma 
le.i, e de reformar uma lei que tem relação com a constituiçã·o, digo, 
sou muito escrupuloso enquanto se me não mostra com toda a evi· 
dência a necessidade dessa reforma; voto sempre contra tais ino
vações quando sua necessidade não é bem demonstrada; e me lem· 
bro sempre que os povos não nos mandam para aqui para fazermos 
experiências com eles; eles querem estabilidade nas instituições e 
não experiências, façamo-las à nossa custa, se podemos, mas não à 
custa dos povos. . 

Ora, senhores, acresce que o que se nos apresenta é uma re
forma da constituição: por mais que se procure encobrir a natureza 
deste at.o, por mais que se procure rodeá-lo de incidentes para o dis· 
farçar, a reforma da constituição, ela, senhores, se manifesta por si 
mesma, e tendo sido demonstrada esta tese como foi tão claramente 
no primeiro discurso que abriu a discussão, eu não me demorarei 
sobre ela e passarei a fazer breves reflexões sobre o que disse o no· 
bre senl!ldor pela Bahia. O nobre senador procurou fazer ver que 
nesta questão não entram partidos, que é uma questão de ordem pú
blica, que todas as opiniões podem manifestar-se sem relação com 
os interesses dos partidos. 

·Senhores, discorrendo sobre esta proposição do nobre senador, 
entendo. que as questões de ordem pública são sempre relativas ou 
à simples administração, ou à política do país. Admitida esta defini
ção, que é muito clara e recebida por todos, vamos ver se a questão 
de que .se trata é política ou administrativa; se é política, não se pode 
dizer que ela não tem relação a partidos; e, senhores, se falo em 
partidos, não é por querer trazê-los para a discussão; e com pesar 
vejo-me obrigado a servir-me desta palavra. Senhores, questões de 
ordem pública são todas as que se discutem nas câmaras. O que se 
deve examinar é a natureza dessas questões, a sua importância, e 
a sua influência nas relações sociais. Se elas são de natureza sim· 
plesmente administrativa, os partidos abraçam-nas ou rejeitam-nas 
sem conseqüências em suas opiniões, em seus interesses. Se po 
rém elas têm relação com a política, próxima ou remotamente, então 
os partidos como tais tomam parte nelas e as resolvem segundo seus 
interesses. Ora, que esta questão tem relação com a política é o 
que não se pode negar. Não façamos pois inteiramente estranhas 
à questão as pretensões dos partidos. Mas devo declarar que, ex
primindo-me assim, não quero dizer que esta questão que agora se 
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trata seja exclusiva de um partido; e a prova disto está em que ob, 
servo que ela é esposada por pessoas de opiniões diferentes·. Por 
isso o nobre senador falaria com exatidão, e eu concordaria com ele 
se tivesse dito que, ~enquanto esta questão de sua natureza seja 
política, todavia no momento atual. em sua discussão não reina 
espírito de partido, e isto folgo eu de reconhecer. 

. Ora, como a questão por sua natureza é política, já se vê que, 
qualquer que. seja a origem desta reforma, quaisquer que seja~ os 
homens que têm pugnado por elas, a verdade é que por fim a polí· 
tica pode apoderar~se dela, e não podemos prever a influência que os 
partidos hão de ter nesta questão, e as conseqüências que dele hão 
de tirar. Serão . sempre judiciosos os partidos, quaisquer que eles 
sejam (falo de todos), nas conseqüências que hão de tirar destas 
reformas que se quer fazer? E estas reformas não darão lugar a 
muitas outras? Se o partido que era oposto a elas hoje os abraça, 
serei temerário se disser que amanhã abraçará outras reformas, e . 
que finaJmente se precipitará no partido contrário sem querer? 

Para mostrar o perigo de tais questões, o mesmo nobre senador 
pela Bahia a quem me refiro me dá um valente argumento. O nobre 
senador já apresentou a necessidade de outra reforma, já veio com 
a questão das eleições diretas ou indiretas; e, o que é mais, admi· 
tindo ele as eleições diretas, julga que podemos estabelecer isso 
dentro da constituição! Até onde vai a lógica interpretativa! O nobre 
senador julga que essa necessidade é constitucional para uma in· 
terpretação que ele quer que se dê à renda líquida1 Eis, senhores, 
uma prova do perigo que trazem tais leis. 

O nobre senador se contentou em enunciar a proposição; esta 
há de ser lançada sobre a mesa, o Senado há de ser obrigado a dis· 
cutir e votar a respeito dela; e depois das el~ições diretas o que 
virá? Não quero falar a respeito da conveniência ou inconveniência 
das eleições diretas ou indiretas, porque isto r.ão vem para o caso; 
faço somente menção da proposição do nobre senador para mostrar 
que tais leis trazem consigo sempre cutras. 

Senhores, para mim é de evidência que a constituição é ferida; 
mas convido aos nobres senadores para que no sossego de seus 
gabinetes meditem sobre esta questão, e depois me digam se pelo 
menos não acham dúvidas, se P~.!_q menos não encontram :na cons· 
tituição algum artigo que faça duvidar. da constitucionalidade da obra 
que se está fazendo. E arrisca-se assim a sorte de uma constituição? 
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E a nação há de ficar sujeita ~s dúvidas que possam lembrar a cada 
um e que cada um resolver? 

Senhores, a estabilidade das leis é uma das minhas máximas em 
toda a minha vida política. Não rejeito reformas cuja utilidade é bem 
demonstrada; não, senhores; mas agora não tratamos disto, porque 
primeiramente devemos tratar do artigo consttucional. (Apoiados.) 
Este é o grande ponto para que chamo a atenção dos Srs. senadores. 
Julgo, senhores, que o respeito religioso que devemos consagrar à 
constituição nos deve fazer rejeitar tudo quanto ainda em dúvida a 
possa ofender. 

Como inspiraremos nós ao povo confiança em nossas decisões, 
se estamos todos os dias a suscitar reformas? Gom tanto afã, com 
tanto entusiasmo votamos essa lei de eleições há pouco tempo, por· 
que de 1846 para cá pode-se dizer pouco tempo, foi ·ontem ... 

O SR. SILVEIRA DA MOITA- Nove para dez anos. 

O SR. MARQUI:S DE OLINDA - Essa lei foi elogiada por todo 
o mundo, e até abraçada com fervor pelo partido oposto; aqueles 
que a propuseram achavam nela os penhores de toda a boa eleição, 
a julgavam capaz de vedar toda e qualquer fraude, era o sublime da 
filosofia neste ponto; e entretanto daí a dois anos ouviu-se clamar 
contra essa lei. Pois, senhores, se nós somos os primeiros a des
conceituar a nossa obra, que confiança inspiraremos ao povo acerca 
de nossas decisões? 

Só porque uma lei não produz bons resultados, não se deve re
vogá-la imediatamente. Se se reconhece que tem havido fraude, 
que tem havido violência, o que é uma verdade, procure-se a causa 
disso, e não digamos logo que a lei é ineficiente. 

Sr. presJdente, em que se funda a opinião daqueles que pedem 
essa reforma? Funda-se no mal que resulta à administração da jus
tiça da ausência dos magistrados. Reconheç·o este mal; mas procu· 
remos a causa disso; e eu procurando essa causa acho-a na não exe
cução das leis de 1850. 

O nobre senador a quem me refiro pareceu achar neste fato um 
valente argumento, pois que com todo o calor disse: ,.Vós mesmos 
reconheceis a insuficiência das incompatibilidades indiretas, e por· 
tanto vamos à di retas." Mas, por que essas leis rião têm sido exe
cutadas, segue-se que não o possam ser? ~ preciso ver a causa de 
sua não execução; examinemos ,esta questão. 
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Essas leis em verdade ainda não produziram seu efeito; mas, 
por quê? Porque ninguém acredita nelas. Quando foram feitas ainda 
assustaram um pouco; mas principalmente, depois que se anunciou 
a sua revogação ninguém a teme (apoiados); ninguém teme atual
mente os efeitos dessas leis, porque ninguém conta com StJa per
manência. 

Se com .15 anos, segundo está· no projeto que veio da outra câ
mara para cá, ou se com 1 O anos, como se me disse que o Sr. minis
tro da justiça quer que se adote, pode o juiz de direito ser nomeado 
desembargador, que efeito podem produzir as leis de 1850? No rela
tório do Sr. ministro da justiça vem 44 ou 45 juízes de direito com 
15 anos de serviço, e para alguns que se seguem a diferença é· de 
tão poucos meses, que hoje já devem haver talvez mais de 50 juízes 
de direito nessas circunstâncias. Ora, estes 50 juízes de direito que 
caso podem fazer das leis de 1850, se já têm os anos da lei para se
rem desembargadores? Pelo contrário, o maior interesse desses 50 
juízes de direito é entrarem para a câmara a fim de terem a influên
cia necessária para serem preferidos nas vagas que se derem nas 
relações. 

Se pois os juízes de direito acreditarem que essas leis são uma 
realidade, eles hão de deixar de vir cá, não quererão ser deputados, 
esta é que é a verdade. (Apoiados.) 

O SR. SOUZA FRANCO- A causa é o seu número na Câmara 
dos Deputados; eles sabem que, quando quiserem, hão de fazer 
revogar essas leis. 

O SR. MARQU~S DE OLINDA - Portanto reconhece o mal da 
ausência dos magistrados de seus lugares; mas procuremos conser
vá-los nesses lugares sem ofensa da constituição e sem privar o 
corpo legislativo do auxílio que lhe pode prestàr esta classe. 

Eis aqui, senhores, a medida que eu adotaria, e se ela não fosse 
profícua, viria para o futuro outra; mas esta parece-me ser a que por 
ora se pode adotar, que é a da antigüidade. O juiz de direito que ti
ver a certeza de que não irá à relação senão por antigüidade, descan
sará na sua ,comarca, porque já não será levado pelo incentivo que 
o traz à Câmara dos Deputados, o de ganhar influência, o de se fazer 
valer para ser nomeado desembargador.· 

Estabelece-se pois a antigüidad.e absoluta:. assim se fez em Por
tugal; esta é a reforma que devemos. fazer. Mas dizer que os juízes 
de direito não sejam eleitos pelas suas comarcas, pelos lugares em 
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que exercem jurisdição, e deixá-los na dependência do governo, como 
s.e quer fazer por meio desse projeto, em que se estabelece que o 
juiz de direito pode ser nomeado desembargador com 1g anos de 
serviço e talvez com menos, segundo se me disse, é o que não julgo 
de forma alguma conveniente, além de ser inconstitucional; quanto 
às incompatibilidades, este não é o meio de fazer conservar os ma
gistrados nas suas comarcas, este não é o meio de lhes dar a inde
pendência que eles devem ter, a independência há de firmar-se na 
segurança que devem ter de sua sorte, despachando-os por antigüi
dade, e se for possível aumentando-lhe o ordenado. 

Se isto se fizer, fiquemos certos que não há de vir para as câ· 
maras s.enão um ou outro que reconheça em si talento político e 
queira entrar nessa carreira, do contrário não vem cá nenhum, e a 
prova está na classe dos desembargadores; a câmara conta hoje, 
creio que 5 desembargadores, mas quando começou tinha apenas um, 
hoje tem· mais, mas foram despachados depois que tomaram assento 
na câmara. 

Ora, faça-se a proporção entre o número dos desembargadores 
e o número dos juízes de direito que têm assento na Câmara dos 
Deputados, e ver-se-á a verdade do que tenho dito. Tem vantagem 
em entrarem os juízes para a câmara porque estando no número dos 
50 para ser preferido é preciso fazer muitos serviços. Senhores, a 
lei mais fatal que se tem proposto é esta da antigüidade dos 15 anos, 
estabeleça-se a promoção pela antigüidade somente, e conseguir-se-á 
o mesmo fim por este meio, e ao mesmo tempo não se privará a 
Câmara dos Deputados do auxílio que pode encontrar nos magistra· 
dos, os homens mais próprios para falar da legislação. 

O mesmo nobre senador a quem me refiro trouxe em seu favor 
a força do patronato exercida pelos juízes de direito. Pergunto, são 
só os juízes de direito que se empenham, são só os juízes de direito 
que têm empenhos? Não é isso um mal geral, e que se observa 

. mesmo até nesta casa? Pois este empenho é só para os juízes de 
direito? Pelo contrário, qual é a classe que tem tido mais oposito· 
tores na Câmara dos Deputados? É a dos juízes, e por uma razão, 
são mais ilustrados, são aqueles que melhor conhecem as leis, são 
aqueles que entendem os princípios organizadores da sociedade, são 
eles que têm feito mais oposição ao governo, que têm mostrado mais 
independência, e em honra dessa briosa mocidade que ali se assen
ta direi que em anos anteriores a classe da magistratura é que se 
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erguera~ as vozes mais enérgicas em sustentação da ordem, contra 
os desvarios de toda a ordem que apareceram, ainda contra preten
sões exageradas do governo. 

Sr. presidente, depois deste argumento passou o nobre senador 
a outros, disse que a assembléia geral tem direito de criar empregos, 
marcar-lhe ordenados, etc.; pode, ninguém o nega; mas só faltou 
acrescentar estas palavras - salvas as condições da constituição. 
- Faça isso ·o nobre senador, e verá qual é a conclusão da sua ·pro· 
ppsição. 

Faltou também na harmonia dos poderes, e desta vez, assim 
como de outras, já se tem produzido este argumento da confusão 
de poderes. Senhores, não há tal confusão de poderes; a independên
cia dos poderes está em que um não possa tomar conhecimento dos 
atos de outro; eis a que se reduz a independência, mas na consti
tuição não se diz que separadamente não possam os membros de 
um poder exercer funções de outro. 

O nobre senador fez diferença entre poder e classe, ele mesmo 
fez esta distinção, mas já aqui foi dito que as funções legislativas 
se reuniam nos membros do poder executivo e que daí não provinha 
mal nem ofensa da constituição. Os conselheiros de estado também 
têm parte na administração, e também são membros do corpo legis
lativo; o que a constituição quer é que· se não confunda o exercício, 
isto sim, ela é expressa, mas que o mesmo indivíduo exerça uma e 
outra função em tempos diferentes, não sei aonde está na constitui
ção a proibição. Não se diga pois que o poder judiciário pela sua 
força há de absorver o poder legislativo, porque então convido o no
bre senador para que proponha uma emenda excluindo-o do Senado, 
porque sendo em menor número, que a Câmara dos Deputados tem 
mais perigo em ser absorvido. Senhores, se ta'l princípio é verda
deiro, devem também ser excluídos os militares, e não sei se mesmo 
os desembargadores honorários. 

Sr·. presidente, falta-me falar dos círculos. O nobre senador 
trouxe a este respeito um argumento que merece uma resposta. 
O nobre senador disse: "a constituição quer a eleição por províncias, 
mas o círculo é uma porção da província, logo o círculo está na 
mente da constituinte." O círculo é parte da província, mas. não é 
a província, por conseqüência a eleição por círculos não pode ser a 
eleição por províncias, a menos que a parte não seja igual ao todo: 
se se me mostrar isto, eu me convencerei, mas este mesmo modo 



porque o nobre senador explicou o seu pensamento mostra a sem 
razão de sua opinião. Senhores, não se pense que a eleição por cír· 
culos é uma. reforma em favor das liberdades públicas, não, já se 
trouxe o exemplo de França para o demonstrar;, é uma palavra vaga 
que não significa nada; é preciso entrar no exame das causas do que 
é mais em favor das liberdades públicas, e não se diga - é liberal, 
é retrógrado, - examine-se a causa para se fazer a concessão. 

Sr. presidente, o nobre senador pareceu querer lançar algum 
odioso sobre uma parte do discurso do nobre senador pelo Rio de 
Janeiro; sei que não foi essa sua intenção, mas podia entender-se 
assim, e eu tenho de dizer duas palavras para arredar qualquer impu
tação que se possa deduzir das palavras do nobre senador. O nobre 
senador pelo Rio de Janeiro, fazendo a história desta discussão nas 
câmaras, não teve em sua mente o revolver história de partidos, 
como questão política, e ele referiu os fatos anteriores sem que qui
sesse recordar tempos que já vão caindo em olvido; esqueçamos 
todas essas paixões, e fujamos de levantar recriminações. Sr. pre
sidente, eu termino meu discurso declarando que voto contra o pro· 
jeto, porque ele importa a reforma da constituição do império. 

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 meia. 
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SESSÃO EM 18 DE JULHO DE 1855 

Presid·ência do ·.Sr. Cavalcanti de Lacerda 

SUMARIO - Incompatibilidade e eleições por cír· 
culos. Discursos dos Srs. Mendes dos Santos, Pimenta 
Bueno, e D. Manoel. 

Às 1 O horas e meia da manhã, estando presentes trinta e dois 
Srs. senadores, o Sr. presidente abre a sessão, e lida a ata da 
anterior é aprovada. 

O SR. 1.0-SECRETARIO dá conta do seguinte: 

EXPEDIENTE 

Dois ofícios do Sr. ministro da guerra, ref'Detendo os autógrafos 
sancionados do decreto da assembléia geral fixando forças de tena 
para o ano financeiro de 1856 a 1857, e da resolução da mesma 
assembléia geral marcando o tempo de serviço para os capelães do 
exército serem promovidos às graduações dos postos de tenente 
e capitão. - Fica o Senado inteirado, e manda-se comunicar à câ· 
mara dos deputados. 

Outro do 1.0-secretário da sobredita câmara, participando ha
verem sido sancionadas as resoluções da assembléia geral, que 
concedem carta de naturalização de cidadão :brasileiro ao Dr. César 
Persiani, a Carlos Frederico Adão Hoefer, e a outros estrangeiros. 
- Fica o Senado inteirado. 
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ORDEM DO DIA 

Continua a 3.a discussão adiada pela hora na última sessão, 
do projeto do Senado - H de 1848 - sobre eleições, com as 
emendas - P do mesmo ano, - aprovadas na 2.a discussão e com 
o parecer- E deste ano - das comissões de constituição e legis
lação, votos separados e emendas oferecidas pelas sobreditas co
missões, e nos. votos separados. 

O SR. MENDES DOS SANTOS - Não era minha tenção, Sr. 
presidente, tomar parte na presente discussão, contentando-me com 
have~ sujeitado à consideração do Senado a minha opinião, que aí 
se acha estampada em voto separado. Este arbítrio era-me demais 
aconselhado pelas circunstâncias do debate .. Depois dos ~loqüen
tes e doutos discursos que sobre a matéria se têm pronunciado 
na casa, o que posso eu fazer, pobre gralha, entre pavões? (Muitos 
não apoiados.) Todavia, por amor da paternidade, grasnarei algumas 
palavras em abono desse desconsolado solitário, que tem também 
estado em barreira dos tiros da censura. 

Sr. presidente, creio haver enunciado minha opinião em termos 
bem claros e precisos. Não admito incompatibilidade alguma, abso
luta ou relativa. (Apoiados.) 

Não admito a primeira, porque ofende a meu juízo claramente 
a constituição do império (apoiados): vai privar ao cidadão brasi
leiro do direito mais precioso que pode ter, qual o de ser elegível 
para membro da assembléia geral em qualquer parte do país em 
que se ache, tendo para isso as habilitações necessárias. 

Não admito a segunda, porque priva também o cidadão brasi
leiro do mesmo direito, posto que só em parte, e portanto é igual
mente ofensivo da constituição. 

O SR. D. MANOEL - Isso é claro, é claríssimo. 
O SR. MENDES DOS SANTOS - Parece-me demais que a in

compatibilidade indireta além de ineficaz é mais perniciosa; porque, 
se o juiz de direito não puder ser eleito no círculo em que exercer 
jurisdição, o que se segue daí é que fará troca com o juiz de direito 
do círculo vizinho, e a troca terá a baldroca, isto é, o emprego de 
meios reprovados, as alicantinas de que aqui se têm falado, para 
fazer-se triunfar uma candidatura que não é toda natural, como a 
do juiz de direito em sua própria comarca, onde tem relações, 
amizades, o prestígio de sua posição; e portanto não será preciso 
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que empregue meios violentos para fazer prevalecer sua candida
tura. Não se passa o mesmo com o juiz de direito vizinho, porque 
não julgo a candidatura deste tão fácil, natural e suave como a 
primeira. Portanto, a incompatibilidade relativa não evita os incon
venientes que se têm em mira, e trará demais a necessidade das 
trocas, para as quais haverão as baldrocas. 

Têm-se· feito grandes esforços, Sr. presidente, para provar-se 
que as incompatibilidades absolutas ou relativas não são ofensivas 
da constituição; mas, sem me cansar em provar cousas que me 
parecem claras (apoiados), não posso furtar-me no desejo de alegar 
o texto de certa lei que traz o Digesto. É a lei 29 Digest. de Legib. 
Não faço aplicaÇão dela aos ilustres oradores que tomaram a peito 
mostrar que as incompatibilidades não são contrárias à constituição; 
mas no efeito poderá ter aplicação contra o empenho da dialética 
hábil e sutil que se tem ostentado na casa. Esta lei diz - contra 
legem · facit, qui irl facit, quad tex prohibet, in fraudem vero, qui~ 
sal vis verbis legis, sententiam a jus circumvenit - em I inguagem 
quer dizer: tanto viola a lei o que faz aquilo que ela expressamente 
proíbe, como o que usando de subterfúgios. 

O SR. D. MANOEL - Fraude. 
O SR. MENDES DOS SANTOS - ... procura iludir seu espírito, 

ficando aliás salvas as palavras da lei,. 
O SR. VERGUEIRO - Apoiado. 
O SR. MENDES DOS SANTOS - Ora,. parece-me que a consti

tuição em seu espí-rito não excluiu· classe alguma de cidadãos, 
e menos podia querer excluir a classe dos magistrados, que tendo 
tanto direito como as demais classes da sociedade, tem demais por 
si a analogia do saber jurídico com a ciência. çfa legislação, e a sua 
própria necessidade. Sr. presidente, todas as. classes de cidadãos 
são respeitáveis e importantes na sociedade, mas nenhuma é tão 
necessária como a classe dos magistrados. Pôde qualquer nação 
subsistir, ainda que mal e por algum tempo, sem matemáticos, sem 
médicos, sem químicos (movimento), mas sem juízes não é possí
vel que subsista alguma. E isto procede em tanto grau, que a mes
ma sociedade de salteadores para poder manter-se em seu triste 
ofício tem necessidade de regras por que se governe,. e aquele 
que entre eles aplicar essas re~]'ras. aos casos ocurrentes há de ser 
juiz. Se o exemplo é pouco conveniente e pouco adequado, serve 
ao menos para mostrar a necessidade da classe, que é o meu 
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intento. Se pois todas as classes têm direito de serem representa
das no parlamento brasileiro, como há de ser dele privado a dos 
magistrados, classe tão numerosa, e demais tão necessária? (Muito 
bem.) 

Até aqui, Sr. presidente, estou de perfeito acordo com a maio
ria de meus ilustres colegas das comissões reunidas. Entendo com 
eles que as i~compatibilidades, quer absolutas, quer. relativas, são 
ofensivas da constituição, e não podem ser decretadas sem reftnrma 
da mesma. Isto parece-me claro. Não admito porém a reforma para 
o efeito pretendido; porque, quaisquer que sejam os benefícios que 
se esperem dessa reforma, é fácil àcontecer que não contrabalan
cem os inconvenientes que podem resultar da inovação. É sempre 
perigoso tocar na lei fundamental 'do Estado. Sendo esta a minha 
opinião, que me é co.mum com a de meus honrados colegas, discre
po todavia deles nos motivos. É minha convicção profunda, tem sido 
a mofina da minha vida, e é ainda a lida de meus cabelos· brancos, 
que os juízes não devem ser legisladores. 

O SR. D. MANOEL - Hei de provar o contrário. 

O SR. MEN'DES DOS SANTOS -As razões desta minha opinião 
eu as expendi em meu voto separado. Entendo que há certa es
pécie de incompatibilidade, certa oposição entre o ofício do juiz 
e o do legislador. O juiz tem necessidade absoluta de conformar-se 
de ·sua letra ou do seu espírito, merecerá que se lhe aplique o 
dito de certo advogado: Cur de lege judicas, qui sedes, id secundum 

eam judices? 

Por que razão, o juiz, julgas da lei, tu, que estás sentado1 nessa 
cadeira, para julgares em conformidade dela? (Apoiados,.) Se, pois, 
o juiz tem imperioso dever de se não afastar nunca da lei, vindo 
para o parlamento há de sentir em si grande acanhamento por efeito 
desse hábito necessário; há de por força .ser legislador minguado e 
encolhido; e se depois das funções legislativas· voltou para a judica
tura, é de receiar que se lembre de seu caráter de legislador, e que 
no caso de embaraço na aplicação da lei queira antes cortar ·do 
que desatar a dificuldade. Julgo por isso enxergar nestes dois 
ofícios disposições contrárias e que se não amassam bem. Eis 
porque em minha humilde opinião afirmei, como ainda afirmo, que 
há uma espécie de contradição entre essas funções importantíssi-

mas. 
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Mas, Sr: presidente, o que me determina mais neste juízo, e 
nele me confirma, é o ter eu por averiguado, e certo, que não há 
funcionário algum público que tenha tanta necessidade de cons
tantes aplicação e estudo como o juiz. O juiz, Sr. presidente, a maior 
parte das vezes nos casos cíveis, não julga por texto expresso 
·e positivo de lei. No silêncio desta tem necessidade· de recorrer 
à eqüidade·, à analogia, é ciência geral do direito; julga de seme
lhante a semelhante, consultando os lugares paralelos da legislação. 
Ora, bem vê V. Exa. que para julgar com estes subsídios, com estes 
recursos, é forçado que tenha o juiz muito grande cabedal de direi
to, grande depósito de conhecimentos nesta ciência difícil, para se 
não ver embaraçado, e poder dar conta de si. 

Nas causas cíveis, repito, tem o juiz necessidade, as mais das 
vezes de julgar como entender, não pode recorrer a ninguém; só 
em sua inteligência pode achar o recurso, e então só lhe há de 
valer· o pecúlio que tiver feito, o cabedal que tiver ajuntado. Ora, 
para adquirir esse pecúlio, para grangear esse cabedal, que trabalho 
não. lhe é preciso? Toda a vida do juiz pouca para isso, e sem isso 
não poderá facilmente desembaraçar-se do labirinto em que muitas 

vezes se há de achar emaranhado., Na mina do direito, Sr. presi
dente, é forçoso cavar muito para achar-se o ouro. Aquele que cavar 

pouco achará na superfície, em vez de ouro, lantejoulas ou ouropel. 
Para que o juiz possa bem desempenhar seus árduos deveres é 
preciso que estude muito. Citarei a este respeito a autoridade de 
um jurisconsulto de boa nota, o qual, falando da necessidade que 
tem o juiz de ser homem muito instruído, diz o seguinte: "Não há 
ciência alguma que seja mais longa e mais dispendiosa para ·se 
adquirir do que a ciência das lels." Têm-se visto homens que na idade 

de 20 e de 25 anos se haviam já distinguido nas artes, nas matemá
ticas, nas ciência físicas. Se alguém se lembrasse de falar de um 
douto jurisconsulto de 25 anos, faria rir piedosamente. Ne~ta ciên
cia a expressão jeune savant, de que há tanta prodigalidade nas 
outras, está fora do uso, é mal cabida, e fora até ridículo. ·auem 

assim fala é Charles Conte. Considerações sobre os poderes dos 
jurados. Sr. presidente, a legislação dos romanos, que ainda conti
nua a dominar os povos civili~ª~os, non ratione imperii,: sed rationis 
império, confirma-me mais nestas idéias';. ós jurisconsultos desse 
povo extraordinário as inculcam em suas obras. O primeiro exemplo 
de quase delito que nos oferece o direito romano é o .do mau jul .. 
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gamento por efeito da imperícia ou ignorância. A todos os homens 
é 'lícito dar ·falhas ou desculpas por fatos que não resultam de pro
pósito deliberado, mas da ignorância ou fraqueza de entendimento. 
Só ao juiz não é lícito dar falhas: se desacerta, ou erra por 'igno
rância ou imperícia, comete crime, que como tal se acha qualificado 
no código penal. Tanto é certo que o juiz deve ser mui versa.do 
nas matérias de sua profissão .. Medite-se na vastidão e importância 
delas, ver-se-á que são tantas em número como grandes na quali
dade. 

Ora, para que o juiz não possa ser colhido no crime da ignorân
cia, para que possa achar o fio de Ariadne que o guie no dedalo 
da legislação, quanto trabalho, quanto tempo lhe não é necessário? 
A comissão de legislador exige também muito trabalho e estudo: 
como· pois poderá um só homem exercer funções tão distintas e 
trabalhosas? 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA - Apoiado, e portanto decretem
se as incompatibilidades. 

O SR. MENDES DOS SANTOS - Mas só se poderiam decretar 
com reforma da constituição pelos tramites legais. Sr. presidente, 
isto que aprendi na doutrina dos sabedores da matéria foi confir
mado com a própria experiência. 

O SR. D. MANOEL - Eu aprendi outra coisa em outros livros 
de sabedores da matéria. 

O SR. MENDES DOS SANTOS -Em falta de homens lembrou-se 
a bondade de meus patrícios de mandar-me ao parlamento. Fui sem
pre bastante aplicado ao trabalho, estudei o direlto com paixão e 
gosto, e já ia sentindo em mim alguns aproveitamentos, quando fui 
distraído das funcões de meu cargo. Vendo-me legislador, tratei de 
prover-me de livros em que me pareceu poder aprender a política. 
Li muito, vi-me enredado em novo dedalo, e afinal reconheci que 
estava hóspede na política. Voltei para o meu lugar, e reconheci tam
bém que estava quase hóspede na minha profissão. 

O SR. MAROUtS DE ABRANTES - Isso é que é falar verdade, 
isso é conhecer o coração humano. 

O SR. MENDES DOS SANTOS- Foi-me necessário tornar nova
mente nas mãos os livros elementares de direito, puz-me a estudar 
outra vez de dia e de noite para dar contas de mim. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA- Muitas vezes à custa das partes. 
O SR. D. MANOEL- Isso é modéstia. 
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O S.R. MENDES DOS SANTOS -Voltei outra vez para o parla
mento: aconteceu-me o mesmo, e andei assim oscilando de hos
pedagem em hospedagem, até que a bondade imperial se dignou 
aposentar-me. Parecia que agora estava. habilitado para ser alguma 

. cousa em política, mas foi já tarde, a memória escorregou por 
baixo do .bolor dos anos; a árvore está definhada e quase seca, 
já não pode produzir frutos, salvo pecos, que para nada prestam. 

O SR. D. MANOEL- É modéstia. 
O SR4 MENDES DOS SANTOS- Apresento o meu exemplo para 

que não aconteça o mesmo a essa mocidade esperançosa e bri
lhante que está empregada na judicatura. Ela que se mire e reveja 
neste espelho. Se quiserem ser juízes e legisladores ao mesmo tem~ 
po, hão de ser maus juízes e maus legisladores. (Apoiados e não 
apoiados.) Se quiserem brilhar e tornarem-se recomendáveis, esco
lham uma ou outra cousa, porque não é possível abranger ambas. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA - Honra-o muito essa declaração. 
O SR. MENDES DOS SANTOS - O nobre relator das comissões 

raunidas, que encetou a presente discussão com um discurso tão 
brilhante, que não pude deixar de invejar-lhe de todo o meu cora
ção, deixando-nos a todos edificados e encantados, citou exemplos, 
desceu a nomes a respeito dos quais não o posso acompanhar 
inteiramente~ 

O SR. EUSÉBIO DE QUEIROZ- O nobre senador é um exemplo 
do contrário do que está dizendo. (Apoiados.) 

O SR. MENDES DOS SANTOS - Não aceito a esmola. Tive a 
honra de encontrar-me com o nobre visconde de Uruguai na câmara 
dos deputados, quando era ainda bem moço, e magistrado. Tratan
do-o de perto, saudei nele a esperança do futuro jurisconsulto do 
Brasil, se alguém pode haver entre nós que possa merecer tal nome, 
não sendo já pouco que tenhamos jurisperitos com tantas distra
ções. Depois que vi o nobre visconde emaranhado na política, e en
tregue de todà a ela, despedi-me dessa esperança, e disse entre mim: 
"Vai ser luzeiro na política com prejuízo da jurisprudência." Não se 
pode falar deste distinto brasileiro sem prólogos de muito louvor 
serviços prestados ao país: bfl.sta lembrar que ele nos· desassom
brou do tirano do Sul, que tanto ,nos assoberbava. Entretanto admi
nistrativa e política, apagou-se a luz da jurisprudência. (Apoiados e 
não apo·iados.) 
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O SR. ,0. MANOEL - É uma falsidade histórica. 
O SR'. VISCONDE DE MARANGUAPE - Sobressa\u. 
O SR. D. MANOEL - Apoiado. · 
O SR. MENDES DOS SANTOS - É sem dúvida luz muito bri~ 

lhante na ordem política, administrativa o nobre visconde do Uru~ 
lhante n aordem política, administrativa o nobre visconde do Uru
guai; mas suponde que ele volta outra vez a exercer a judicatura; 
há de ser espetáculo curioso ver o distinto estadista folheando os 
autos (apoiados e não apoiados), condenado a admirar a eloqüên~ 
cia e belezas oratórias dos advogados da roça, mandando de pre
sente a todos os corvos do mundo os mesmos autos e a triste ne
cessidade de os folhear. 

O SR. D. MANOEL- Peço a palavra. 
O SR. MENDES DOS SANTOS- Pelo menos havia de ter agora 

um trabalho muito grande para poder decidir as questões talvez 
comesinhas. 

VOZES - Ora com efeito. 
O SR. MENDES DOS SANTOS - Perdoem-me os nobres sena-

dores se não falo a seu gosto e os escandalizo com isto. 
O SR. D. MANOEL- Até faz mal ouvir-se semelhante cousa. 
O SR. BARÃO DE OUARAIM- Aí encalhou. 
O SR. MENDES DOS SANTOS - Quando assim não seja, os 

nobres senadores hão de concordar comigo que o Sr. visconde de 
Uruguai é uma exceção da regra; mas essa exceção não cabe ao 
grande número e se quiserem que a exceção é a que deve ser 
considerada como regra, fiquem embora com a sua opinião, mas 
consintam que conserve eu a minha.1 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA - Essa é que é a verdade. 
O SR. MENDES DOS SANTOS - O nobre senador pelo Rio de 

Janeiro também ·citou o exemplo do Sr. Pimenta Bueno. Ninguém 
estima e admira mais os talentos desse meu nobre colega da co
missão de· legislação do que eu, que me tenho aproveitado. de suas 
luzes; mas limito-me quanto a esse distinto brasileiro a desejar que 
no intervalo das sessões não fosse folhear autos, mas continuasse 
em suas lides administrativas e políticas, pois que é autor, no que 
pode prestar ao país serviços mais relevantes, no que na judica
tura tantas vezes interrompida. Eu quisera apelar para sua própria 
consciência ;quisera que ele me dissesse se esses trabalhos que 
porventura tem entre mãos, como nos prometem os seus anteces-
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sores, não há de sofrer muito com a necessidade de folhear os 
autos. 

O SR. EUS~BIO DE QUEIRóS - Os apontamentos sobre o 
processo respondem a isto . 

. O SR. MENDES DOS SANTOS - Mas o Sr. Pimenta Bueno não 
adquiriu os princípios que e~pôs nesses apontamentos folheando 
os autos. Aí os não podia achar. Portanto, senhores, se para êlesem
penhar-se bem do ofício de julgador é necessário tamanho cabedal 
de direito, como .suponho, talvez erroneamente, que tempo terá o 
magistrado legislador para o adquirir, vagando do corpo legislativo 
para o seu lugar, e deste para aquele? Sinto que estas minhas idéias 
não hajam agradado a meus honrados colegas; porém tenham pa
ciência: devo dizer o que a minha consciência me diz, e o que tenho 
aprendido pela própria e~periência. Não queiram tomar para si o 
que y.ou dizer, por·que falo em geral. O magistrado que cultivar ao 
mesmo tempo a judicatura e a política, há de falhar em uma e 
outra, salvo exceções de talentos extraordinários que possam ter 
aqueles a quem os concedeu a Providência. 

Sr. presidente, não devo fatigar a paciência da câmara; dou 
por isso como muito certo e muito demonstrado que as incompa· 
tibilidades, assim absolutas como relativas, são anticonstitucionais, 
o que em meu juízo não acontece acerca dos círculos, ou distritos~ 
Mostrar a primeira tese depois do discurso com que foi aberto o 
debate seria muito enfastiar o Senado. Julguei dever apresentar o 
meu voto em separado pela especialidade dos motivos com que o 
fundamento; e que estes são especiais, bem viu V. Exa. pelo rumor 
que excitaram na casa. Entretanto continuo a pensar que a boa admi
nistração da justiça pede que os magistrados não devem regular· 
mente fazer parte do corpo legislativo. 

O SR. SILVEIRA DA MOTA - Apoiado. 
O SR. MENDES DOS SANTOS - Não pelo meio . proposto na 

decretação das incompatibilidades. Agora não há de dizer o nobre 
senaêlor' - apoiado. · 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA - Digo - não apoiado. 
O SR. MENDES DOS SANTOS - Mas pelo meio natural e ra· 

cional do corpo eleitoral. Quem tem maior interesse· na melhor 
escolha, ou na mais conveniente: dos representantes da nação? Não 
será a mesma nação representada nisso por seus eleitores? ~or· 
que se cala a imprensa sobre isto? Porque também se cala o gover-
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no? Se for demonstrado que o serviço da justiça sofre muito em 
serem distraídos os magistrados de seus lugares para virem tomar 
parte nos trabalhos legislativos, não será removido, ou pelo menos 
atenuado o mal em grande parte? 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA - Os juízes lá fora fazem a de
monstração do contrário. 

O SR .. MENDES DOS SANTOS ~ Desde que o ·corpo eleitoral 
estiver suficientemente ilüstrado a este respeito, parece-me que 
só virão para o parlamento aqueles magistrados que os eleitores 
entenderem que p.or sua aptidão para a· carreira política e seus 
talentos especiais para isso puderem prestar melhores serviços 
nela do que na judiciária. Deixemos pois ao povo aquilo· que é do 
povo. Quem mais interessado é do que ele em mandar para o corpo 
legislativo os indivíduos que mais convenientemente o representem? 

O SR. O. MANOEL- Isso é verdade. 

O SR. MENDES DOS SANTOS- Se o povo não tem ainda ins
trução bastante para isso, dê-se-lhe, ilustre-se a opinião pela im
prensa. 

O SR. D. MANO EL - Deixe-se obrar o povo livremente. 
O SR. MENDES DOS SANTOS- Direi ainda que se o governo 

mostrar interesse a bem da administração da justiça, que os ma
gistrados não sejam arrancados de seus lugares, é quase certo que 
pelo menos não virão tantos ao parlamento . 

. O SR. VISCONDE DE MARANGUAPE- Tantos entendo que não. 
O SR. MENDES DOS SANTOS- Sr. presidente, não posso dei· 

xar de citar algumas palavras que . me iam esquecendo com outras 
muitas, porque os meus pulmões não se dão bem com esta atmos
fera. São de autor de boa nota e cujo liberalismo não pode ser 
suspeito. Pelo menos foi-me inculcado por pessoa que em nossa 
terra foi sempre tida na conta· de liberal. Esse autor é Hacarel; 
no seu Direito Político, diz ele a propósito: "Um povo sábio não 
escolherá com preferência seus representantes entre os funcio
nários públicos, mas também os não excluirá, se parecerem dignos 
de sua confiança. " 

Por que razão não havemos deixar ao povo a inteira liberdade 
que deve ter de escolher em todas as classes de:.cidadãos, com as 
habilitações legais, aqueles em que mais confiança tiver? Para que 
esta espécie de tutela que se quer impor aos eleitores? 
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Entende-se que dentre os funcionários públicos se devem afas
tar do corpo tegislativo · especialmente os magistrados pelas pre
varicações que cometem para se fazerem eleger. Não são esses os 
motivos que me determinam. Tenho visto juízes pedirem e solicita
rem votos, o que é permitido a todos os elegíveis em toda a parte 

· em que há sistema representativo; mas cometer violências nunca 
vi nenhum, e nem o tempo é mais para se sofrer isso. Pode ser que 
em alguma parte do império isso aconteça, mas eu o ignoro. 

Se entendo que os magistrados não devem vir ao parlamento, 
é porque, em minha humilde opinião, isso contraria os seus hábitos 
de julgador; é porque lhes rouba o tempo necessário para sua . ins
trução, para que possam desempenhar dignamente seus cargos. Ne
nhuns outros ·motivos tenho, e pode ser que estes mesmos não se
jam muito procedentes, como me fizeram desconfiar as reclamações 
que excitaram na casa. Pode-se dizer, Sr. presidente, que não se 
pode conhecer quais são os juízes que têm aptidão para legislado
res, sem que o venham mostrar no parlamento. Parece-me que os 
talentos políticos se anunciam e manifestam facilmente: entretanto 
há exemplo de talentos oratórios extraordinários que, mesmo no 
parlamento, se esconderam por algum tempo. Lembra-me haver lido 
de Sheridan, que no primeiro ano do seu noviciado nada disse, con
tentando-se em ostentar seu ministerialismo de todos os quatro 
costados no açodamento com que votava. Veio ocasião em que 
apareceu em grande relevo seu extraordinário talento. Tratava-se 
da acusação de lorde Hastings, governador da fndia. Orou por tal 
maneira em cinco horas sucessivas, que querendo a câmara v9_tar 
imediatamente, opôs-se-lhe Pitt com o fundamento de que não es
tava em estado de votar, encantado e extasiado pela eloqUência do 
orador. t tão raro o exemplo de tal talento:· como raro o esconder

se por tanto tempo., 

Se algum de nossos juízes estiver no caso, não deixará, pela 
consciência de seus meios, de apresentar-se e de se fazer conhecer 
para ser aproveitado. Isto porém deve ser por modo de exceção, 
como são excepcionais os talentos oratórios. Minha opinião é pois 
que, para o bem da administração da justiça, os juízes regularmen
te devem só ocupar-se com::,ela. Podem haver exceções, mas o 
único juiz dessas exceções é o corpo eleitoral; o mais não me pa

rece justo, nem político. 



Sinto, Sr. presidente, que esta minha humilde opinião não haja 
agradado; mas agrada à minha consciência, e com isso me· devo 
contentar. Voto pelo modo por que rematei o meu parecer em se
parado. 

O SR. PIMENTA BUENO - Sr. presidente, agita-se perante o 
Senado uma das mais importantes questões do nosso direito cons
titucional. Examinemos se devemos ou não adotar uma reforma do 
sistema eleitoral, ou por outra tratamos de ver qual o melhor modo 
por que o povo brasileiro delegará o poder leqislativo nacional, tra
tamos das condições mediante as qua.is mandará ele seus eleitos à 
câmara dos deputados e ao Senado. 

É certamente uma questão fundamental, e tão importante, tão 
valiosa, que, se de mim dependesse, não a sujeitaria à consideração 
do Senado sem que tivesse dado a iniciativa à câmara dos depu
tados. Estes são os representantes mais imediatos do povo, o assun
to afeta ainda mais à eles do que a nós, parecia lógico que fossem 
os primeiros a manifestar suas idéias, seus desejos, suas diferentes 
crenças, em fim seus votos. O senado teria então uma discussão 
luminosa a consultar, teria votações significativas a pesar, teria em 
suma uma grande coadjuvação. 

Força é porém o prescindir de·la; mas por isso mesmo cumpre 
examinar ainda com maior madureza tão transcendente assunto; 
desejo uma discussão larga e ilustrada que manifeste bem o que 
mais convier ao país. 

Duas são, Sr. presidente, como têm ponderado os ilustres se
nadores que precederam-me nesta discusão, as importantes inova
ções que prendem a atenção do Senado - a divisão das províncias 
em círculos eleitorais e as incompatibilidades. 

Tratarei primeiramente da divisão por círculos no intuito de 
adicionar ou desenvolver as razões que com um meu ilustre colega 
já indicamos no voto separado que tivemos a honra de sujeitar à 
apreciação do Senado. · 

A questão que primeiro se oferece, é a da constitucionalidade 
da medida. Prestei toda atenção na discussão, e se me não engano 
nenhum deles tomou a tarefa de demonstrar que esta inovação é 
inconstitucional. Apenas algum deles reproduziu o que o parecer da 
comissão alegara. Estão portanto em vigor, ou ainda não combati
das, as razões contrárias que expusemos em nosso voto separado, 
e que continuo a julgar procedentes. 

274 



Ainda assim pedirei a atenção do Senado para com ela exa~ 
minar esta questão constitucional por uma outra face. 

O artigo 178 da constituição do império diz "que so é consti
tucional o que respeita aos limites e atribuições dos poderes po
líticos, ou aos direitos políticos ou individuais dos cidadãos brasilei
ros." Esta é a tese predominante que devemos ter sempre em 
vistas para distinguir o que pertence ou não ao domínio da lei 
fundamental. 

Em face dela parece-me manifesto que a divisão das províncias 
em círculos eleitorais não só não contraria os preceitos constitu
cionais, mas nem mesmo envolve uma questão constitucional. 

Se considerarmos essa divisão por um modo direto, ou imedia
to, veremos desde logo que uma província não é um poder político 
brasileiro, veremos também que elas, divididas ou não, não têm 
como tais direitos políticos ou individuais; são meras divisões ter
ritoriais determinadas no sentido de diversos serviços públicos. 

Vejamos se .essa divisão pode indiretamente afetar as atribui

ções· ou limites de algum dos poderes políticos, e teremos que 
não; creio mesmo que ninguém se incumbirá de demonstrar o 

contrário. 
Resta ver se pode ela afetar algum direito político do cidadão, 

Até o presente não conheço senão duas objeções, ao menos não 
li nem ouvi ainda outras: e são que, divididas as províncias em 
círculos, e feitas por estas as eleições, não serão provinciais, por 
isso mesmo que uma parte não é igual ao todo. Direi, porém, que, 
se uma parte tomada em separado não é 'igual ao todo, a soma 
de todas elas é não só igual, mas é esse mesmo todo; e em ·suma 
que essa questão pode ser geométrica, mas. não 'constitucional. 

A outra objeção - que votar em muitos não é o mesmo que 
votar em poucos - já foi respondida no voto separado; aí já mos
tramos que nossa lei constitucional não dá aos votantes direito a 
número fixo de elegíveis, ,mas sim ao número que for determinado 
pela lei r~gulamentar nos termos do art. 97 da constituição. 

Independentemente de divisão de províncias, independente· de 
qualquer causa que possa diminuir sua população, a lei· regulamen
tar pode, des·de que julgar conveniente ao' país, tomar um termo 
diverso de população por base do número de eleitores ou deputaods, 
e ninguém por certo dirá, ainda quando diminua o número destes, 

275 



que ela afetou .os direitos políticos do cidadão por modo Inconsti
tucional (apoiados), estará em seu direito. 

Estou pois convencido, qualquer que seja a significação que 
se queira dar à expressão provincial, de que usa a constituição a 
respeito, não só que ela não proíbe a mencionada divisão, mas que 
nem mesmo temos questão constitucional a resolver. ~ uma questão 
do modo práti"co eleitoral, é uma atribuição do poder legislativ.oor
dinário, ou da lei regulamentar. 

Não basta porém, Sr .. presidente, que essa divisão seja permi
tida. para que deva ser adotada; não. É sem dúvida preciso exami
nar maduramente se ela é útil, se é um verdadeiro melhoramento: 
sou um dos primeiros a reconhecer a necessidade de tão importan
te exame. 

Sr. presidente, já que tratamos de uma matéria de tal ordem, 
já que nosso 'desejo não é senão de reconhecer o que realmente 
convenha à nação, cumpre que . aceitemos todas as condições do 
assunto, que remetemos às idéias, ou princípios cardeais que regem 
a questão. 

Nos governos representativos, nos governos livres como o nosso, 

o sistema eleitoral é e deve ser .a principal garantia da nação, por 
isso mesmo que é ele quem decide, ou realiza a maior ou menor 
participação que ela exerce no poder político, na alta administração 
do Estado, na confecção das leis, na fiscalização de sua fiel obser
vância. É ele quem decide do modo mais ou menos eficaz por que 
ela pode fazer valer suas vistas, seus desejos, seus interesses, seus 
direitos políticos. Em suma é ele quem afinal determina a maior 
ou menor influência da nação na .Política do país. 

Conseqüentemente é por isso mesmo que todos reconhecem 
que em tais governos a melhor constituição pode tornar-se ·impro
fícua, ou puramente nominal, desde que o sistema eleitoral for 
imperfeito ou vicioso, pois que desde então será fácil iludir ou 
substituir a influência nacional por outras quaisquer, e em conse
qüência desviar a administração do único norte que deve ter em 
vistas, os interesses gerais, o maior bem da associação., 

Pois bem, vejamos se o sistema eleitoral que temos é porven
tura previdente, se consulta bem nossas diversas ci.rcunstâncias 
política, ou se é defeituoso. Para reconhecê-lo e bem avaliá-lo, por 
certo que não consideraremos nossa lei de 1846 isolada, ou em 
abstrato, sim em sua aplicação, no complexo de nosso estado admi-
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nistrativo, de nossas províncias, dos resultados práticos que todos 
vemos. 

Senhores, uma das primeiras necessidades de todo e qual· 
guer Estado, e especialmente do Brasil, é de criar a homogeneidade, 
de firmar a unidade nacional. Todas as suas instituições, todas as 
suas .leis devem convergir constante e decididamente para um 

grande fim. É nessa unidade e só nela onde reside a força nacional, 
onde está a indivisibilidade do· Estado, sua perpetuidade, sua segu
rança assim externa como interna. 

Essa é a .única base ampla, e firma sobre que podem concorrer 

e compor-se harmoniosamente todos os interesses das diversas lo
calidades, sem rivalidades, sem zelos, sem injustiças. Ela, e só ela, 
é quem pode fazer com que todos os brasileiros sejam brasileiros, 
e só brasileiros, e extinguir os nomes de paulistas, mineiros, baia
nos~ e· com esses nomes extinguir também a distinção de interesses 
rivais. (Apoiado.) 

É tão exato o que pondero, que os homens políticos que têm 
enuciado suas opiniões sobre a assembléia constituinte da França 
consideram como um dos maiores serviços que ela prestou em 
1789 e 1790 o de ter acabado com as províncias da França, fundin
do a nacionalidade francesa em um só tipo, formando dela uma só 

família, dando-lhe um só interesse geral, fazendo sentir e reco
nhece•· que a nacionalidade era tudo, e as divisões territoriais me
ros acidentes. Foi necessária grande coragem, inteira abnegação de 
influências, ciúmes, de rivalidades locais, grande devotação à pátria; 
e ela teve essa devotação, prestou esse grande serviço a que a 

França ainda de hoje deve grande parte de s~a força nadonal. 
O que vemos porém nós no Brasil? Vemos a par de pequenas 

províncias outras consideráveis, que relativamente são grandes Es
tados, Estados preponderantes, que têm interesses distintos e opos
tos, como que nacionalidade diversas, com forças desproporciona
das e capazes de entrar em luta com o .governo central, e pôr em 

dúvida a indiv'isibilidade do império. Quando tratamos de servir o 
país, cumpre que sejamos francos, esta é a verdade. 

Este é o nosso estado, inconveniente e perigoso: e como sobre 
ele influi o atual sistema elei;t~ral? Tende· a corrigir e neutralizar 

esses inconvenientes e perigos, ou a reforçá-los? Enquanto as elei· 
ções continuarem a ser feitas por províncias, como atualmente são, 

a resposta não pode ser duvidosa. 
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Farei um paralelo, tomando por comparação a representação da 
província 'de Minas Gerais. 

Direi porém primeiramente, que se por alguma província posso 
ter predileção, que se o resultado de nossas condições políticas 
podem fazer-me parcial, eu o seria em favor da província de Minas. 
O caráter dos mineiros,· seus hábitos, seus interesses, são os mais 
homogêneos com os dos paulistas: os paulistas são· mineiros; seria 
injusto quem me atribuísse falta de amizade a essa província. 

A província de Minas tem na câmara dos deputados 20 repre
sentantes, e no Senado 1 O, tem pois uma representação igual à de 
1 O províncias do Brasil, tanto em uma como e moutra câmara, pois 
que na câmara dos deputados a província do Amazonas tem 1, Es
pírito Santo 1, Paraná 1, Santa Catarina 1, Goiás 2, Mato Grosso 2, 
Piauí 2, Sergipe 2, Pará 3, Alagoas 5, ao todo 1 O provínc·ias com 
20 deputados. 

Outro tanto acontece no Senado, pois que as 1 O províncias, dó 
Amazonas, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Pará, Paraná, Piauí, 
Rio Grande do Norte, Santa Catarina e Sergipe tem cada uma só 
um senador. 

Ora, haverá porventura proporção alguma razoável quando uma 
só província influi no parlamento brasileiro tanto como dez outras? 
Não direi mesmo tanto, e sim mais do que dez outras, por 'isso 
que os vinte representantes destas não se ligam entre si, têm inte
resses divergentes, não têm a força do seu número. Pode haver 
perfeição alguma em um sistema representativo tão vicioso? 

Enquanto o nosso sistema eleitoral continuar a sancionar e 
fortalecer estes inconvenientes, em meu pensar, muito graves, os 
resultados poderão ser muito nocivos. 

O atual sistema eleitoral convida as influências pessoais das 
províncias a aliar-se entre si, a vencer as eleições, a formar e 
dlrigir as respectivas deputações, a e~ercer um predomínio polí· 

tico, que Rem sempre será vantajoso. 
Não suponha-se que eu desconheço a legitimidade de in· 

fluências pessoais; não, ela é natural e justa: os homens que por 
sua alta ilustração, por 'Seus serviços relevantes, os que têm gasto 
seus anos e suas forças em benefício do Estado, são homens ilus
tres, são glórias nacionais, eu os respeito. O que não desejo é 
aliar influências algumas com as forças materiais das províncias, 

desproporcionadas como temos. 
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Segundo o nosso atual sistema eleitoral o que fará um minis
tério no Brasil desde que as deputações compacta!) das três pro
víncias de Minas, Bahia e Pernambuco aliarem-se contra ele? Não 
resta-lhe recurso senão no dilema de retirar-se ou 'dissolver a câ-

. mara. Será perfeito um sistema em que só três províncias entre 
tantas exerçam tal influência? Terão elas sempre a razão de sua 
parte? Defenderão sempre nessa oposição os verdadeiros interesses 
gerais ou nacionais? 

A união de vistas, de meios, de influência tão desproporcionais 
escravizará por vezes o ministério. Creio que o interesse geral do 
país está na representação de todas as crenças políticas, no equi
líbrio das deputações, e dos diversos interesses locais; está por
tanto na divisão eleitoral por círculos. 

Sr. presidente, tanto reconheço que a questão é importantís
sima, que para formar definitivamente a opinião que defendo, e 
não formá-la ligeiramente, procurei examinar o como tem procedido 
a respeito os principais governos representativos. 

Fui examinar o que observa-se na Inglaterra depois da refor
ma eleitoral de 1832. 'Apesar de ser o território da Grã-Betanha 
de pouca extensão, vi que ele é dividido em 11.7 condados. 

Pelo lado administrativo todos os interesses ganham com ·essa 
divisão, pois que a autoridad~ central do administrador tem ubiqui
dade, pode ver tudo, providenciar ·sobre tudo prontamente; e ao 
par disso nenhum condado pensará jamais que tem forças mate
riais desproporcionadas para opor ao governo central~ 

Pelo lado político de que tratamos, pelo lado eleitoral, o que 
ali se observa? O mesmo sistema, a mesma previsão. Apesar de 
serem os condados pequenos, ou proporcionais, as eleições fazem

se neles por distritos. 
Tenho aqui presente a estatística das eleições de 1852 da câ-

mara dos commons. Em geral os condados são divididos em dois 
distritos eleitorais distintos, que não mandam ao parlamento mais 
de dois ~a quatro membros. O condado de York, por ser o maior, é 
dividido em três distritos. Há, além disso, como o Senado ·sabe 
melhor que eu, a visão das cidades, e boroughs, que enviam seus 

representantes. ·.·· :. .. . . 
O SR. MAROU~S DE ABRANTES -E a universidade. 
O SR. PIMENTA BUENO - E essa corporação, eis pois comn 

se compõe a câmara dos communs, nem uma divisão territorial, nem 
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uma localidade tem ali predomínio, a representação é proporcional, 
porque a base adotada é previdente; tudo está em harmonia. E de
verei eu, senhores, presumir que esse sistema é filho do acaso, 
ou do saber político de um governo e povo mais amestrado do 
que nós? 

Se da Inglaterra passamos à França, vemos também os seus 
86 departamentos, vemos condições idênticas, assim pelo lado 
administrativo como eleitoral. 

Tenho sobre esta matéria grande sentimento de divergir intei
ramente de um nobre senador por Pernambuco, que ontem susten
tando o parecer da comissão cometeu· uma injustiça que porventu
ra é parcial ou inexata. 

Quando o ministério de Luiz XVIII tratou de reformar a lei elei
toral· da França, tinha em vista fins dive,rsos dos que o nobre sena
dor assinala, e se não, examinemos rapidamente a matéria. 

A lei de 5 de fevereiro de 1817 era quem regulava as eleições, 
era a lei regulamentar da constituição dada à França por Luiz XVII. 
A ação moral dos acontecimentos políticos da França continuava, 
a administração existente não satisfaz·ia os votos do país, a oposi-
ção era crescente. · 

Segundo a dita lei, arts. 1.0 e 7.0 o princfpio eleitoral era o 
seguinte. Todo o francês que estava no gozo de seus direitos polí
ticos, que pagava 300 francos de contribuições diretas, era chama
do como eleitor a concorrer para a eleição dos deputados do seu 
departamento. Em cada departamento o colégio departamental era 
composto de todos os eleitores do departamento que elegiam dire
tamente os respectivos deputados. 

O ministério observou ou entendeu que em tais colégios os 
proprietários mais ricos eram mais amigos do governo do que os 
pequenos proprietários, mas que o número destes sendo muito 
maior inutilizava os votos daqueles. 

No intuito de apoiar-se sobre a ristocracia dos proprietários 
apresentou o ministro do interior o Sr. conde Decazes em sessão 
de 15 de fevereiro de 1820, a proposta, ou projeto de lei do gover
no, que passo a ler em resumo. 

No intuito de apoiar-se sobre a aristrocacia dos proprietários 
O art. 2.0 determinava que 258 deputados (número anterior) se

riam eleitos pelos colégios de arrondissement, e 17~ pelos colégios 

de departamento. 
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Os arts. 4.0 e 5.0 determinavam que os colégios de departamen
to seriam compostos de 600 eleitores quando muito e 100 quando 
menos; e que estes eleitores seriam nomeados pelos colégios de 
arrondissement dentre os cidadãos que pagassem mil francos de 
.contribuições diretas. 

Em outros artigos adotavam-se medidas que elevavam o censo 
em geral. 

Vê-se pois qual era o verdadeiro fim do projeto; o governo 
obteria 172 deputados seus, e mesmo alguns outros nos colégios de 
arrondissement. 

A proposta causou muita irritação, começa-ram a concorrer pe
tições enérgicas, e a manifestar-se agitação, o que impressionou o 
ministério, e o persuadiu a pretender disposições. ainda mais vigo
rosas., 

Ern 17 de abril de 1820 o ministro do interior, o Sr. conde 
Siméon, retirou aquela proposta, e substituiu-a pela seguinte: 

Art. 1.0 Haverá em cada departamento um colégio eleitoral de 
departamento, e colégios eleitorais de arrõndissement. 

Art. 2.0 O colégio de departamento será composto dos eleitores 
mais impostos e seu número não serrá menor de 100 nem excederá 
de 600. 

Art, 4.° Cada colégio de arrondissement nomeará por maioria 
absoluta de. votos tantos ca.._didatos à deputação quanto fo~em os 
deputados a eleger. 

Art. 5.0 Os colégios eleitorais de departamento nomearão os 

deputados dentre esses candidatos. 

Eis, senhores, a divisão por círculos que o ministério francês 

queria; foi este projeto e não essa idéia quem por pouco não an
tecipou dez anos antes a revolução de 1830, e senã9 vejamos o mais 

que ocorreu. 

O general Foy pediu desde logo ao governo a estatística dos 

eleitores ·que devesse ser, segundo essa proposta, e dada ela pelo 
governo viu-se que os eleitores de arrondissment seriam 75.132, 

e do de departamento, únicos que seriam verdadeiros eleitores, 

18.779. · ... . ., 

As discussões tomaram ainda . ma ir azedum~ •. a. agitação cres
ceu, e foi então que o deputado da oposição Camillo Jordan apre
sentou a medida da divisão eleitoral por círculos. 
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Eu lerei as próprias expressões do expositor dos trabalhos da 
sessão legislativa francesa nessa época. 

"A palavra foi dada, diz ele, em 30 de maio de 1820 a Camillo 
Jordan; ele apresentou sua emenda, que os ministros temiam, que 
os adversáries do projeto do governo abraçavam com calor, emen
da única. que fixou a atenção geral, e que era a seguinte: 

"Cada departamento será dividido em tantos arrondissements 
quantos forem os deputados a eleger. 

"Cada um desses arrondissements terá um colégio eleitoral 

composto de todos os cidadãos, que tendo nele seu domicílio políti
co, tiverem 30 anos de idade completa, e pagarem 300 f.rancos de 
contribuição direta. 

"Cada colégio eleitoral de arrodissement nomeará di reta mente 
um ·deputado." 

Empenhou-se calorosa discussão, o ministério po~r uma parte 
e a oposição por outra envidaram todos os esforços, e o resultado 
do escrutínio foi de 128 votos a favor da emenda contra 127 opos

. tos; para obter esse voto de diferença a oposição conduziu à sessão 
um membro seu, o deputado Chauvelin, que estava enfermo. 

O ministério redobrou de esforços, pôde conseguir que cinco 
deputados da oposição franqueassem, e que portanto na seguinte 
votação caísse a emenda por 133 votos contra 123. 

Eis, Sr, presidente, o que verdadeiramente ocorreu, e então 
como entender que essa divisão eleitoral fora promovida no intuito 
de contrariar as liberdades públicas? Pelo que me toca, protesto 
contra semelhante injustiça política. 

O que assevero ainda mais confirma-se pelos fatos ulteriores. 

O abalo que tais discussões produziram, a agitação crescente, 
as ocorrências que. o Senado conhece melhor que eu que se agre
garam, e levaram o ministério a uma espécie de transação, e deram 
em resultado a lei de 29 de junho de 1820, em conformidade da 
qual os colégios de departamento ficaram com o direito de eleger 
172 deputados, e os colégios de arrondissement 258 diretamente. 

Quando pela ~revolução de 1830 a França'achou-se na inteira 
liberdade de adotar o sistema eleitoral que .mais quisesse, foi que 
ela e não o governo escolheu e fundou propriamente a divisão elei
toral por círculos, e certametne no intuito das liberdades pblicas: 

é a lei de 19 de abril de 1831. 
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. Notarei mais uma coisa, Sr presidente, e é que quando a revo
lução derribou o trono do ilustre rei da França Luiz Philippe, a repú
blica intolerante, por sua lei de 15 de março de 1849, não quis mais 
essa divisão eleitoral, o que in.clina-me a crer que todo o governo que 

. quer predominar demais, qualquer que ele seja, não simpatiza com 
a eleição .Por círculos . 

. Eis, Sr. Presidente, por que adoto por convicção esse sistema 
eleitoral; e as vantagens que tenho indicado não são as únicas; 
nem eu quero tomar tempo ao Senado, reproduzindo as outras que 
com meu ilustre colega indicamos em nosso voto separado, e que 
o Senado desenvolverá melhor que eu. 

Por outro lado quais são as objeções ao menos até agora opos
tas a essa divisão eleitoral? Além daquela que acabo de responder, 
só ouvi outra produzida pelo mesmo ilustre Senador. 

Ponderou S. Exa. que este sistema poderia sacrificar uma maio
ria de votos, quando dividida em fracções, e sacrificá-la em favor 
de uma minoria. . . 

O SR. VISCONDE DE MARANGUAPE - Não foi isso o que eu 
disse; s~ dá licença eu me explico. 

O SR. PIMENTA BUENO - Com muito gosto. 

O SR. VISCONDE DE MARANGUAPE - Eu disse que a cons
tituição quer representantes provinciais, que a divisão do império 
em províncias é política, e ainda mais política se tornou depois 
do ato adicional. Não é a divisão da Inglaterra e França que é ad
ministraitva, foi nesse sentido que falei, e que sendo provincial 
a representação, aconteceria que divididas as províncias em círculos 
obteria maioria algumas vezes quem a não. teria se a eleição fosse 
provincial, e mostrei isto por um exemplo. Disse que tendo um 
candiato 60 votos em um círculo, e seu imediato 40, embora este 
tenha em outro 20 e mais 20 em um outro, apesar de ter maioria 
na província não seria o eleito ... 

o SR. PIMENTA BUENO - Era justamente essa objeção que 
di·rigia-me a responder. Dizia eu que em vez. de ver uma razão 
que depusesse contra a conveniência dos círculos, via nisso um 

valioso argumento de sua uti.,lldade. 
Direi primeirametne que 'se. quiséss·emos levar essa razão a 

todo o seu valor lógico, então as eleições deverão ser gerais no 
império, porquanto pode em relação à divisão por províncias dar-se 
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resultado semelhante ao que o nobre Senador teme em relação aos 
círculos. · · 

O SR. VISCONDE DE MARANGUAPE - A constituição diz o 
contrário. 

O SR. PIMENTA BUENO - A constituição o que diz é que o 
império será dividido em províncias, e não diz mais nada para o 
nosso caso senão que a lei regulamentar determinará o modo prá
tico das eleições. 

O que interessa o país, o que interessa todos os partidos, todas 
as localidad.es, não é essa combinação de mais ou menos um ou 
outro voto, é que todas as crenças possam ser representadas; que 
a maioria de cada localidade eleitoral predomine nela; que venha 
ao parlamento manifestar suas id~ias, e defender seus direitos; o 
contrário é uma espécie de tirania da maioria .. 

Demais, Sr. Presidente, eu não quero considerar o país só no 
presente, não sei que opinião, ou opiniões tem de administrá-lo 
no. futuro; caso não seja aquela a que pertenço, caso tenha de 
ficar em minoria, serei contente se assim facilitar a meus corre
ligionários a probabilidade de ter então alguns representantes nas 
câmaras. O que é justo aproveita a todos em todos os tempos e 
circunstâncias. 

Não me demorarei mais sobre esta matéria, · tenho sido já 
muito extenso, e ainda preciso motivar o voto separado sobre as 
incompatibilidades. 

Sr. Presidente, para expressar com clareza minhas idéias a 
respeito direi o que entendo por incompatibilidade, e como as clas
sifico. 

Por incompatibilidades entendo uma condição, ou material ou 
legal, que faz com que duas coisas ou funções não possam ou não 
devam existir juntas ou nunca, ou em tempo determinado. 

Não tratamos da incompatibilidade material, sim da legal, de 
preceito positivo estabelecido ou a estabelecer em vista do inte
resse pblico. Costuma-se dividir esta em di reta e indireta. 

Por incompatibilidade direta, na rela.ção de que tratamos, reputo 
somente aquela que proíbe que a votação para deputado possa 
recair sobre certos funcionários públicos, e que anula essa vo
tação, quando ainda assim verificada; é o que o § 21 do projeto 
que discutimos consignou. Ela suprime o direito político de ele
gibilidade por amor de outras funções. Pode ser geral quando su-
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prime esse direito em todo o império; o ·Senador, por exemplo, 
não pode ser eleito deputado por qualquer parte do império, como 
diz a constituição; pode ser provincial ou local; o caráter é sempre 
o mesmo, só com mais ou menos extensão. Como concordei com 
os mais membros da comissão na rejeição dela, deixarei aos que 
a defendem o cuidado de justificá-la. 

Por incompatibilidade indireta, denominação usual mas impró
pria na ·relação de que nos· ocupamos, entendo os meios indiretos 
ou o complexo de meios que não proíbem a eleição dos ·funcioná
rios, e muito menos a anulam, e sim que somente dirigem-se a 
criar motivos ou interesses que aconselhem esses funcionários, e 
em generalidade os persuadam a não procurar a eleição. 

Elas não suprimem o di·reito político, não o afetam, não são 
incompatibilidades eleitorais, e só sim de ordem judiciária, ou ad
ministrativa, segundo a qualidade dos funcionários, e rel.ativas só 
ao exercício dos cargos ao menos a respeito dos que são perpétuos. 

Ninguém ainda demonstrou que estas incompatibilidades indi
retas, impropriamente· assim denominadas, sejam inconstitucionais; 
nem se poderá demonstrar, pois que elas deixam intatas as dis
posições constitucionais, e todos os direitos eleitorais, como deixou 
a lei de 1850. 

É talvez por isso que a questão tem versado somente sobre 
a conveniência da medida; e eu estou no dever de justificar à que 
o voto separado ofereceu. 

Não reproduzirei o que já nele ponderou-se . a respeito, isto é, 
as razões a meu ver muito fundadas, que aconselham a adoção 
dessa medida, no caso de aprovar-se a divisão eleitoral por círculos, 
caso que pressupõe., Limitar-me-ei pois a responder às razões que 
contra ela têm sido opostas. 

Disse um nobre Senador, ilustre membro da comissão que não 
se argumentasse contra a eleição dos juízes de direito, .alegando 
coação, ou outros meios de influência indevida,· que se atendesse 
que sua influência era natural, era filha de suas luzes, seu me
recimento pessoal, suas qualidades distintas, seus serviços. Não 
duvido, mas o nobre Senador concordará comigo também nas ob
servações que vou oferecer. Se passar a eleição por círculos, e. 
a toda essa influência acrescentarmos a outra que eles têm e que 
provém de seu emprego, nã~ :·será difícil ·aos respectivos eleitores 
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o denegar-lhe seus votos ainda quando não tenham desejo de pres
tá-lo? O juiz de direito não tem como tal dependentes ou depen
dência? 

Consideremos, quando nada disso proceda, a posição em que 
ficam para com esse magistrado os eleitores que não lhe deram 
seus votos, e muito mais os que trabalharam por outro candidato 
seu rival. Por mais honrado e íntegro que seja o magistrado, eles 
temerão injustiças de sua parte, ou ao menos parcialidade, indis
posição. Desaparecerá a confiança que deve ser sempre deposi
tada no magistrado, a afeição será substituída por outro sentimento, 
e as conveniências da administração da justiça sofrerão muito. 

É por isso, Sr. Presidente, que o voto separado propõe, que 
o juiz de direito que for eleito por seu próprio círculo, e só esse, 
deixe de ter exercício durante a legislação, é por isso que não es
tendemos a mesma disposição em relação aos que forem eleitos 
por outro círculo, que não seja aquele em que serve.~ Embora am
bos façam falta em seus empregos, há todavia grande diferença, 
em um caso dá-se só esse inconveniente; em outro, além do mesmo 
inconveniente predominam ainda outros que podem afetar até a 
reputação e honestidade do magistrado. Em um caso basta a lei. de 
1850, que continua a vigorar, em outro pareceu necessário. reforçá
la, ao menos enquanto estão muito vivas as afeições e indisposi
ções provenientes dessa eleição do círculo. 

Objeta-se: "mas então a disposição tão localizada é ineficaz"; 
a isto porém direi que os nobres senadores que julgam a lei de 
1850 suficiente não podem opor esta razão, porquanto a medida pro
posta não só conserva toda a eficácia dessa lei, mas dá-lhe ainda 
mais vigor, ao menos no caso que prevê. Aos outros ilustres sena
dores direi que não me dirijo a trancar as portas do parlamento 
aos magistrados, que fora do caso que tenha ~referido julgo a lei de 
1850 suficiente, sou um dos primeiros a reconhecer a sabedoria 
dela, mormente quando fielmente executada; é um dos muitos e 
importantes serviços que o ilustre autor dela tem prestado ao país. 
Sejam pois meus colegas magistrados eleitos deputados, sujeitan
do-se às disposições dessa lei, por qualquer círculo, não porém por 
aqueles em que servirem; vejo nisto muitos inconvenientes. 

Um outro argumento foi o de qualificar essa disposição como 
uma penalidade. Não procede porém essa razão; ·a medida não tem 
o caráter de penali.dade, e se tivesse, então eu diria que a lei de 
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1850,já(teve esse caráter, pois que privou o juiz de direito de contar 
a sua antiguidade pelo tempo das sessões e viagens (Apoiados.) O 
sistema é o mesmo, a diferença é somente de intensidade ou efi
cácia. 

Uma razão de interesse público além das outras já referidas 
aconselha mesmo que no intevalo das sessões não seja distraído 
o deputado do estudo das matérias legislativas com viagem em sua 
comarca, e com outros inconvenientes. 

Ponde·rarei também que o exercício do juiz não foi criado pela 
lei por amor dele ou no interesse dele, e sim somente no interesse 
da administração da justiça; desde pois que o interesse desta real
mente exigir que ele cesse, não pode isso ser considerado. penali
dade, ou está com licença mais ou menos longa. 

Ponderou-se também que essa medida convidará à transação 
ou troca das candidaturas. Poderá dar-se algum caso, não duvide, 
mas em regra não temo esse resultado, e em todo o caso, quando 
assim fosse, o mal seria menos, ao menos o eleito não seria a mes
ma pessoa que teria aí de administrar a justiça. É, a meu ver, obje

ção contraditória com o seu fim, porque a concluir que, como talvez 
são se possa evitar este resultado, como a lei de 1850 talvez não 
seja eficaz, é preferível aceitar logo o maior inconveniente. Creio 
enfim que a prática a passar a medida, mostrará que essas permu

tas serão muitos difíceis. 
Alegou-se também que os magistrados farão falta no parlamen

to, a quem tanto interessa seu saber, sua prática dos negócios 

públicos. 
Sr. presidente, pelo que toca a meu voto a objeção não procede, 

pois que já disse que reconheço a importância desses talentos, mor
mente dos talentos notáveis. A medida qu_e ofe·recemos pouco alte
ra a lei de 1850, e refere-se somente à eleição do círculo respectivo. 

Não inibimos pois a magistratura de vir prestar valiosa coadjuva
ção ao parlamento; nossas vistas limitam-se a não desejar que ve

nham representar as localidades em que servem de juízes. Se não 
passar a divisão por círculos, cairá a disposição, pois que é corre
lativa; mas se passar, entendo ser medida indispensável, e que 
consulta mesmo a reputação e honestidade dos magistrados. 

Sr. presidente, não sei .. ~e deixo de responder a. outros argu
mentos opostos ao voto separado; eu ·tinha feito apontamentos, 
e agora não os acho. Além disso, tenho tomado já muito tempo 
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ao Senado; conclui·rei, pois, oferecendo à sabedoria do Senado al
gumas reflexões que me parecem graves . 

. A respeito de matérias políticas da ordem desta, de tanta im~ 
portância, parece que convém, ou não abrir discussão, ou uma vez 
aberta, examinar francamente os princípios cardeais que a domi
nam no sentido dos grandes interesses públicos. 

Uma lei eleitoral, como já ponderei, decide da influência que a 
nação tem no poder político, na legislação na alta administração do 
Estado. Interessa todas as localidades e todos os partidos. 

Desde que não se pode demonstrar que a lei vigente é em tudo 
perfeita e providente, cumpre reconhecer quais os melhoramentos 
a .adotar, e, reconheci.dos, cumpre. adotá-los. 

Assim, desde que o Senado ocupou-se de tão transcedente 
assunto, cumpre conceder às opiniões políticas o que for razoável. 

Reconheço que discussões desta natureza, por isso mesmo que 
interessam os partidos, podem ter graves resultados excitar dese
jos porventura exagerados; direi porém, que se isso é um mal, ele 
já existe. 

Creio que já não está no poder de nenhum dos nobres senado
res abafar as idéias que já não são novas, e que de novo se pro
duziram. 

Terminarei, Sr. presidente, dizendo que no. decurso das dis
cussões darei, se for necessário, mais algum desenvolvimento ao voto 
separado. 

O SR. D. MANOEL - Nunca, Sr. presidente, tomei a palavra 
com mais timidez e acanhamento, e só a consciência do dever é 
que me forçaria a dizer hoje alguma cousa sobre as importantes 
questões que desde anteontem têm ocupado a atenção do Senado. 

O meu mau estado de saúde nem me tem permitido aquela 
I 

aplicação que me cumpria para poder discutir a matéria como ela 
merece, nem consente que eu lhe dê o desenvolvimento de que 
carece. 

Há ainda outra razão, que não é menos ponderqsa de que a que 
acabo de expor; e é a impressão em que suponho ainda está o Se
nado pelo discurso que foi proferido na sessã.o de segunda-feira: 
discurso que, para assim dizer, arrancou dos oradores todas as ar· 
mas com que poderiam sustentar o parecer luminoso que faz obje
to da presente discussão. (Apoiados). 
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Co~ efeito, senhores, eu disse nessa sessão a alguns amigos 
meus com quem conversava: "O discurso que se acaba .. de ouvir 
esgotou a matéria !la ·parte importantíssima ,relativa à questão de 
inconstitucionalidade das incompatibilidades; duvido que se lhe pos
sa dar resposta satisfatória." 

Em ,verdade, senhores, as minhas previsões se vão realizando. 
Ouvi já falar-se contra esse discurso, mas nem um só dos argumen
tos em ·que ele se fundou foi nem levemente abalado. 'A meu ver, 
o nobre senador pelo Rio de Janeiro matou as incompatibilidades; 
e o discurso de ontem não fel mais do que apanhar o cadáver, me
tê-lo num caixão e lançá-lo em uma profunda cova. 

Portanto, senhores, como não hei de sentir-me acanhado tendo 
de reproduzir hoje mal as idéias luminosas do parecer e do discur
so a que acabo de referir-me! 

Mas, pergunto, podia eu nessas circunstâncias conservar-me 
silencioso, contentar-me com um voto simbólico? Não. era possível. 
Ainda mesmo que minha saúde estivesse mais arruinada do· que 
está, eu faria um esforço para ao menos mui resumidamente fun
damentar o meu voto. 

Entretanto, Sr. presidente, ainda hoje não pediria a palavra, 
tendo a cedido ontem, se não fosse o discurso proferido pelo meu 
nobre amlgo e. ilustrado senador por Minas Gerais.· Ouvi proposi
ções tais, princípios tão extraordinários, que não pude persistir 

\ 

no propósito em · que estava de ainda hoje conservar-me silen-
cioso. Eu tinha mesmo desejo de não falar senão depois de ouvir 
a S. Exa. o Sr. presidente do conselho; e havia uma outra razão, 
vem a ser que eu queria ainda descansar e ter esta noite disponível 
para talvez colher alguns esclarecimentos que pudesse oferecer 
ao critério do Senado, se é que é possível oferecer ao Senado novos 

I . 

esclarecimentos depois do discurso proferido pelo nobre senador 
pelo Rio de Janeiro. 

Antes, Sr. presidente, de responder ao honrado membro por 
Minas, de tomar em consideração o discurso proferido na sessão 
de ontem; e desde já faço ao Senado uma declaração, talvez des

necessária. 
Senhores, felizmente estou em tão boas circunstâncias que o 

projeto e o voto em separado assinado pelos ilustrados senadores 
pelas províncias de S. Pali'lo .. e Minas,. não me ofende em cousa 
nenhuma, não se referem a mim. Não se pode dizer:." é o juiz de 
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direito que está com medo das disposições do projeto." Estou que 
os meus nobres colegas não me ,fariam esta injustiça; mas alguém 
no pafs ·a podia fazer.J Neste projeto nada há que ofenda os meus 
interesses particulares, se .é que em uma questão desta ordem pode 
haver algum representante da nação tão pouco conhecedor de seus 
deveres que não se ache disposto a sacrificar os .seus interesses 
particulares ao bem público. 

O. SR. ,VISCONDE DE MARANGUAPE - Não é possível. 
O SR. D. MANOEL - Diz bem o nobre senador, não é possível: 

se fosse necessário esse sacrifício, outros que estivessem em cir
cunstâncias menos favoráveis do que eu, isto é, que não tivessem 
um assento nesta câmara, certamente o fariam, quanto mais eu, 
senhores! Portanto posso falar contra o projeto sem que ninguém 
possa, não nesta casa, mas fora dela, atribuir minha oposição ao 
desejo de conservar-me no lugar que tenho na magistratura; sem 
que ninguém possa dizer que faço oposição porque o projeto pode 
ofender meus interesses. 

Duas grandes questões oferecem tanto o projeto como o pa
recer assinado nor três nobres membros e ·OS dois votos em se
parado. O projeto estabelece medidas tendentes a tornar o voto 
livre, alterando algumas disposições da lei de 19 de agosto de 1846: 
o projeto estabelece incompatibiJi.dades, e a eleição por círculos. 
Todos os ilustres membros de ambas as comissões, de constitui
ção e legislação, concordam em que as incompatibilidades absolutas 
são diametralmente opostas à constituição do Estado; para eles é 
isto um axioma, assim como é para mim. Porém dois ·desses ilustra
dos membros adotam a eleição por círculos, e propõem algumas 
incompatibilidades indiretas. Eu por ora resumo só o que dizem 
astes importantes documentos, para depois dar-lhes mais desenvol
vimento, se tiver tempo. O outro voto em separado, senhores, peço 
Ucença ao seu ilustrado autor para dizer-lhe que era desnecessário, 
porque S. Exa. combina inteiramente com três dos seus colegas 
a respeito da questão das incompatibilidades, e também combina 
com os outros seus dois co.legas a respeito da eleição por círculos. 

O SR. MENDES DOS SANTOS - ~ que eu me baseava em ou
tros motivos. 

O SR. D. MANOEL - O nobre senado·r podia assegurar com 
restrições, dando a entender ao Senado que se fundava em outros 
motivos que não nos expendidos no parecer e .. ,no voto separado. 
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O SR. MENDES DOS SANTOS - Para outra vez emendarei. 

O SR. D .. MANOEL - Entretanto agradeço ao. nobre senador o 
seu voto em separado, não só porque vejo nele mais uma prl'va 
dos seus vastos conhecimentos da língua nessa frase bela e clás
sica em que está redigido, senão também porque dá ocasião a uma 
discussão em que eu com o maior prazer tenho de empenhar-me 
com S. -Exa. · 

Eis, senhores, em resumo o que se contém no par.ecer das 
ilustradas comissõe~ e nos votos em separado. 

Querer alguém oue eu agora venha ler as teses da constituição, 
em que está demonstrada da maneira a mais clara e evidente a 
inconstitucionalidade das incompatibilidades, seria, senhores, dizer 

ao Senado: "Vós não lestes o parecer em discusão." Mesmo dar 
algum desenvoLvimento a estas teses· seria repetir, e repetir mal, o 
que se disse na sessão de anteontem; porque, senhores, o nobre 
senador pelo Rio de Janeiro, não contente co mo parecer luminoso, 
de que, segundo me parece, foi relator, aeu-lhe o maior desenvolvi
mento possível na discussão, nada deixou a desejar. 

E o nobre senador ainda fez mais; este foi um dos serviços pres
tados por S. Exa.; contou da maneira mais lúcida e verídica a his
tória desta grande questão que apareceu no parlamento desde o 
ano de 1845, foi repetida em 1846, em 1848, em 1850, e ocupa hoje 
a atenção do Senado. Nada sobre isto o nobre senador deixou a 
desejar, porque o seu exame foi o mais atento e escrupuloso, com
pulsando as páginas do Jornal que transcreve fielmente tudo quanto 

ocorre nas duas casas do parlamento. 
O nobre senador, a quem tenho a honra de referir-me, ainda foi 

mais adiante, senhores: para dar relevo e ao mesmo tempo força 
aos seus argumentos, foi à França, foi 'à Inglaterra, e aí bebeu ele 
argumentos preciosos em sustentação do seu luminoso parecer; e 
o fez, senhores, com uma erudição que eu invejo, e que poderia 
invejar outro parlamentar muito superior a mim. O discurso do no

br~ senador é quase um tratado. 
Nem isso me surpreendeu, eu o tinha anunciado a alguns ami

gos meus; eles que me ouvem e alguns que me lerem podem ates
tar. Eu disse-lhes: "Nesta questão temos ·de ouvir discursos notá
veis, e oxalá que o primeiro discurso seja proferido por fulano." 
O Senado parece que também o desejava; ninguém quis romper a 
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discussão, como para dar lugar a que o fizesse o ilustrado relator 
do parecer.\ 

Pois· bem, senhores, eu não desenvolvo novamente as questões 
citadas no parecer, e que tiveram na penúltima sessão maior desen
volvimento. Verei se posso primeiramente responder ao discurso 
de ontem, e depois tomar na devida consideração o que há pouco 
proferiu o nobre senador por Minas. 

Espera ·eu ontem que fossem produzidos argumentos fortes, 
que em outras ocasiões têm aparecido em favor da constituciona· 
!idade das incompatibilidades; mas fui completamente iludido, por
qu.e nenhum só foi apontado para ·combater o parecer e o discurso 
da sessão antecedente. 

É provável que eu logo os apresente para os refutar. Quero 
nesta parte ao menos seguir o exemplo do nobre senador pelo Rio 
de ·Janeiro, não deixando aos meus adversários argumento algum 
forte de que se sirvam para combater o parecer e ao mesmo tempo 
mostrar que as incompatibilidades se podem decretar sem reforma 
da constituição. Assim tenha eu forças, e tempo! 

Comecemos, Sr. presidente, pela ordem dos argumentos com 
que se pretendeu ontem combater o parecer; mas antes disso seja
me permitido fazer a defesa das nobres comissões. 

Disse-se ontem nesta casa: "é necessário a nomeação de uma 
comissão especial porque as comissões não deram parecer." Oh! 
senhores, nada mais injusto! Oxalá que nesta casa todos os traba
lhos que forem remetidos às comissões, tenham pareceres como os 
que fazem objeto da presente discussão. Louvo e agradeço aos no
bres membros dessas comissões a franqueza com que falaram e 
manifestaram tudo ao país. Expuseram as questões em que estavam 
de acordo, e as em que houve divergência . 

Nada mais belo, mais digno dos ilustres senadores que com
põem as comissões de legislação e de constituição. 

Antes de se principiar a responder ao discurso do nobre sena
dor pelo Rio de Janeiro, e a comb~ter o parecer das ilustres comis
sões, aventou-se, não sei por que, a idéia de eleições di retas, e foi
se tão longe na exageração, que se afirmou perante :.q. Senado que 
as legislaturas ordinárias podiam decretar as eleições:; di retas inde
pendentemente de reforma da constituição. Para que e.~ta questão? 
Trata-se. no j1rojeto, trata-se no parecer e nos votos :separados de 

eleições diretas? 
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Senhores. a idéia será boa, mas não vem a propósito. Dói-me 
porém no fundo do coração ouvir dizer que se podem decretar elei
ções diretas sem reforma da constituição, quando, senhores, na 
câmara dos Srs. deputados os homens que não são suspeitos, aqu~
les que de coração desejam as eleições diretas, ofereceram pro-

. posições propondo a reforma da constituição nesta parte., Pois bem, 
a idéia é ·boa, é necessária, é útil, realizemo-la em tempo, mas 
nesta discusão não pode ser realizada, exceto se se pretendia man
dar alguma emenda ao projeto dizendo: - as eleições de ora em 
diante serão diretas. - ~ o que eu esperava. Uma vez que se tinha 
asseverado que se podiam decretar eleições diretas independente
mente de reforma da constituição, certamente podia-se enviar à mesa 
uma emenda neste sentido. E, senhores, o que mais me admirou 
foi trazer-se o exemplo da França, e atribuir-se talvez a elevação 
de Luiz Napoleão ao trono à liberdade do sufrágio universal. 

Pois bem, senhores, eu disse que esta questão não vinha a pro
pósito, não me envolverei nela, posto que é ela tão simples que 

também bastava ler alguns ·artigos da constituição para provar que 
a eleição direta não pode ser decretada sem reforma da mesma 
constituição. Mas farei apenas esta simples observação; se a eleição 

direta for decretada como muitos pretendem, a medida é muito 
menos liberal do que a que está exarada na constituição. Parece

me que esta proposição demonstra-se com um simples silogismo. 

Dizem os sectários da eleição direta que todos os males do país 
vêm da eleição ind;reta. Repetem na verdade uma dessas proposi

ções que muitas vezes se ouviram nas câmaras francesas, e acres
centam- o mal é o povo em massa acudir à eleição.- Era neces
sário portanto estabelecer uma renda mais elevada, eleitores fixos. 

Ora, pergunto eu, o que ficava sendo o povo neste caso? Atual
mente o povo nomeia os eleitores, pode dizer-se que elege os. depu
tados, porque nas mãos dele está nomear eleitores que votem em 
cidadãos do agrado do mesmo povo. Mas na eleição de gente que 

~ hoje aflui à eleição, por essa quantia mínima prescrita na constitui· 

-~ ção, vai perder esse direito; e d~ão perde um ddireitfo políticod,ese-
i1 nhores? (Apoiados.) Entretanto 1z-se que se po e az~r per r a 
~-;:· uma grande massa de cidadãos. um direito público sem reforma 

~ da constituição! 
J Não progrido, porque não se trata agora de eleições diretas. 
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Deixemos portanto este ponto, que foi o segundo do discurso a 
que me re.firo, vamos agora entrar na refutação dos argumentos, se 
de argumentos merecem o nome, com que se pretende combater tan
to o parecer como o discurso proferido pelo ilustrado senador pelo 
Rio de Janeiro. 

O primeiro argumento foi deduzido do art. 9.0 da constituição 
do Estado, o qual diz o seguinte: "A divisão e harmonia dos poderes 
políticos é o ·princípio conservador dos direitos dos cidadãos, e o 
mais seguro meio de fazer efetivas as garantias que a constituição 
oferece." Destes artigos deduziu-se como argumento fortíssimo que 
os magistrados não podem ter assento no corpo legislativo, e que 
as incompatibilidades estavam na letra e espírito da constituição! 
Grande invenção! Eu, senhores, muito invejo estas cabeças que têm 
o dom da invenção, porque são sempre cabeças extraordinárias: 
queni inventa não é homem vulgar, é extraordinário. 

A divisão de poderes, senhores, é um dos princípios consagra
dos em todas as constituições. 

O SR. DANTAS- É um ~xioma. 
O SR. D. MANOEL - t, como diz bem o meu nobre amigo, um 

axioma em política. Mas o que é divisão de poderes? É que os mem
bros de um poder não possam nunca ·exercitar funções de outro 
poder? A constituição diz o contrário. Basta que nos recordemos 
que os membros do poder executivo exercitam cumulativamente as 
funções de legisladores. 

O ministro de Estado, que é membro do poder executivo, pode 
ser ao mesmo tempo legislador, senhores; e há alguém que diga 
que não é conivente, que não é útil, que não é necessário mesmo 
que os ministros tenham assento no parlamento e sejam legislado
res? Ora, o que digo dos ministros poderia dizer também a respei
to dos presidentes de províncias, que são elos da grande cadeia 
do poder executivo, até os empregados subalternos. Há porventura 
algum dos membors do poder executivo a· quem seja pela constitui
ção tolhido o direito de receber votos para ter assento nesta e na 
outra câmara? 

Mas, senhores, a sabedoria da constituição foi tal, como trans
luz e brilha em todos os seus artigos, que declarou que o exercício 
de qualquer emprego, à exceção do de conselheiro de estado e mi
nistro de Estado, cessa interinamente enquanto durarem as funções 
de deputado ou de senador. Pois bem, um magistrado que é, por 
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exemplo, nomeado deputado, no exercício das funções legislativas 
não funciona como magistrado, mas sim como legislador. 

Isso é óbvio. E, senhores, o Senado não repare que eu fale 
só dos magistrados, porque no discurso de ontem, quando se tra-

. tau de incompatibilidades, nunca se fez menção de outras classes, 

falou-se unicamente de magistrados, e magistrados de 1.a instância, 
entretanto que o projeto compreende nas incompatibilidades outras 

classes de funcionários, assim como o voto separado dos Srs. Pi
menta Bueno e visconde de Sapucaí., 

Mas, Sr. presidente, depois de se ter afirmado em tom magis
tral que na letra e espírito da· constituição está decretada a incom
patibilidades das funções judiciárias com as de legislador, desse
se - mas os membros das relações devem vir para esta e para 
outra câmara; para estes não há incompatibilidade, é unicamente 
para os juízes de primeira instância. 

O que são ·OS desembargadores? Não são membros da magis
tratura? Pois vós acabais de dizer que as incompatibilidaes absolu
tas estão prescritas na letra e espirita da constituição a respeito 
dos magistrados, e depois afirmais: Não, eu falo só dos magistra
dos de primeira instância, os da segunda e do supremo tribunal 
de justiça podem ter assento nas câmaras! n Há contradição mais 
manifesta? É verdade que se disse que os magistrados de segunda 
instância quando vêr para o parlamento não representam o poder, 

representam a classe! Ora, senhores, eu tenho pouca lição dos au
tores que tratam destas matérias, mas conversando com algumas 
instância quando vêm para o parlamento não representam o poder, 

sublime distinção nos publicistas. A resposta foi negativa. 

Pois senhores, nesta casa e na outra há representação de po
deres? O Imperador e a assembléia geral são representantes da 
nação, como é expresso na constituição. Dizer-se que os magistra· 

dos de segunda instância não vem representar o poder, mas a 
classe ... De maneira que a constituição só proiíbe que os juízes de 
primeira instância rep,resentassem a classe, e deu esse direito aos 
desembargadores e membros. do supremo tribunal de justiça! Tudo 
isto mostra que a defesa de uma. má causa. é· muito difícil; os maio

res talentos encalham e têm neces.sidade de avançar paradoxos que 
não podem deixar 'de ferir os ouvidos das inteligências ainda as 
mais acanhadas. Deus queira que esta parte do· discurso do ontem 
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não venha impressa; se não vier, o Sr. 'taquígrafo terá a bondade 
de não decifrar esta parte das suas notas. 

Sabe o Senado qual é o outro argumento convicente de que a 
constituição tem na sua letra e espírito decretado as incompatibili
dades? Ê o artigo 79 que determina que não podem ser 'eleitos 
para membros do conselho geral o presidente da província, o sec·re
tário e o comandante das armas. Pois bem, senhores, vede quanto 
é liberal esta grande obra do imortal fundador do império; vede 
que conhecimento prático do país, vede que espírito animava esse 
prírycipe magnânimo, que tão cedo baixou ao túmulo, depois de ter 
dado constituições a dois povos. 

O SR. VISCONDE DE MARANGUAPPE - E muito boas, como 
não há nenhuma. 

·O SR. D. MANO EL - Diz muito bem o ilustre senador, ambas 
muito boas. Depois de ter abdicado duas coroas, para servir de ge
neral dos exércitos de sua augusta filha a quem restituiu o trono 
usurpado. A constituição, senhores, foi tão liberal, que no artigo 
75 prescreveu que as qualidádes para ser membro dos conselhos 

· gerais são a idade de 25 anos, probidade, e decente subsistência; 
apenas ao art. 79 fez as 'exceções de que há pouco 'falei., 

CertamtJnte essas exceções são verdadeiras incompatibilidades, 
mas unicamente para três classes de funcionários. E poderá uma 
leg!slatura ordinária aumentar o número de exceções, das incompa
tibilidades? Não, seguramente. (Apoiados.) Isso é claro, senhores.· 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA- Têm-se feito em leis orgânicas. 
O SP.. D. rMANOEL - Iremos a elas, se houver tempo e forças. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA- Hão de tomar algumas torres. 
O SR. D. MANOEL - Eu desejo prevenir os argumentos que 

se podem oferecer em favor do projeto. 
(Há outro aparte.) 
qenhores. Sebastopol é o parecer da· comissão, é o discurso do 

nobre senador pelo Rio de Janeiro; contra este ·sebastopol n~e, 

há forças aliadas. (Risadas.) 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA - Ja tomaram Malakoff. 
O SR. o. MANOEL- Não digo, senhores, as forças da França, 

Inglaterra, Turquia e Sardenha, digo as forças do mundo inteiro; 
porque ali é a força material, aqui é a razão; ali, 'senhores, são as 
armas, aqui é a lei fundamental do Estado;e é com tais armas que 
havemos de sustentar o parecer. Hão de apenas opor algum pe· 
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que no bastião que com um tiro de espingarda vai .à terra. (Risadas.) 
Senhores, vamos a outro argumento, a respeito do qual hei 

de socorrer-me à bondade do meu nobre amigo e ilustrado senador 
pelas Alagoas. Sabeis, senhores~ qual é o outro. argumento com . 
que se pretendeu provar que as incompatibilidades estão na letra 
e espírito da constituição? Ei-lo - Só uma classe tem o privilégio 
da perpetui.dade, é a da magistratura. · · · 

Demais, exclamou-se, é~ tal o favor que a constituição outorga 
aos juízes de direito, que não podem ser suspensos sem audiência 
prévia deles, informação necessária e ouvido o conselho ·de Estado. 
Tudo isto prova que os juízes de direito não podem ser membros 
da assembléia geral. 

É verdade que o meu nobre amigo disse do seu lugar em voz 
baixa: "Veja que também os oficiais do exército e armada não 
podem ser privados das patentes senão por sentença proferida em 
juízo competente. Ora, justamente o art. 155 da constituição diz 
- só por sentença poderão este juízes (isto é, os de direito) per
der o 'lugar. 

O aparte do meu nobre amigo pôs em torturas o orador, . e então 
acrescentou este: "Mas a força 1militar é essencialmente obediente;" 
com se a obediência destruísse a vitalidade das patent~.s dos ofi
ciais do exército e armada 

Ora, senhores, pergunto ao Senado!. Isto é. argumentar é dis
cutir? Não, é declamar. Quando

1 
há alguns argumentos a favor das 

incompatibilidades, os quais todavia se destroem com facilidade, 
oferecer tais razões em favor delas é, como eu disse, enterrá-las, 
porque mortas foram elas pelo parecer das ilustres comissões e 
pelo discurso do nobre senador pelo Rio· ·de. Janeiro~ Até se dedu
ziu argumento da disposição da constituição, relativo à prisão sem 
culpa formada, mas não se atendeu a que o § 8.0 do art.. 1.79 acres
centa: "Exceto nos casos declarados na lei. (Apoiados.) 

Por conseqüência, senhores, se a constituição estabeleceu uma 
regra, deu à lei a faculdade de marcar as exceções reclamadas pelo 
bem público. Em que aproveita pois este argqmento à causa das 
incompatibilidades? Isto não_ é discutir, é declamar. Não. se lembra':" 
os meus nobres colegas do ·q.üe ·eu disse. nesta casa na sessão de 
anteontem? - O discurso do nobre senador é irrespondível. -
Alguns riram-se; mas eu acrescentei -'havendo de ouvir a respos
ta. O que o Senado tem presenciado? O discurso de. ·.ontem, que 
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é uma declamação de peso em favor das incompatibilidades, não 
atacou nem levemente o parecer das i!'ustres comissões, e o dis
curso do nobre senador pelo 'Rio de Janeiro. 

A hora já está adiantada, e eu já me sinto um pouco fatigado, 
e por isso desejo tratar de um ponto que também ocupou o discur
so de ontem, e que se prende com o voto separado do nobre sena
dor por Minas. A invasão dos ·magistrados em ambas as câmaras, 
a ponto de imporem ao governo a sua vontade, e o governo ter ne· 
cessidade de transigir 'com eles para obter uma maio·ria. Examine-
mos este argumento. . 

No Senado disse-se: "existem 22 magistrados!" Primeiramente 
devo dizer ao Senado que a questão não é com os magistrados, a 
questão é com os juízes de primeira instância, porque para os de 
segunda, e também para os do supremo tribunal, a·s portas do par
lamento não se hão de trancar, esses podem ter ingresso livre. 

· Ora, V. 'Exa. sabe que há neste caso apenas 6 membros de 
relações, que são os Srs. visconde de Sepetiba, Queiroz Coutinho, 
barão de Muritiba, Gonçalves Martins, Pimenta Bueno, e visconde 
do Uruguai. Há também só 3 membros do supremo tribunal de jus
tiça, que são os Srs. Cavalcanti de Lacerda ,Mello Mattos e Valias· 
ques. 

E sabe o Senado quantos juízes de di·reito de primeira instân
cia? Número um que é humilde orador que está na tribuna. 

Há mais magistrados, mas estão apos,.entados; são homens polí
ticos inteiramente, e creio que a esses se não pode referir o dis
curso proferido ontem. 

A respeito da outra câmara já mostrou o nobre senador pelo 
Rio de Janeiro o pequeno número de magistrados que ·há no impé
rio. Mas, senhores, o que não pude ouvir sem o mais profundo 
pesar foi dizer-se que a magistratura tem invadido o corpo legisla· 
tivo a ponto de nada se fazer sem audiência dela, que o governo 
anda como que a reboque, e acrescentou-se - até foi hecessãrio 
chamar um juiz de direito para o ministério da marinha. 

Eu n.ão estou habilitado para dizer se os magistrados senado
res e deputado fazem poucas ou muitas exigências ao· governo; é 
provável que eles tenham suas pretenções, como todos têm; mas 
estou convencido que os magistrados não impõem nem /podem im
por a sua vontade ao governo. Os magistrados que têm assento 
nas câmaras são em geral de um carãter independente, ilustrados, 
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é por isso conhecendo os seus direitos e deveres não 'hão de pra
ticar atos que os deslustrem; demais, o governo, forte como · é, 
não se deixaria levar a reboque pelos magistrados. 

Senhores, quando falo em magistrados eu refiro-me .unicamen
te aos de primeira instância, porque é contra esses que se dirigem 
todos os tiros; é sobre esses que se quer fazer recair as incompa
tibilidades. Nem o projeto· nem o voto separado falam dos desem
bargadores e ministros do supremo tribunal. de justiça. 

É verdade que tanto o projeto como o voto separado esten
dem as ·incompatibilidades a. outras classes; aquele proibindo que 
certos funcionários possam ser eleitos no círculo em que exerce
rem autoridàd.e ou jurisdição, e este declarando que deixam· vagos 
os seus empregos certos funcionários que foram eleitos deputados. 

Qual o juiz municipal, promotor, etc., que terá dúvida de deixar 
o seu emprego ·para ocupar uma cadeira na outra câmara? Sendo 
homens de talento senão aproveitáveis para lugar mais importante. 

Mas, senhores, citou-se o exemplo de um juiz de direito que 
foi nomeado minstro da marinha. 

Senhores, é preciso ser franco e sincero, e dar a cada um o 
que e seu; quem é que pode desconhecer o t~lento brilhante do 
Sr. ministro da marinha? Eu lho reconheço, e tive ocasião de apre
ciá-lo na câmara dos Srs. deputados múitas vezes, quando. militei 
debaixo das mesmas bandeiras; eu conto com a poderosa coadju
vação de S. Exa. na discussão em que me acho empenhado, visto 
como foi S. Exa. um dos adversários fortes das incompatibilidades 
naquela câmara. Não sei porque se trouxe a nomeação do Sr. juiz 
dos feitos da fazenda da Bahia para ministro da marinha. Impôs 
ele ao governo a sua nomeação? Não tem ele as habilitações para 
uma pasta? 

Foi uma censura ao governo? Mas a censura partiu de um dos 
mais decididos e valentes sustentadores do ministério, de um mi
nesterial talvez quand méme. Enfim, espero que os Srs: ministros .. 
darão e~plicações sobre o fato que acabo de referir. Porque se não 
censurou também o governo por ter distraído ·alguns juízes de di
reito das suas importantes funções nomeando-os presidentes de 
províncias? 

E, 'Senhores, note-se esta contradição palpável e manifesta: 
quando se afirma no Senado que as incompatibilidades relativa
mente à magistratura de primeira instância estão na letra e no es-

'!". 
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pírito da constituição não se diz que os magistrados não possam 
ser empregados em comissões, como presidências, etc. 

Pois, senhores, a constituição em seu espfrito só proibiu ·que 
os magistrados não façam parte do corpo legislativo, e não proibiu 
que os magistrados fize~sem parte de outro poder? Não se vê que 
nisso aparece uma má vontade à magistratura, que há um ciúme 
mal entendido, que é uma inveja de que esses belos talentos que 
há na magistratura venham para esta casa e para a outra fazer 
frente a esses que se supõem as primeiras capacidades, os pri
meiros oradores, mas que encontram na magistratura de 1.8 instân
cia rivais poderosos? Não tenho remédio ·senão referir os nomes 
de alguns ilustres juízes de direito que na câmara dos SrsJ depu
tados honram o país pelos seus brilhantes talentos e variada ins
trução. 

E porque um nobre senador referiu nomes em abono da sua 
opinião, eu vou também citá-los em apoio daquela que sustento. 
Perguntarei, qual são os oradores mais conspícuos da câmara dos 
deputados? Não é um juiz de direito, não está 'hoje em exercício, 
é verdade, mas ainda há pouco tempo declarou qde não havia 
abandonado. a vida, não é um juiz de direito, digo, o farol mais lu
minoso da câmara temporária? 

E eu vou .tão longe, que digo mesmo, que nos parlamentos da 
Europa ele ocuparia um lugar distinto. Vamos adiante. Não é o Sr. 
juiz dos feitos da Bahia, atual ministro da marinha, um dos orna
mentos daquela câmara? Há ali muitos oradores que se possam 
comparar com o Sr. Taques, que infelizemente tem pouca saúde, e 
por isso não aparece na tribuna tantas vezes como seria para de
sejar? 

Vou preferir um nome que causa profunda dor. Um moço dota
do de não vulgar talento, magistrado íntegro, parlamentar distinto 
e independente, mas cuja saúde está muito arruinada, a ponto de 
dizer ele que os seus dias estavam contados, o que decerto muito 
deve enternecer a todos os que o conhecem, o Sr. Sayão Lobato 
é seguramente um dos ornamentos da câmara temporária .. Deus lhe 
conserve a vida para continuar a honrar o parlamento· e a magis
tratura. 

Não é o Sr. ministro da justiça juiz de direi~() de uma das 
varas criminais da capital de Pernambuco, e não é decididamente 
um dos mais notáveis oradores da mesma câmara? Eu podia ainda 
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apontar outros juízes de direito que ocupam um lugar distinto ·no 
parlamento, mas iria muito longe. Creio que se pode afirmar, sem 
medo de errar, que em geral os juízes de direito honram à classe 
a que pertencem e ao país· a que servem com tanta dedicação. 

Disse alguém que esses magistrados não são independentes. 
Não têm eles estado muitas vezes à frente da oposição? Também 
é verdade que os ministérios encontraram neles auxiliares poderosos 
e desinteressados. Que cousa mais natural do que os povos hon
rarem com os seus sufrágios aos magistrados ·que admitiram justi
ça reta e i~parcial, e que se tornam notáveis pela sua ilustração, 
integridade· e independência? Sim, os povos lhe dizem: Ide mostrar
vos em um teatro mais vasto, como o parlamento; mas, findos 
os vossos trabalhos legislativos, voltai para a vossa comarca para 
continuardes a prestar serviços e a tornar-se cada v~z mais digno 
da nossa estima e consideração. 

Entretanto é acoimada a magistratura de 1.8 instância de· servir 
de estorvo ao governo, de obrigar o governo a satisfazer a todos 
os seus desejos, .enfim, de obrigar até o governo a nomear um 
m~mbro dessa classe para ministro da marinha4 Parece que havia 
vontade de ocupar esta pasta! 

S:-. presidente, eu já me vou sentido fatigado, e o pior é que 
a hora também está adiantada. Tomar a tarefa de empenhar-me· em 
uma discussão a respeito do discurso do nobre senador pelo Rio de 
Janeiro é inútil; o discurso do nobre senador causou no Senado 
a mais viva impressão, mesmo naqueles que não compartilham· as 
idéias de S. Exa., assim como o discurso que ontem se proferiu 
nenhuma impressão fez; apelo para todo o Senado, mesmo para 
aqueles que desejam as incompatibilidades. 

Estou certo que eles não queriam tal advogado na sua causa; 
um mau advogado deita a perder muitas vezes uma causa justa, 
assim como um bom advogado obtém o triunfo de causas mesmo 
injustas. Mas eu prometi i·r mais longe de que foi a comissão; 
confesso que é uma promessa atrevida, vou ·ver se a posso cumprir, 
e é justamente o caso de empenhar-me na discussão com o meu 
nobre amigo senador por Minas, porque respondo-lhe também res
pondo ao discurso que ·ontem foi proferido. 

O meu nobre amigo escreveu um belo parecer, a linguagem 
é clássica, fez-me recordar os belos trechos de João de Barros, ·e 
de Frei Luiz de Souza, e o Senado há de notai•. que eu decorei, senão 
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todos, ao menos alguns termos deste ,voto separado, que me hei de 
servir deles. 

Senhores, desde 1845 que eu sustento a mesma causa e com 
o mesmo afinco, e até tive a infelicidade de no ano de 1850 achar
me em divergência com o nobre senador pelo Rio de Janei·ro, que 

. . então ocupava a pasta da justiça, a respeito da Lei de 26 de junho 
de 1850, contra a qual votei depois de ter dado as razões do meu 
voto.· 

Hoje é lei do Estado, não hei de dizer o que disse na casa, 
que é uma lei de alcantina, e não sei como o nobre presidente 
não chamou à ordem quem assim se exprimiu, provavelmente por
que não ouviu. E note-se que ainda se não apresentou um projeto 
para revogar UnJa lei tachada de alicantina, e não sei que mais. 
Disse-se também .que as incompatibilidades indiretas eram um meio 
fraudulento de afastar o magistrado do parlamento, mas acrescen
tou-se que se votaria por esse meio fraudulento, por essa alican
tina. O que se n.ão ouve nas casas do parlamento? 

Senhores, esquecia-me de trazer uma autoridade que para mim 
é de muito peso, até porque é um dos talentos distintos que apa
receram no nosso parlamento e hoje ocupa o magistério em São 
Paulo. Em 1848 orando o ·sr. Moura Magalhães. e defendendo a 
nossa causa·, isto é, a causa da constituição, em um discurso, como 
ele costumava fazer, disse pouco mais ou menos o seguinte: .. A 
Inglaterra ainda não estabeleceu incompatibilidades absolutas." O 
Sr. Rodrigues dos San·tos em. um aparte disse o seguinte: .. Absolu
tas ninguém quer estabelecer, seria um absurdo." 

Ontem se disse que se queria as incompatibilidades absolutas, 
e que para decretá-las não era de mister reformar-se a constituição. 

Enquanto a outras citações'. que eu poderia fazer, não repetirei 
o que disse o ~obre senador pe'lo Rio de Janeiro na sessão de ante
ontem, mas peço licença ao nobre 3.0 secretário para ler o trecho 
de um seu discurso na outra câmara: é uma autoridade para mim 
muito -respeitável, e como o Senado sabe, magistrado íntegro, ilus
trado e .consciencioso. 

Disse o Sr. Fernandes Torres na ses$ão de 1846 o seguinte: 
.. Eu direi aos nobres deputados que no ano passado votei 

contra o artigo que se excluía os magistrados de serem eleitos, 
por julgá-lo inconstitucional: não admito que possam ser excluidos 
de receber votos. Veja se o que diz o § 21 do art .. ·1.0 do projeto: 
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Os presidentes de províncias e seus secretários, os comandantes 
de armas e gene-rais em chefe, os inspetores .de fazenda geral e 
provincial, os chefes de polícia, os juízes de direito e municipais, 
os delegados, .não poderão ser votê~os para deputados gerais ou 
provinciais, e para senador nos colégios eleitorais dos distritos 
em que exercerem autoridade ou jurisdição. Os votos que recair 
em tais emprega:dos serão reputados nulos." 

Não posso, senhores, resistir ao desejo de apoiar-me em auto
ridades tão respeitáveis. 

Desejava expor agora as verdadeiras causas que em outros 
países se tem alegado para as incompatibilidades; mas não tenho 
tempo, porque devo aproveitar o que me resta para cumprir a pro
messa que fiz. Talvez em outra ocasião eu trate. deste objeto com 
alguma extensão .. Entr~tanto peço ao Senado que se recorde do 
que ocorreu em França desde 1840 até 1846, repetindo-se todos os 
anos as moções sobre incompatibilidades, e ·sendo sempre afasta
das da discussão. Sim, ótimos discursos se proferiram pró e contra, 
mas de poucas servem para o país, porque aí está a constituição que 
é fonte em que se devem beber os verdadeiros argumentos para 
provar a inconstitucionalidade da medida proposta no projeto, e 
mesmo no voto separado. 

Senhores, reconheço a capacidade e o saber de Lorde Brou
gham; mas o Senado sabe que ele foi advogado, e que a classe dos 
advog?dos não é em geral muito afeta à da magistratura.· E quantas 
autoridades do parlamento inglês se poderiam citar com opinião 
oposta à de Brougham? E em questão de tanta magnitude, de que 
serve uma ou outra opinião individual? 

O nobre senador por Minas dando hoje mais desenvolvimento 
à sua opinião exarada no voto separado, de que o magistrado deve 
ser homem puramente judiciário, e não político, e que o ofício de 
juiz e de legislador são entre si opostos, e que pelo menos. há gran
de perigo em reunir os dois ofícios, afirmou que disso deu rebate 
o célebre Bacon de Verulamio, pois que falando do ofício do juiz 
julgou dever começar por adverti-lo que não se esquecesse nunca 
que lhe cump·ria executar e não fazer as leis. Não ·compartilho a 
opinião do meu :nobre amigo, nem vejo mesmo na autoridade de 
Bacon verdadeiro apoio dela. Não compartilho a opinião do meu 
nobre amigo, porque ele está em manifesta contradição com a cons
tituição, o que S. Exa. reconheceu no se~. voto, e ~o]e o repetiu· 
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no seu discurso. A constituição abriu· a po·rta do parlamento para 
todos, com as exceções que ela mesmo prescreveu, e além das 
quais se não pode ir sem ser reformada a mesma constituição, 
como se tem evidentemente demonstrado. 

O príncipe magnânimo dador da nossa constituição, conheceu 
perfeitamente o país para que legislava, e que ele .tanto· amava. 
Tendo há pouco fundado o império de Santa Cruz, viu que a terra 
era abençoada, fertilíssima, mas que as luzes estavam pouco der
ramadas, que a ilustração e civilização que eleva os impérios à altu
ra a que os destina a P·rovidência, ainda era acanhada, e só viria 
com o tempo. O que fez esse príncipe filósofo cercado daqueles 
que assinaram a constituição? Disse-lhes: "Facilite-se a entrada do 
parlamento a toda~ as classes, sem exceção, e apenas se precrevam 
algumas condições, que são justamente as que se acham exaradas 
na mesma constituição. 

Escolha o povo quem quiser para rep·resentá-lo na assembléia 
geral. Que respeito, senhores, à soberania nacional! Que príncipe 
tão liberal! E está já o país tão ilustrado que possa admitir a exclu
são de certas classes do parlamento! Quem o dera! Senhores, in
compatibilidades não se podem decretar senão depois de uma ci
vilização muito adiantada, senão depois que um país tem bastante 
ilustração para suprir a falta que fazem no parlamento as classes 
que dele devem ser excluídas. Mas, se com efeito entendeis que 
o Brasil já chegou a este estado de civilização de ilustração, então 
sede francos e leais; procedei como procedeu o Sr. Antão, que fez 
a proposição para a reforma da constituição. Fazei com que essa 
proposição tenha andamento; nós discutiremos sobre a necessidade 
e utilidade de tal reforma; o país proferi·rá o seu veredito. Mas 
quer~r sofismar a constituição, torturando-a, e arrancando das suas 
teses disposições que elas não contêm, é pouco próprio de um re
presentante da nação. 

Não vedes que assim podem proceder os revolucionários? Não 
vedes que assim se pode pôr em discussão disposições as mais 
claras e term'inantes? 

O SR. VISCONDE DE MARANGUAPE- Como já se tem posto. 
O SR. D. MANOEL- Não vêdes que se pode i~ adiante, que 

se uma legislatura ordinária pode dizer ao magistrado: "Vós não 
podeis ser legislador," pode: também dizer: "Vós não podei ser elei
tor?" Vede até onde, senhores, vos levam as conseqüências do 
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vosso errôneo princípio; vede, Srs. monarquistas, que o sois sem 
dúvida nenhuma, posto que. estejais em erro, erro de entendimento, 
que não de vontade, vêde até onde vos levam vossas idéias, só 
pelo principio de arredar do parlamento uma classe ou parte de 
uma classe, porque por ora só se trata da magistratura de primei
ra instância. Julgo não tendes pensado bem nos resultados de uma 
medida desta ordem. 

Se não ·vos fiais n.este fraquíssimo orador, atendei às cãs deste 
venerado brasileiro (mostrando o Sr. n;aarquês de Olinda), .que ofe
rece todas. as garantias que é possível oferecer. de amor· à cons
tituição, à monarquia e a tudo quanto há de mais sag·rado · no im
pério. Vede que é um sexagenário coberto de honras pelos seus 
serviços, e de independência reconhecida, quem ergueu sua voz, 
saindo até um pouco do seu estado habitual, para mostrar os peri
gos das inovações, e . inovações contrárias à constituição. Atendei 
ao discurso, proferido ontem pelo nobre senador pelo Rio de Ja
neiro, que por sua grande modéstia tão poucas vezes, infelizmente, 
ocupa a tribuna. Não é ele um dos ornamentos do país, um monar
quista a toda a prova? Mas ele julgou que em ocasião tão solene 
não devia ficar silencioso; ergueu a sua eloqüente voz, e proferiu 
o discurso que deve ser muito meditado. 

Senhores, a minha promessa ainda não está cumprida; vou 
Jnais longe; não é só pela constituição que os magistrados não de
vem ser excluvdos do parlamento, é pelos princípios ... 

O SR. DANTAS - Consagrados em todas as constituições. 

O SR. D. MANOEL .- O primeiro p-rincípio é sem dúvida a cons
tituição: por isso admira que o nobre senador por Minas, hoje se 
mostrasse tão oposto à acumulação do ofício de juiz com o de le
gislador; e que. fundando-se em seu terror;. de que não se deve buli·r 
na constituição, chegasse ao ponto de dizer: "Recon~eço que é 
impossível (note-se) que o magistrado seja bom juiz e bom legisla
dor, mas persisto em que os magistrados devem ser ~onservados 
nas câmaras porque acho muito perigoso bulir na constituição." E 
o nobre senador dá uma outra razão em seu parecer luminoso-, e vem 
a ser o estado hipotético do país, em que não há ainda tanta abun
dância de pessoas habilitadas para as funções legislativas, etc. 

O SR. MENDES DOS SANTOS - Não quero que venham todos 
para cá; seja o povo quem os deixe de m~nd~r. 
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O SR. D. MANOEL - O nobre 'senador nesta parte devia ser 
franco como foram os seus nobres colegas da comissão. Mas qual 
foi a demonstração dessas proposições do nobre senador? Vou ver 
se posso resumir, não só tendo em vista o luminoso voto em sepa
rado a quem me refiro·, como o discurso hoje proferido. 

o nobre senador disse que não pode o magistrado curnprir bem 
os seus deveres de juiz, uma vez que pertença ao corpo legislativo, 
porque não há tempo para estudar, e então acontece que quando 
o magistrado deixa a câmara e vai para seu lugar está iAabilitado 
para ver autos, para admi'nistrar justiça, é um ignorante; e S. Exa. 
levou tão longe a sua modéstia, ou antes quis com o seu próprio 
exemplo apoiar a sua proposição, que disse: "Reconheço que fui 
um péssimo juiz., sou um péssimo legislador, natla sei; sou incapaz 
de ser juiz, sou incapaz de ser legislador." 

Felizmente todos ergueram as suas vozes para dizer: "Isso não 
é exato, é levar muito longe a modéstia." E eu digo que, pelo con
trário, o nobre senador teve sempre uma excelente reputação como 
juiz, pelos seus conhecimentos de jurisprudência que eu invejo; 
não digo isto para lisonjeá-lo, não sei lançar a mentira na casa da 
verdade; se não sentisse o que digo calar-me-ia. O nobre senador 
foi, como disse, ornamento da magistratura, pelo seu saber e pro
bidade, e é também ornamento do parlamento. 

O SR. MENDES DOS SANTOS- Não aceito. 
O SR. D. MANOEL - A sua modéstia o tem obrigado nesta e 

na outra câmara a um silêncio que todo o Senado deplora, como 
deplorava a câmara dos Srs. deputados, porque o nobre senador não 
só é forte em dialética quando trata das questões, senão também 
que usa de uma linguagem que na verdade faz gosto de ouvir ... 

o. SR.1 MENDES DOS SANTOS -Obrigado. 
O SR. D. MANOEL - ... porque decerto é. um ramo de que 

o nobre senador tem feito acurado estudo. O nobre senador, quer 
escrevendo, quer falando, mostra o profundo estudo que tem feito 
dos clássicos portugueses; e faço votos para que o seu exemplo 
seja seguido, para não ouvirmos e lermos tantos galicismos e uma 
linguagem que será o que quiserem, mas que seguramente não é 
português. 

Portanto o nobre senador teve tempo para tudo isto; para ser 
excelente juiz, para ser ótimo legislador, seus discursos aí estão, 
e são dignos de serem lidos e meditados, e teve tempo para fazer 
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um estado acurado e profundo da lígua portuguesa. Sinto ofender 
a modéstia do nobre senador, que na verdade a tem em grau subido, 
mas é preciso isto para mostrar que o nobre senador trouxe um 
exemplo contraproducente. · 

Mas, d1sse o nobre senador: "Quem é que pode folhear autos 
depois de estar na política?" Senhores, faço uma distinção certa· 
mente o ~agistrado que deixa o exercício de juiz por 1 O ou 15 anos, 
vem para o parlamento e se entrega só às funções de legislador, 
depois tem dificuldade de· ver autos; cuja leitura não é por certo 
muito agradável, principalmente para quem se· tem dado a outros 
estudos; mas nunca se esquecem os princípios, e nas discussões 
do parlamento se aprende muito, mesmo do que diz respeito ao di· 
reito .. Mas, quem está no parlamento 4 ou 6 meses e depois volta 
às suas funções de juiz, dece~to não encontra essas dificuldades 
de que fala o nobre senador, porque não tem este perdido o hábito 
de julgar. Apelo para os ilustres desembargadores que têm assento 
nesta casa, ~ não há remédio senão citar nomes .. 

Nesta câmara têm assento quatro desembargadores da relação 
da corte (são cinco, mas deixarei para logo o Sr. visconde de Uru· 
guai). P.ois, senhores, há duas vozes na relação dà corte que digam 
que esses quatro ilustres membros não são ornamentos daquela 
casa pela sua ilustração e retidão? Não se sabe como esses nobres 
senadores ali discutem as questões e dão suas sentenças? Pode-se 
dizer o mesmo de outras relações. 

Por que hei de acanhar-me em citar um nome tão conspícuo 
na magistratura, e que tantas vezes tenho citado nesta casa? O 
.nosso presidente (peço licença a S. Exa. por citar-lhe seu nome 
e ofender a sua modéstia) não é um ornamento da sua classe pela 
sua ilustração e prove-rbial retidão? No tribunal foi como aqui; ainda 
nos dias de enfermidade ali aparece como uma figura· que mostra 
que toda a noite sofreu. Por que não hei de citar este exemplo para 
combater vitpriosamente o meu nobre amigo? 

Mas, senhores, o nobre senador citou a autoridade de um ho
mem que quanto a saber (note-se) certamente é autoridade. Não 
gosto de falar mal de mortos, mesmos estrangeiros, o nobre senador 
bem sabe o motivo por que apenas digo - Quanto a saber -: por
tanto me parece que não há de querer que eu desenvolva mais esta 
proposição. Pois bem, senhores, aceito a autoridade do g·rande chan- · 
celer Bacon, homem de que a Inglaterra se 'ufana, e que foi literato, 
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jurisconsulto e eminente filósofo, nos reinados de Isabel e de Jac· 
ques I. Eu ·não desejava citar autoridades nesta discussão, contenta
va-me com a magna autoridade da constituição; mas não há remé
dio; é de mister tambêm fazer alguma citação, e seguir o exemplo 
do nobre senador por Minas. 

Eu vou citar a autoridade de um homem de saber, muito mais 
prático, muito mais extrao·rdinário do que Bacon. O Senado verá 
qual é a opinião desse homem, cujo nome no fim declararei, acerca 
deste ponto importantíssimo; e para que não haja dúvida lerei em 
francês: 

Je ne veis pas d'inconvenient à ce que les fonctions de légis
latur soient décl~rée compatibles avec celles de· juge et d'adminis
trateur. 11 est même utile que _beaucoup de membres du corpe judi.l 
ciário siegent ou corps lepislatif, parce que le governement n'osera 
leur proposer des lois contraíres à la jurisprudence étable, et la ju-
risprudence ne variera pas.. \ 

O SR. MENDES DOS SANTOS -.Não contrario isso. 
O SR. D. MANOEL - Pois o nobre deputado não quer que os 

magistrados estejam nas câmaras, diz que são 'funções incompatí
veis, que não se pode ser bom magistrado e legislador ao mesmo 
tempo, e agora declara que não contraria esta doutrina que acabei 
de ler? ... 

O SR. MENDES DOS SANTOS- Os bons juízes virão para aqui, 
quem os há de mandar é o povo. 

O SR. O. MANOEL - Isso é outra cousa; o nobre senador julga 
necessária a reforma da constituição para que se decretem as in
compatibilidades, mas não quer que se toque na mesma consti· 
tuição. Sabe o nobre senador de quem é a passagem que acabei 
de ler? É de Napoleão! Que vale mais do que Bacon; homem prá
tico, que vivia cercado dos maiores homens da França, em todos 
os ramos; que assistia às grandes discussões do conselho de Esta
do, e nelas tomava parfe; que tratava de organizar a F·rança sobre 
bases sólidas, enfim o maior homem deste século. 

Não apresentarei outras citações, porque são de escritores e 
oradores, e o nobre senador poderá dizer-me que pode também citar 
muitos escritores e oradores da sua opinião; todavia, não posso dei· 
xar de ler uma passagem de um livro que me emprestou um amigo, 
obra que tenho visto muito elogiada na Revista dos dois Mundos 
e em alguns jornais franceses: 
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'
1 
Peut être avez vaus snivi les débate auxquels de projet donna 

lieu. Je le regretterais por la dignité de mon pays et sa represen
tation nationale, qui ne se montra jamais si fort au dessous de ses 
devoirs et de son rôle. Cefut, monsieur, um deplorable spetacle que 
celui de l'oppositon ·reponssant de J'urne êlectorale une magistratu
ra dout elle ne pouvait contestar lesl umieres, et à laquelle elle 
n'avait à reprocher que de ne pas se faire la complaisantes de ses 
passions, ét refusant aux interprêtas suprêmes de la loi le droit 
qu'elle proposait d'êtendre à toutes les professions libérales: ce 
fut aussi .en vertu de legitimes, mais tristes reprêsailles :que suc
comberent à leur tour dans les serutins de jalousies et de récrimi
nations les catêgories diversas appelêes à la franchise politique. 
Aucune idée générale ou généreuse ne domina cette discussion, et 
si de tels débats se reproduissaient jamais, ce serait à désesperer 
de toute esprit parlementaire, de tout avenir politique. n 

Perguntou-se qu~m é o escritor: vou dizê-lo. 
11 Estudos sobre a história do governo. representativo em Fran

ça de 1789 a 1848, pelo conde Luiz de Carné,· antigo deputado." 
O nobre senador trouxe o seu autor, eu trouxe o meu, e agora 

perguntarei ao nobre senador, para que trouxe o texto da escritu
ra ... 

O SR. MENDES DOS SANTOS - Para mostrar a necessidade 
do estudo constante. 

O SR. D. MANOEL- Senhores, o magistrado que só se entrega 
ao estudo de direito é uma mediocridade, ou um vadio.' Quem é, se
nhores, que na nossa terra se contenta somente hoje com ver as 
ordenações, Pereira e Sousa, Pascoal, Lobão, etc.? Qual é, senho· 
res, o juiz de espfrito tão limitado que não procura instruir-se em 
outras matérias? E que melhor escola do que o parlamento, 

Agora vou fazer ao nobre senador uma concessão .. O nobre se
nador confunde duas cousas distintas: jurisconsultos e magistrados. 
Senhores, para o homem chegar a merec.er o título de jurisconsulto 
é necessário ter em jurisprudência o gênio que teve Descartes, para 
merecer o título de filósofo: para prova disto citarei a Inglaterra, 
a França, são raros .os jurisconsultos. 

Há jurisperitos, magistrados muito instruídos, mas jurisconsul
tos propriamente ditos, não, e dizia um deputado na câmara fran
tesa, composta de mais de 40 membros_, o seguinte: 

11 

Permita-se-. 
me que eu faça aqui uma declaração, que._ há de ofender a modesta 
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de um e talvez o orgulho de muitos. Nesta câmara não há senão 
um jurisconsulto, que é o nosso presidente." Presidia-os então o Sr. 
Dupin Aimé. 

Confesso que exi$te também um homem que talvez mereça 
o nome de jurisconsulto, e que é o sucessor de Dupin, falo de Tro
plong, cuja nomeada é grande. Não falarei de Merlinque já não 
existe~ 

E senhores, para que cansar a atenção do Senado com cousas 
que ele sabe. Ora, se em França, tão populosa, tão ilustrada, os 
jurisconsultos não abundam, parece-me que não ofende o meu país 
nem a ninguém dizendo que no Brasil não há um jurisconsulto, e 
nem isso admira.quando acabo de demonstrar que países muito mais 
antigos e mais ilustrados contam muito poucos, e o nosso ainda 
ontem começou. 

Bem, concordo com o nobre senador; para ser-se jurisconsulto 
é preciso muito talento e muito estudo; mas para ser bom magistra
do não é preciso ser jurisconsulto. 

O SR .. MENDES DOS SANTOS - Não confunda jurisconsulto 
com jurisperito. . 

O SR. D. MANOEL - Mas o nobre· senador no seu discurso 
empregou e· repetiu sempre a palavra jurisconsulto. 

O SR. MENDES DOS SANTOS - Na acepção em que todos a 
tomam. 

O SR. D'. MANOEL - O nobre senador é homem de lei, e por
tanto. nessas discussões deve usar dos termos próprios. 

O SR. MENDES DOS SANTOS- Nem com esta e~plicação se 
satisfaz? 

O SR. D. MANOEL - Pois não? Vamos ao jurisperito. Senhores 
quanto exagerou o nobre senador a dificuldade de ser magistrado! 
E a propósito vou referir um fato que sucedeu comigo e com o 
Sr. Soares de Souza, hoje visconde de Uruguai. Fui à casa de S. 
Exa., e disse-lhe: "Parece-me que serei nomeado juiz de uma vara 
cível da corte; estou com medo de tomar sobre mim tal peso, 
porque dizem que o trabalho é muito grande, e demais, eu tenho
me dado há tempos a esta parte a outros estudos, e o meu gosto 
especial foi sempre o estudo do direito criminal. n 

O Sr. Visconde de Uruguai respondeu-me pouco mais ou me
nos por estas palavras: .. Meu amigo, vá descansado; , sabe você o 
que é preciso para se·r bom magistrado? Uma inteligência clara, 
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amor ao trabalho, e sobretudo a retidão." Com efeito, senhores, a 
princípio vi-me um· pouco embaraçado; mas depois reconheci que era 
exato o que me havia dito o Sr. visconde de Uruguai. Na corte a 
tarefa é mais fácil, porque há muita gente a quem consu~tar. 

Mas, senhores, não tenho remédio senão trazer novamente o 
exemplo do Sr. visconde de Uruguai. S. Exa. formou-se em São 
Paulo, chegou aqui poucos dias antes talvez da minha chegada da 
Europa, encontrou-se comigo e disse-me: "Você o que vai fazer? 
- Venho da Europa e não tenho destino. - Há muitos lugares na 
magistratura e alguns deles muito bons." Creio .que o Sr. visconde 

~ . 

de Uruguai •começou sua carreira em ·São Paulo, e pouco depois 
veio para uma das varas cíveis da corte, que eram difíceis e muito 
trabalhosas. S. Exa. tinha então 20 e tantos anos de idade; pois 
bem, senhores, desde os primeiros dias de exercício foi o Sr. Soa
res de Souza declarado no foro do Rio de Janeiro magistrado de 

' ' 

primeira ordem, ~ que prova que não é preciso essa idade longa 
para ser bom magistrado. · 

O SR. MENDES DOS SANTOS- O Sr. visconde de Uruguai foi 
apresentado por mim como uma exceção. 

O SR. D. MANOEL- O Sr. visconde de Uruguai já em Coimbra 
tinha sldo muito 'õom estudante, e'm S. Paulo deixou uma grande 
nomeada, deixou os autos, foi administrar a província do Rio de Ja
neiro, e mostrou-se tão bom administrador como tinha sido bom juiz. 
Foi para a relação, aí estão seus colegas, eles que digam a figura 
que o Sr. visconde de Uruguai fez naquele tribunal em todos os 
tempos, mesmo depois de longos intervalos. 

Já mencionei diferentes nomes, que apesar de moços são ma
gistrados de 1.a · ordem, e fazem figura brilhante no parlamento. 
Logo, para ser bom magistrado, nem é preciso idade avançada, nem 
vastos conhecimentos de jurisprudência. Logo, pode sei· bom ma
g!strado e hábil parlamentar. Portanto o argumento do nobre senador 
por Minas me parece improcedente e fraco. 

Senhores, os homens que aspriram ao nome de estadistas não se 
limitam a ler Pereira e Souza, Vanguerve, Garcês, etc., aplicam-se 
a muitos outros ramos de ciências sociais, e tendo talento e estudo 
tornam-se eminentes. Quem no parlamento quiser fazer uma figura 
brilhante tem necessidade de estudar muito, mas pode fazê-lo 
ser ao mesmo tempo muito hábil juiz. As_ discussões do parlamento 
habilitam muito o magistrado para poder destruJr as si.ltilezas de que 
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os advogados costumam usar para alcançar o triunfo da causa que 
defende~. O magistrado não deve usar de sutilezas, como se disse 
ontem, mas deve estar habilitado para conhecê-las e destruí-las. 

O SR. MENDES DOS SANTOS - Hoje não há mais Aristóteles. 
O SR. D. MANOEL- Não confunda o nobre senador os magis

trados com gênios dessa ordem. Aristóteles, na frase de um filó
sofo. moderno, é o gênio pa antiguidade; e por isso Filipe rei de 
Macedônia lhe escreveu uma carta em que lhe pedia que se encar
regasse da educação de. seu filho Alexandre, dizendo-lhe que se 
congratulava menos lhe ter nascido um filho, do que por haver 
este nascido no tempo de Aristóteles. Esses gênios são raros, e 
Voltaire os chama emanações próximas da divi.ndade. 

Senhores, hão posso mais. As minhas forças estão esgotadas; 
passa de duas horas e meia. Se a minha saúde me permitir hei de 
voltar à discussão .. E para agradar ao meu nobre amigo hei de ofe. 
recer·lhe algum~s citações; ele foi o meu mestre, e não posso dei
xar de seguir tão bom exemplo. Os seus discursos são sempre 
acompanhados de muitas citações, o que prova a sua abundante e 
variada leitura. 

O SR. MENDES DOS SANTOS- A .esmola é muito grande para 
tão pequeno santo. 

O SR. D.1 MANOEL- Eu concluo, senhores, dizendo que os pa
receres que se discutem e o discurso proferido pelo nobre senador 
pelo Rio de Janeiro são documentos que provam no· nosso país e no 
estrangeiro que nossa terra não se acha nesse estado de tão pouca 
ilustração que muitos dizem. O discurso do nobre senador e esses 
pareceres honrariam as capacidades da França e da Inglaterra (Apoia
dos. Muito bem.) 

·Não posso terminar sem di·rigir ao Senado a e~pressão do meu 
vivo agradecimento pela benévola atenção com que se dignou ouvir-

me. 
Dada a hora fica adiada a discussão. 
b Sr. presidente dá para ordem do dia a mesma de hoje. 
Levanta-se a sessão às 2% horaso~ 
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SESSAO EM 19 DE JULHO DE 1855 

Presidência do. Sr. Cavalcantl de Lacerda 

SUMARIO - Incompatibilidades e eleições por cir
culas. Discurso dos Srs. Vergueiro, Gonçalves Martins e 
barão de Pindaré. 

As 1 O horas e meia da manhã, estando ·presentes 36 Srs. senado
res, o Sr. presidente abre a sessão, e lida a ata da anterior é apro
vada. 

O SR. 1.0·SECRET A RIO dá conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

Um ofício do 1.0 secretário da câmara dos deputados acompa
nhando a seguinte proposição: 

. "A assembléia geral· legislativa resolve: 
"Artigo único. O governo é autorizado para admitir a fazer ato 

das matérias do 3.0 ano da faculdade de direito de S. Paulo, o estu
dante Antônio José de Siquei·ra e Silva, revogadas para este fim 
as disposições em contrário. 

"Paço da câmara dos deputados, em 18 de julho de 1855. -
Visconde de Baependi, presidente - Antônio José Machado, servin
do de 1.í-secretário - Lindolfo José Corrêa das Neves, 3.0·Secretãrio. 

Vai a imprimí·r não o estando. 
O SR. PRESIDENTE declara ser prática nomear-se uma depu

tação para cumprimentar a S. M. o Imperador no dia 23 deste mês, 
aniversário da p·roclamação de sua maidti.dade; e consultado o s&. 
nado se convém nesta nomeação, e sendo· aprovado, são sorteados 
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os Srs. Gonçalves Martins, Souza Franco, visconde de Albuquerque, 
Souza Ramos, Souza .e Mello, Fonseca, marquês de Abrantes, Pi
menta Bueno, Miranda, visconde de Maranguape, visconde de Abae
té, visconde de Jequitinhonha, Silvei·ra da Motta, e barão de An
tonina. 

ORDEM DO DIA 

Continua a ~.a discussão, adiada pela hora na última sessão do 
projeto do Senado -.H de 1848, - sobre eleições, com as emen
das - P do m.esmo ano - aprovadas na 2.a di~cussão, com o pare
cer - E deste ano - das comissões de constituição e legislação, 
votos separados e emendas oferecidas pelas sobreditas comissões 
e· voto separado dos Srs. Pimenta Bueno e Visconde de Sapucaí. 

O SR. VERGUEIRO - Estou inabilitado para entrar em uma 
discussão ativa; não tenho forças para expender as minhas idéias, 
nem posso ouvir as dos outros a fim de poder contestá-las. Mas 
esta matéria é tão grave, que vejo-me obrigado a manifestar as 
minhas opiniões a .seu respeito; muito principalmente por dizer-se 
que um membro da câmara temporária autorizara ali certas pro
posições, declarando que eu tinha renunciado a todas as reformas: 
preciso retificar isto. 

O Senado presenciou, e eu repetirei o que se passou. O nobre 
presi.dente do cons·elho proclamando a ·conciliação, disse que nem 
era saquarema, nem luzia: que está pronto para ir ao encontro de 
todos que fossem para ele, qualquer que fosse o lado a que per
tencessem. Ouvi com su1'1presa esta declaração, mas a palavra -
conciliação - confesso que me magnetizou; por isso disse que es
tava pronto a renunciar a toda e qualquer reforma; mas o Senado 
há de l.embrar-se que pus-lhe o trambolho, - contanto que se exe
cutem fielmente as leis. 

Ora esta proposição, que era condicional, não teve resposta; 
por,tanto não fiquei ligado a coisa alguma. 

Eu fazia essa renúncia muito espontaneamente, muito do meu 
coração, por uma consideração muito simples e notória, e vem a 
ser - que há muito tempo não tenho visto reforma que não seja 
para pior. Portanto, que sacrifício fazia eu em renunciar a todas 
as reformas, se todas elas têm siâO' para pior, e muito para pior? 
Não quero fazer uma resenha de fatos para provar o que acabo 
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de dizer, porque a ocasião não é própria; mas isso está ao alcance 
de qualquer pessoa. · 

Estou pois em minha opinião; quero reformas prudentes, re· 
formas que consolidem e não que alterem as nossas instituições. 
(Apoiados.) E com esta reforma, se assim se lhe quer chamar, é 
dessa natureza, sou obrigado a votar por ela. (Apoiados.) 

O meu honrado colega por Minas desenvolveu muito bem a 
matéria, isto é descreveu a realidade das incompatibilidades, mos
trando que era incompatível a profissão de legisl,ador com a pro
fissão de juiz. O nobre Senador provou isto muito bem, até com o 
seu próprio exemplo, com a experiência de si mesmo... Portanto, 
depois de ouvir aquele discurso fiquei ainda mais confi.rmado na 
minha opinião em favor das incompatibilidades. · 

E nem me surpreendeu que o nobre Senador, possuindo idéias 
tão sãs, tendo feito observações tão judiciosas, tirasse uma ilação 
contrária; porque isso está na natureza da coisa; o magistrado olha 
para a lei· cot:n olhos diferentes do legislador. O magistrado é na· 
turalmente casuística, o que quer é segurar-se do texto da lei, onde 
esteja muito ex:plicitamente declarado o direito que ele, vai aplicar. 
O legislador obra por outro modo; o legislador apodera-se dos 
princípios, e deles tira as conseqüências. 

Ora, o nobre Senador, que tem decerto· e·:.· sempre teve a 
reputação de magistrado muito íntegro, já se vê que havia de se· 
guir o método que é necessário seguir-se na magistratura; vendo 
que na constitu:ção não estavam casuisticamente contempladas as 
incompatibilidades, incompatibilidades que ele reconhece que re
sultam da natureza da coisa, que existem por si, que não é ne
cessário lei que as determine, o nobre Senador tirou a conclusão 
de que as incompatibilidades eram inconstitucionais; mas iludiu-se, 
e iludiu-se pela mesma razão por que ele pensa que são incompa
tíveis as profissões de juiz e de legislador, isto é, pelo hábito de 

Julgar. 
Mas, senhores, a verdade é que o único argumento que se tem 

apresentado contra as incompatibilidades consiste em que elas não 
estão na constituição. É que foram procurá-las aí cosuisticamente. 
Decerto que não está lá a espécie expressamente determinada; mas 

vamos ver se está nos princfpios .. 
Acho as incompatibilidéldes em or.n dogma ~apitai da consti

tuição (apoiados), e um princípio de direito público universal e re-
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conhecido· expressamente pela constituição - estão as incompa
tibilidades onde está ~ divisão dos poderes. 

Pergunto eu, como se entende essa divisão? J: a respeito dos 
bancos onde se sentam os membros de um ou outro poder? Não 
certamente, não é possível atribuir a divtsão aos bancos em que 
se exercem as funções de cada um dos poderes. Na minha opinião 
a divisão dos poderes significa o que na frase popular se diz -
não fazer e batizar ao mesmo tempo - que uns façam as leis, 
e outros as executem; isto é o que quanto a mim quer dize'r -
divisão de poderes. 

Mas, praticamente esses poderes. têm estado e estão confun
didos; o desembargador, por exemplo, decide no tribunal do di
reito das partes e vem para aqui fazer leis. Há uma maior confusão 
de poderes do. que esta? Pode-se dizer que isto não seja muito 
claramente contrário à constituição? Pois não está no art.. 9.0 da 
constituição a divisão dos poderes ·como base do sistema? Os fa
tos materiais o provam. Como é que não se há de desenvolver este 
princípio? Por que não se há de por em execução esse dogma cons
titucional,· o primeiro, o principal dogma da constituição? 

Diz-se: 11 Só agora é que lembra isso." Senhores, não sei o que 
todos presenciaram; mas o que sei, o que vi, é que muitos dos 
meus amigos com quem conversava reconheciam comigo que exis
tia essa confusão de poderes. 

11 Mas por que razão não se tratou de marcar bem essa divisão, 
como a constituição quer?" A razão está na história da nossa ilus
tração, aí é que deve ser procurada. O Brasil tem feito . um pro
gresso espantoso no seu desenvolvimento intelectual; é uma ver
dade que ninguém pode negar; . e mais reconhecerá a força desta ver
dade quem se lembrar que antes do ano de 1808 não havia uma 
só -imprensa no Brasil, e que antes do ano de 1821 só existiam 
duas miserabilíssimas imprensas, uma que publicava na corte uma 
gazeta, e outra que na Bahia publicava uma fo.lha, e alcunhada 
Idade de Ouro. Eis aqui o que havia quando se fez a nossa revolução. 

Quanto a escolas, quais eram as que. existiam? De gramática, 
e isto Deus· sabe como! de retorica, e de uma coisa chamada 
filosofia. Ora, como podia, haver pessoas idôneas para todas as 
funções que exige o .governo constitucional representativo? Não 
havia; é necessário falarmos claro; creio que é um título de glória 
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para o Brasil ter • em tão pouco tempo afastado-sê tàhto · desse 
estado de ignorância dos negócios públicos em que se achava.· 

Até esse tempo, como todo o governo era do - quero e man
do - essa falta de instrução não se fazia sentir muito, porque 
nada mais cumpria do que obedecer pacificamente aquilo que a 
autoridade. superior mandara, fosse o que. fosse, sem consideração 
a nenhuma lei; e para isto todos os povos são capazes, até ·as 
ho·rdas selvagens que nos vinham da ·costa da Africa. 

Mas o sistema constitucional não é assim; o sistema cons
titucional é o governo do povo pelo povo; é neC'essário que todos 
entendam mais ou menos dos negócios, daqueles que ·lhe tocam 
mais de perto; o sistema constitucional tem diferentes repartições 
que é necessário estudar, que é necessário saber. Isto é o que 
não havia naquele tempo; e como se havia de exigir esse rigor? 

Na magistratura é que havia mais ilustração; e em todos os 
tempos houve isto, o clero e a magistratura sempre tiveram algu
ma· ilustração; quando não muita, ao menos alguma, e por isso se 
vê que houve um tempo em que a lg·reja preponderou muito; porque 
estava organizada, era o primeiro depósito das luzes. Além disto 
havia falta de magistrados, tanta falta que, segundo estou ·lem
brado, ainda em 1833 o governo teve necessidade de demorar a 
promulgação no código do processo, porque este exigia a ·respeito 
dos juízes um ano de prática, e era necessário esperar que se for
masse a primeira fornada de bacharéis nas academias para nomeá
los juízes de fora, e assim habilitá-los para juízes· de direito. Este 
é o fato; não havia gente absolutamente nem para preencher os 
lugares de magistratura. 

Ora, nessa falta considerável de gente como se devia pôr em 
execução a constituição na parte relativa às incompatibilidades? 
Não era possível praticamente, e este foi o motivo por que houve 
tanta tolerância. Pelo menos a meu respeito posso dizer que desde 
o princípio tive, essa opinião, mas não me animava a apresentá-la 
em público por esse motivo, pela impossibilidade de pôr-se ·em 
prática esse :princípio pela falta de gente ilustrada que :havia na
quele tempo. Assim como eu, creio que muitos pensaram do mes
mo modo, e por isso se deixou correr a coisa assim .. 

Porém hoje estamos em circun.~~âncias muitíssimo· ·diver.sas. 
A ilustração tem-se estendido por todas .as classes; hoje· há muita 
gP.nte ilustrada em todas as classes temos até mesmo instrufdo 
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ociosos, entretanto que antigamente a instrução era somente um 
ofício. Portanto é necessário remediar-se os grandíssimos incon
venientes que têm resultado dessa miscelânea, dessa inobservân
cia do princípio constitucional, base do sistema. 

Têm-se experimentado os grandes inconvenientes que têm re
sultado da inobservância desse princípio; portanto parece que é 
tempo de acordarmos. 

E, senhores, se o Brasil tem apresentado uma opinião uníssona, 
é seguramente neste caso. O escândalo tem aumentado muito, o 
clamor é geral, há no país uma opinião geral sobre as incompati
bilidades; por mais que os Srs .. magistrados queiram escurecê-lo, 
a verdade é . esta. (Apoiados.) Não há províncias, não há cidade, 
não há aldeia onde não se clame pelas incompatibilidades. !: tão 
geral esta opinião, que obrigou o governo a faze·r essa proposta, 
depois de ter caído aqui uma outra, não sei ·por que sublimidade. 
Mesmo a 1.a proposta sobre incompatibilidades foi apresentada pelo 
goverqo na câmara dos deputados; e ele não a apreseJttaria por 
um recreio, ou ·com muita espontaneidade; apresentou"a porque 
viu que er.a geralmente reclamada. 

Ora, a constituição ordena, exige como base capital do s~· 

tema as incompatibilidades; proscreve a acumulação de poderes 
diversos nas mesmas pessoas, isto está escrito na constituição; 
os povos reclamam neste sentido, e não hão de ser atendidos só 
por causa do cômodo de uns poucos de homens? A lei é para todos; 
o legislador quando fez a lei não contemplou o interesse individual 
deste ou daquele; atendeu aos interesse do maior número, aos in
teresses da nação; este é que deve ser o alvo que devemos ter 
sempre em frente, e não o incômodo. . . o incômodo! O melindre, 
o mais nada, de uns poucos de indivíduos. 

· Mas os grandes oradores que temos na câmara dos deputados 
e no senado são ao mesmo tempo mag·istrados, estadistas emi-

' 
nentes, e como que se nos inculca que havíamos . de perdê-los. 
Não os have~os de perder, senhores, por causa das incompatibili· 
dades; esses são nossos, pertencem-nos; eles não hão de preferir 
a beca à glória de fazer leis para a felicidade do país. Mas, se
nhores, esses pertencem-nos e haverão de pertencer-nos sempre. 
t ·da natureza humana que aquela que tem talento para alguma 
profissão tenha o maior interesse em manifestá-lo; portanto os que 
tiverem vocação para estadista e o talento para isso necessário 
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(porque aqueles que desejarem sem ter capacidade não nos faz~m 
falta), aqueles que tiverem talento. para. figurarem na política, estes· 
serão nossos pelo seu próprio impulso, isto é da natureza das coisas. 

Reconheço que a magistratura tem ,. homens.· decerto muito. 
distintos em conhecimentos e probidade; porém se eles têm ao 
mesmo tempo o talento de estadista, venham pãra cá, filiem-se 
aqui, não· repartam sua atenção, tornem-se maiores, e necessaria
mente hão de ser maiores quando chegarem a aplicar-se somente 
a esse objeto. Portanto não tenho o receio de perder esses grandes . 
homens saídos da classe da magistratura" 

Eu tanto fui sempre desta opinião,· tanto vi sempre. que a 

constituição não foi executada nesta parte, que é a base essencial 
e fundamental do sistema - a divisão dos poderes - que nessas 
semanas que estiver no ministério da justiça, acontecendo vagarem 
alguns lugares do supremo tribunal, sendo eu obrigado a chamar 
os mais antigos e recaindo isso sobre muitos membros desta ca·sa, 
o que fiz eu? Alguns pediram espontaneamente a sua aposenta
doria, e eu lhe disse: "Fazem-me muito favor em dar-me ocasião 
de conceder-lhes aposentadoria, porque não ~·posso conformar-me 
com o poder judiciário misturado com o legislativo." Aqueles que 
mostravam repugnância de pedir a sua aposentadoria, eu que não 
sei fazer inovações, que sou muito pouco apto para elas, fazia as 
minhas súplicas ao menos pa·ra que se aposentassem, e alguns me 

atenderam. 
Ora, assim como se aposentaram nesse caso, aposentem-os 

mais cedo; e quantos se aposentam mais cedo por verem que não 

podem _cumprir as fun.ções de ambas as profissões? 

Senhores, a constituição· não diz que os magistrados • são vi
talícios, diz que são perpétuos; isto creio ·que é mais alguma .coisa; 
impõe-lhes a obrigação de continuar a servir. Vede pois a colisão: 
o magistrado tem por um lado o dever de continuar no serviço da 
magistratura, por outro é chamado para o servir oposto, e não· pode 
exercer os dois empregos ao mesmo tempo. O que deve fazer? 
Creio que a lei lhe faz muito favor em dizer: "Escolhei." Que mais 
generosa pode ser a lei, se chegando o magistrado a um ponto 
em que não pode exercer os dois empregos, lhe diz: •• Escolhei.?" 

Creio que é isto a que se reduz tod~. a históri~- das incompatibiiJ.;. 

dades. 
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Não sei se alguém se lembrou de dizer que os magistrados 
não devem ser votados. Contra isto é que se poderia argumentar, 
porque não se pode privar. o magistrado do direito que compete 
a todos os cidadãos. Agora o que não compete é o exercício cumu
lativo de urna e outra coisa. 

É certo que não é na mesma ocas1ao, no mesmo momento; 
mas é a mesma coisa.· Qual a razão por que se quer a divisão 
dos poderes? É porque se não quer que a mesma pessoa faça 
mais de um papel. Quem faz a lei deve estar separado da sua 
execução; e quem a executa não a deve fazer, porque pode fazê-la 
como entender que convém a seus interesses particulares. Para 
se fazer a lei é necessária muita independência. 

Também já se vê que o meu princípio não se limita aos juízes 
de direito, compreende tudo. Mas desejo que se dê ampla liber
dade para, na concorrência de possibilidade dé duas coisas ao 
mesmo tempo, escolherem uma. Quereis ser magistrado? Pois bem, 
não aceiteis um lugar no corpo legislativo; e se quereis fazer 
parte do corpo legislativo, deixai de ser magistrado. Não sei que 
nisto haja ofensa· a ninguém; não sei como se pode imaginar que 
assim se ofendem direitos. 

Como, senhores, se há de sacrificar C? interesse público a 
esse capr:i·cho dos magistrados? "Devo continuar sempre a ser 
magistrado -: Mas então não podes ser legislador - Não im~ 
porta, quero exercer este' ofício, porque para isso tenho algumas 
horas vagas." Ora, senhores, é tratar com muito desprezo os in
teresses da nação. 

Não se deve confundir de forma alguma os poderes. Quem 
sabe se esse labirinto em que ·temos andado provém da falta do 
desenvolvimento da base da constituição e de estar ela tão no
toriamente infringida? Mas fique entendido que não quero expul
sar do parlamento a classe da magistratura, os indivíduos que 
possam estar nela. O que digo é que não gosto de oficiais de dois 
ofícios, principalmente quando a divisão desses ofícios está mar-

. cada na constituição. 
Estimarei muito que todos os moços talentosos que estão na 

magistratura se apresentem para entrar no corpo legislativo; mas 
então separem-se d.ela. Não quero que percam os serviços que 
tiverem feito; os serviços vencidos devem conservá-los. Sendo na 
câmara temporária, acabados os quatro anos, se não forem reelel-

320 



tos, podem outra vez procurar entrar na sua antiga carreira. Mas 
não há de estar vagos os lugares à espera deles; não, pelo inte 
resse particular não se ·sacrificam os interesses públicos. Logo 
que um magistrado renunciou o seu lugar aceitando um lugar no 
corpo legislativo, perdeu o lugar de magistrado; este lugar ficou 
vago, e o governo deve provê-lo, s·egundo os interesses do Estado. 
O contrário era andar o mundo às ave·ssas, era pôr os interesses 
da nação depois do interesse particular; o lugar não deve ficar 
vago, deve ser provido regularmente. Logo que esse cidadão aca
bar os trabalhos no corpo legislativo, e quiser voltar para a ma
gistratura, deve ser atendido· com as habilitações e serviços que 
tiver praticado antes, ter preferência a todos os que tiverem de 
ser admitidos de novo. Eis aqui o meu modo de entender este 
negócio. 

Agora, sobre a eleição por círculo, pelo menos não acho que 
haja aí inconstitucionalidade alguma. Tratarei somente da conve
niência ou inconveniência. Podem-se alegar razões por uma e por 
outra parte, se convém mais uma coisa, se convém mais outra. 

Tenho ouvido um argumento em que alguém insiste fortemente 
contra a divisão por círculos, que é o afrouxamento do espirita pro
vincial. Nisto é que se repara muito, teme-se que vá enfraquecer 
o espírito provincial. Mas entendo que não enfraquece, e se en
fraquecesse não importaria isso muito. Em que enfraquece é em 
não se poder formar nas capitais a intriga nas eleições. 1: porque 
eu desejava que se fizessem por círculos, por causa desta intriga 
geral. Creio que não injurio a ninguém. Há em todas as províncias 
essa intriga, não é em uma· só. 

Forma-se um conselho na capital da província, e quando muito 
ouvem-se informações de algumas notabilidades de fora; mas de 
or:dinário decide-se a.Ji absolutamente quais devem ser os candi
datos. Ora, nem sempre esta escolha é boa. Uma observação tenho 
eu feito, forma-se esta escolha onde entram pessoas de muito 
pouco mérito ouP. n~n ~fio r.onher.idas absolutamente, e estas pes
"'"as são as que têm o maior número de votos nos lugares onde 
não se sabe quem são. Nos lugares conhecidos não, onde vão 
brilhar é nos lugares desconhecidos; e a razão é clara, é porque se 
vota sobre a fé dos padrinhos. Sendo porém as eleições por cír
culos, não· acontece' tanto isso. Eu observo isto, que nas chapas 
que se formam de diferentes pessoas que não estão muito habi-
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litadas, onde têm mais votos é nos ,colégios remotos, e não na

quele em _que existem, porque aqui sempre há muita gente que 
tem repugnância; mesmo gente do partido não vota por um ho
mem que ela conhece que não tem as qualidades necessárias. Mas 
nos colégios remotos, onde não são conhecidas, aL é à carga cer
rada, são· as que têm mais votos. 

Eis aqui como se fazem as eleições. Aquele que pode dispor 
de certos votos em um lugar combina-os com outro que pode 
dispor de tantos. Pergunta-se,. porque entra fulano nesta chapa? 
Porque dispõe de tantos ·votos. E fulano por quê? Porque dispõe 
de tantos. Ora, isso não pode continuar assim. Quando as eleições 
.são por círculos então não é o mesmo, porque aí sempre há mais 
algum conhecimento das pessoas. . 

O que se argüi a esse sistema é que havemos de ter as câ
maras cheias de notabilidades de aldeia. Pois eu estimo que venha 
essa notabilidade de aldeia, não há de ser uma notabilidade per
versa. Do modo' por que as coisas estão montadas pode ser que 
uma ou outra vez o seja, mas como exceção. A notabilidade· da 
aldeia geralmente há de ser um homem honesto quando vier. Po
derá haver uma ou o.utra exceção, mas eu não quero atacar a massa 
geral com . exceções; não há coisa nenhuma que se não possa des
conceituar com .exceções; os frades são muito maus porque um 
fez uma travessura; os estudantes são coisa péssima porque alguns 
foram cantar a ladainha para o teatro, etc. São fatos isolados. Mas 
as notabilidades de aldeia hão de ser pelo menos honestas; além 
de que, nas aldeias também existem ilustrações, e ·quando as não 
houver no círculo hão de procurá-las fora. E quando venha essa 
notabilidade de aldeia, eu direi: 

11 

É· um homem honesto que me
rec.eu a confiança de seus concidadãos." Depois não se necessita 
de muitos homens de vasta instrução; o bom senso, a firmeza de 
caráter são excelentes dotes para um leg·islador. Até por esse lado 
era bom que viessem muitas dessas notabilidades. Conhecia-se 
até- melhor o espírito nacional. Lembro-me de que ali em outro 
tempo (porque há muitos anos que não leio nada) um escritor que 
diz que· para conhecer o espírito nacional não se devem visitar 
a~ capitais; todas elas são semelhantes; há em todas os mesmos 
vícios, os mesmos enredos, as mesmas coisas; que para conhe
cer o espírito nacional é necessário viajar o interior. Aqui, porém, 
queremos conhecer o espírito nacional só pela gente das cidades, 
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a ..gente das cidades é que figura presentemente. Estabelecendo-se 
os círculos haviam de vir as notabilidades das aldeias, que são 
as que nos haviam de indicar o verdadeiro espírito nacional; por
que os homens das cidades sabem a linguagem diplomática do 
grande mundo, falam para ocultar o que pensam. A notabilidade da 
aldeia, não; diz o que entende: 

Portanto hei de votar por esta disposição, não entendendo ela, 
como não entende, em coisa alguma com a constituição, porque 
é um modo de eleger. Ou reunidos todos em um lugar ou separados, 
os eleitores são os mesmos. Aqui não há diferença dos eleitores, 
a diferença é na forma dos trabalhos dos eleitores. Esta operação 
torna-se assim muito mais simples, e admite exigir-se a maioria 
absoluta, o que não se pode fazer com o atual sistema, ·em uma 
eleição que exige a reunião de todos os votos dos eleitores das 
províncic.s. Nesta distribuição por distritos pode-se fazer; então há 
maior certeza; tem alguma coisa melhor a maioria absoluta do que 
a maioria relativa. Na atualidade havemos de estar pela relativa, 
não há outro remédio; mas neste caso podemos melhorar ainda 
nisto, exigir a .maioria absoluta. Sempre nisto há alguma garantia. 
Portanto, hei de votar por esta medida. 

Eu estava mesmo empenhado nesta· votação, porque tenho lem
brança de ter assinado um parecer em que vinha isto, com o nobre 
presidente do conselho, e creio que também V. Exa. (para o Sr. 

Marquês de Ohnda) está assinado ... 
O SR. MARQUÊS DE OLINDA - Estou. 
O SR. VERGUEIRO - ... e pessoas muito notáv·eis, de muita 

confiança. Portanto, se no caso de que eu errasse errava com tantos 
homens notáveis, como havia de pronunciar-me contra? Se erro, 
erro com as notabilidades que assinaram o parecer.· Mas não me 
vem ao pensamento que erro, estou profundamente convencido da 
necessidade que há destas medidas, principalmente das incompati;. 
bilidades. Nos círculos encontra muita. conveniência, agora mas 
incompatibilidades encontro uma necessidade. Não é contra a cons
tituição, é dar vida .. à constituição, é pôr em atividade o seu dogma 
fundamental, sem o que não pode haver constituição regular .. A 
constituição . há. de ser sempre defunta enquanto não receber a 
vida deste dogma fundamental em que se sustenta. · 

O SR. GONÇALVES MARTINS - Sr. Presidente,· eu não posso 
deixar de tomar parte na discussão do projeto que ocupa a atenção 
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da casa. É demasiadamente importarrte para que um cidadão bra
sileiro, e ainda mais um membro do corpo legislativo, possa pres
cindir de se interessar por sua passagem ou pela rejeição. O pen
samento não é novo, ·é uma das minhas crenças velhas que vou 
sustentar. Não são todas que eu sustento hoje; tenho modificado 
algumas, mas esta é ainda a mesma. 

Disse o nobre Senador por S. Paulo que talvez não devesse 
ter começo nesta casa a discussão do projeto de· reformas elei
torais, envolvendo principalmente questões tão gerais de incons· 
titucionalidade. Acho razoável a opinião do nobre Senador, que cer
tamente assim pensou impressionado da gravidade das matérias 
que contém o .Projeto de lei que discutimos, julgando S. Exa .. in
constitucionais algumas de suas disposições, ·e eu as principais. 
E quando oradores ·tão distintos, estadistas de tanta monta, acre
ditam que um projeto ataca a constituição, parece que a discussão 
devia começar . na câmara dos deputados. Era uma conveniência 
que cumpria guardar. 

O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO - A reforma judiciária de 
1841 foi principalmente atacada porque principiou aqui, assim como 
a lei do conselho de estado. 

O SR.· GONÇALVES MARTINS - Conformo-me portanto com 
a opinião do nobre Senador por S. Paulo; entendo mesmo, Sr. Pre
sidente, que o projeto afeta mais particularmente à câmara dos 
deputados, que passa por uma renovação periódica, ·do que a esta 
câmara. A nós, Senadores empossados, a lei que se nos propõe 
em nada prejudica individualmente. 

(Há um aparte.) 
De outras reformas que tenham de suceder a estas não po

derei talvez dizer outro tanto, porque encetamos o caminho . delas. 
Eu receio muito, Sr. Presidente, desta facilidade com que entre 

nós se procura inovar a legislação que importa nossa própria or
ganização política; temo principalmente, senhores, porque pouco 
ou nada investigamos sobre as causas do mal que desejamos ar
redar. Podemos ser bem comparados ao indivíduo· que, recebendo 
de um desconhecido um encontro violento, se procura equilibrar, 
dá ainda alguns passos e afinal cai; ao levantar-se atraca-se com 
o primeiro homem que passa, ou lhe fica mais próximo. Assim nós 
estudando pouco as causas do que observamos, atribuímos o mal 
às que mais nos desagradam. 
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Sr. Presidente, sabe V. Exa. que não tenho o hábito de falar 
nas discussões, custa-me portanto a fazer um discurso seguido por 
muitas horas, como se faz necessário nesta ocasião para justificar 
minha opinião em questões de tanta gravidade. Se fosse possível 
pediria a V. Exa. que consentisse que se me desse apartes que 
dividiriam o discurso, e me ajudariam a memória,· que é terrível. 

Neste projeto, que, segundo se disse nesta casa, envolve gra
ves medidas de organização política, existem duas questões dis
tintas, sendo a primeira a das incompatibilidades; direi pouco sobre 
esta párte da discussão, porque se tem dito muito, e eu poderei 
apenas repetir pior. Sobre os círculos falarei mais largamente, por
quanto não se tem desenvolvido bastante este ponto. 

Adoto plena e completamente os fundamentos do parecer da 
comissão que assinaram os três nobres senadores que já tomaram 
parte na discussão; e sobre a inconstitucionalidade das exclusões 
apenas acrescentarei algumas considerações em resposta aos que 
as defendem, sem todavia aspirar a convencer os contrários . 

. Não poderei, por exemplo, pretender convencer o nobre Se
nador que não duvidou avançar que por lei ordinária se pode esta
belecer entre nós a eleição direta, bastando para este fim definir 
a renda líquida exigida pela constituição. Semelhantemente o que 
poderei responder a esta outra proposição? A constituição decla
rando certas incompatibilidades para a eleição dos conselhos gerais 
de províncias, mostrou ser de sua intenção que pudessem haver 
outras incompatibifi.dades, sem atacar seu espírito! Semelhantes 
expressas e definidas exceções vão firmar antes a regra geral, que 
é a proposição contrária. 

Que resposta posso dar ainda ao mesmo nobre Senador às 
seguintes. duas proposições? ·A constituição quis mesmo ser mo
dificada ~ não pretendeu a perpetuidade, porquanto indicou a ma
neira por que podia ser reformada; prova que uma iei ordinária a 
pode reformar. Tendo cessado o antagonismo dos partidos, diz o 
nobre Senador, aproveitemos para adaptar a constituição às nossas 
circunstâncias! Para quantos assim pensam .somente serão valiosas 
as razões de conveniência, os argumentos ad hominem, e os de 
semelhança, de paridade, ou de exemplo. 

Consenti, senhores, que vos pergunte a razão da presente 
exigida reforma? Quem reclama no país. a exclusão dos magistrados 
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do corpo legislativo, como há pouco ouvi dizer? Quais as repre
sentações que chegaram às câmaras ou ao governo? 

(Há um aparte.) 
Houveram sem dúvida vozes no seio do corpo legislativo pe

dindo estas e outras reformas exaradas; mas em épocas calami
tosas, quando o país esteve ameaçado de recuar aos tempos anor
mais da for~nação da sociedade brasileira, que foi sem dúvlda 
a da independência e dos anos imediatamente seguintes. Foi na 
época da abdicação, e no meio das agitações posteriores, que ouvi 
clamar pela exclusão dos magistrados, e exagerar a perseguição 
desta classe; houve porém força bastante para resistir à injusta 
perseguição. . 

Parece-me que ouvi avançar que as funções de magistrado 
eram incompatíveis com as de legislador, não podendo o mesmo 
indivíduo satisfazer completamente a seus deveres em cada uma 
das posições; o que estuda para adquirir os conhecimentos neces
sárlos ao legislador esquece-se dos estudos de utilidade ao juiz, 
prejudicando assim a classe a que pertence . 

. Esta razão é aplicável a todas as outras profissões. Não pre
cisa a sociedade de bons médicos? Estes, entregando-se à política, 
podem fazer estudos sérios na ciência de sua profissão? Os lentes 
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têm necessidade de estudar as matérias que ensinam, acompanhan-
do o progresso que fazem os diferentes ramos de ciências. O pro
fessor de direito romano, o de direito civil, o de química, o de física, 
o de matemática, tendo ouvido destes últimos exagerar ainda mais 
sua incompatibilidade com outros estudos. e funções sociais, não 
perderam com a distração legislativa? 

A semelhança destes, poderia apontar outros exemplos com 
igual sucesso, e aceito o que se me lembra agora dos próprios 
advogados que dificilmente voltam aos trabalhos de sua profissão. 
Sr. Presidente, tudo isto não passa de guerra de concorrência, do 
desejo de arredar a classe que tinha maior número de cadeiras 
no parlamento. Não é somente a magistratura, e entre nós, que tem 
sofrido suas perseguiçõeg injustas; houve uma· época, v. g., em 
que os médicos eram reputados nocivos em Roma; e se então 
aparecesse a cólera morbus, como se diz que está entre nós, a 
primeira medida que adotariam os Patres Conscripti, o Senado Ro
mano, seria de os fazer sair da cidade! Lembra-me que esta indis
posição injusta compreendia até os matemáticos, pois existia algu-
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ma lei, ou coisa que vale o mesmo, invoco a memória do nobre 
Senador por Minas, que tinha a seguinte epígrafe - de Medieis, 
Matematicis, de maleficis, et cateris similbus! - Napoleão creio 
que tinha sua birra com os advogados, e os julgava pouco ·aptos 
para fazer leis e administrar povos. São injustiças que recaem 
em tempos diversos, sobre classes e indivíduos diferentes; livres 
da magistratura, a concorrência pode encontrar outros. 

Argumentou-se com a divisão dos poderes, sua independência, 
. e equilíbrio, condições que se julgam violadas quando os indivf- · 

duos membros de um poder exercem funções em outros. 
O SR. SILVEIRA MOTTA- Isto não é razão, não vem ao caso. 
O SR. GONÇALVES MARTINS - Pois bem; não responderei, 

porque seria supor que se não conhece os mais triviais princípios 
de direito público. 

Contou-se até o número dos magistrados em exercício ou apo
sentados, ou que foram e deixaram de ser, que têm assento nas 
câmaras, para fazer conhecer o excessivo abuso de tão grande con
corrência; eu. não desejo empregar os mesmos argumentos; lem
brarei, porém, que somente da classe dos professores contei eu 
esta manhã passageiramente alguns dezesseis! Compare-se o nú
mero dos lentes da acade·ria, e o dos juízes, e se achará que a 
proporção é toda em favor daqueles; se a exclusão dos magistrados 
for adotada, os cursos serão fechados. 

Duvida-se de que sejam 16? Vou ler seus nomes. (Lê). 
UM SR. SENADOR - Aí se acham incluídos os que morreram 

e os que nasceram ontem. 
O SR, GONÇALVES MARTINS - Não contaram os senhores 

da mesma maneira os. magistrados? O nobre Senador pela Bahia 
figurou a magitratura como o ídolo da constituição, sua obra mais 
protegida e mimosa, e que recebera maiores garantias: se assim 
é, tornando-se a classe mais independente, o povo lhe 'confiará 
bem um mandato. E se não obstante esta independência cabe ao 
governo ainda influir sobre ela, porque dependem dele a nomeação, 
melhoramentos e aposentadorias. dos magistrados, não convirá dar 
ao povo uma espécie de compensação, podendo ele dar-lhes ·uma 
maior· representâção política, o seu honroso mandato? 

Convenho que uma influência má possa ser inconvenientemente 
afagada pelo magistrado . candidato, e para a atrair tornar-se ele 
mau; porém não sucederá também O''~contrário quando o magistra 
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do quiser bem merecer das influências benéficas? Creio que a 
maioria d·a nação é boa, e que hoje mesmo a melhor maneira de 
ganhar o conceito e ?I opinião do país é praticando o bem. A ex
periência autoriza a que assim pensemos, porquanto observo que 
os magistrados, em sua grande maioria, que têm assento no corpo 
legislativo, são dos que melhor conceito merecem em sua classe; 
pode dar-se alguma triste exceção, porém no geral é exata minha 
asserção. O caminho pois que trilhavam para conquistar os assen
tos parlamentares foi bóm, e não autoriza uma reforma. No exer
cício de seu mandato também não têm sido os magistrados os que 
menos independência têm apresentado. Eu desejava saber,. Sr. Pre
sidente, se aqueles que tanto desejam excluir os juízes do corpo 
legislativo, para os não envolver nas intrigas eleitorais, os deixa
riam tranqüilos nos seus lugares, e não seriam lá mesmo solicitados 
para se tornarem instrumentos de outras ~andidaturas! Os que 
gostam de desfrutar a boa posição na corte, e nas grandes capitais, 
a título de seus protetores, de procurarem seus melhoramentos, 
exigiriam e obteriam deles que se envolvessem nas cabalas, com 
a mesma força, ainda que não com a mesma dignidade; é a· sorte 
que se quer reservar à magistratura. Vou agora tratar dos círculos. 

Sr. presidente, adoto ainda nesta parte o parecer da nobre co
missão, e entendo que a votação por círculos em vez de ser por 
províncias, como manda a constituição e~pressamente, é inconsti
tucional. A mudança é além disto prejudicial ao país, e não foi 
autorizada pela experiência. 

A constituição adotou as províncias como divisões ou distritos 
administrativos, e também políticos; deu-lhes presidentes ou dele
gados do governo imperial, distritos de judicatura e suas assem
bléias peculiares; e ordenou que a assembléia geral se compusesse 
das deputações das províncias. 

O nobre Senador por S. Paulo que falou ontem sobre a matéria 
disse que convinha fundar a nacionalidade, a unidade e homoge
neidade do povo brasileiro; apoiou-se no decreto da assembléia 
francesa de 1792, que substituiu os departamentos às províncias. 
Parece-me que não são as divisões maiores ou menores que influ
em na homogeneidade e unidade de uma nação. Uma mesma lin
guagem, as mesmas instituições políticas, e legislação idêntica, 
são as condições de unidade e homogeneidade. Nossas províncias 
estão nestas condições, embora sejam maiores ou menore.s em 
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população e·território, governadas todas por um delegado do gover· 
no· imperial com atribuições idênticas, de posse de uma assembléia 
legislativa com iguais poderes, tendo juízes com nomes e jurisdição 
semelhantes, os mesmos códigos, as mesmas subdivisões de co
marcas, municípios e freguesias; enfim a mesma religião, e uma 
só língua, o Brasil possui todas as condições de unidade e de ho
mogeneid_ade. Os representantes da nação, embor.a enviados por 
províncias maiores ou menores, são eleitos da mesmà maneira, 
com as mesmas cOndições e segundo a base da população~ Um 
monarca, uma assembléia geral, um só tribunal supremo, um. exér
cito, uma armada, coroam o edifício da unidade brasileira. 

Não é estranho ao nobre Senador que não eram estas as cir
cunstâncias da França em 1792, ainda que nessa época já muito 
estivesse modificada; as províncias francesas ressentiam-se ainda 
de sua origem, os antigos feudos, e mesmo Estados independentes. 
Diferentes legislações, instituições mesmo diversas, alguma. diver
sidade de linguagem, destruíam a homogeneidade · e amizade ·do 
povo francês, ·o que se agravou ainda mais pela multiplicação das 
comunas que os reis promoveram e protegeram, como instrumentos · 
e meios de força para opor aos grandes feudatários. Um edito real 
era . muitas vezes repelido pelos parlamentos, onde devia ser 
reg:strado, e recebia exe~ução em umas províncias, e em outras 

não. 
A assembléia france~a, como disse, não com a prudência de 

um governo normal, mas com a energia de uma revolução, suprimiu 
de chofre as províncias, e criou os departamentos, com o fim, como 
diz um escritor, de destruir as influências velhas, e não dando 
tempo a que as novas se criassem poder o governo revolucionário 
central realizar seu mais extenso domínio, operando todas ~s mu
danças, e nivelando tudo. 

Foi este o verdadeiro fim da supressão das '·províncias, que 
se chamou - um golpe de gênio- por sua energia e pela rapidez 
de execução. Diz o mesmo escritor que somente 60 anos depois, 
por uma outra revolução que se operou em 1830, as novas influên
cias se consolidaram;· foi o perigo então que completou a obra da 

'' 
revolução. 

A não ser um governo revolucionário, talvez o decreto de 22 
de dezembro de 1792 teria produzido a anarqura em França. 

(Há um aparte.) ··· · 
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Eu ?hamarei concentração exagerada (um dos pontos em que 
tenho modificado minhas opiniões) coisa muito diversa do cen
tralismo .. Disse o nqbre Senador. que permitindo a constituição a 
divisão de províncias, quando se pode realizar esta de uma maneira 
total e completa, v. g., fazendo de . uma, ·duas ou três. províncias, 
permite também por identidade de razão que a divisão se faça em 
uma das espécies, como seja a da eleição. , 

Esta lógica é semelhante àquela de que há pouco falei. A cons
tituição permitiu na verdade a subdivisão das províncias, e o au· 
mento das deputações, segundo a base adotada da população: mas 
em parte alguma dispõe ela que estas subdivisões possam deixar 
de constituir um todo, com todas as suas partes e acessórios. Se 
convém diminuir as deputações, destruir estes colossos políticos 
que, na frase de um nobre Senador, podem empecer a política do 
país, concilie-se ·essa conveniência com outra que o país reclama 
essencialmente, a de uma melhor divisão das províncias, com o 
que se não infringirá o preceito constitucional ... 

UM SR. SENADOR - Para a divisão das províncias é preciso 
estabelecer círculos eleitorais. 

O SR. GONÇALVES MARTINS - O nobre Senador que me dá 
o aparte entende que deve haver resistência da parte das depu· 
tações das províncias prejudicadas; semelhante declaração tem pa.ra 
mim o mérito de patentear as intenções do projeto; entende-se 
que as grandes deputações não quererão renunciar a força e im· 
pbrtância que lhes dá o número. 

Se é esta a intenção do governo não pode ser ela justificada; 
confia pouco na· sua força, e demasiado na fraqueza de inteligência 
das deputações interessadas. A subdivisão das províncias é uma 
necessidade de há muito reclamada; a utilidade e conveniência po
lítica de qualquer providência legislativa a este respeito não podem 
ser combatidas pelos representantes do país se for franca e leal· 
mente exigida. E se assim não fora, não seria por dourar~se a pílula 
que as deputações a haviam de enguliro~ 

Para 
1
que isto se consiga, porém, cumpre que nos convença

mos todos da igualdade de vistas e de interesses; que, por exem
plo, se não queira realizar a divisão da província de Minas, e se 
conserve a integridade da de Pernambuco ou Bahia, e vice-versa. 
Por minha parte estimaria mesmo que a Bahia sofresse algumas 
convenientes subdivisões, criando-se, v. g., uma província no cen-
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tro, compreendendo as populações do Rio de S. Francisco: e outra 
ao sul, com ~s . comarcas de Caravelas e Porto Seguro, entrando 
para o centro pelo território de Minas. 

A administração pública e os povos muito ganhariam com tais 
subdivisões, ·as quais também de alguma sorte diminuiriam igual
mente os inconvenientes que o nobre Senador achou na comuni
dade do~ grandes interesses grupados. Como as coisas se acham, 
porém, é- inegável que a eleição por círculos transforma a natureza 
de nossa organizaÇão política pelo lado da existência do corpo 
legislativo; este não ficará sendo o. ,mesmo, não serão as mesmas 
influências representadas. Quem portanto nos· deu o pode.r de fazer 
tão graves alterações? E qual experiência a justifica? 

. (Há um aparte.) 

Perdoe-me o nobre Senador, a constituição não protege sua 
opinião; desde o momento que ela diz que pode haver divisão . de 
províncias, pode esta fazer-se, seja qual for a conseqüência. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA - Tanto quanto diz a .respeito 
dos círculos?. 

O SR! GONÇALVES MARTINS - Faz favor de citar os artigos 
onde a constituição trata dos círculos. 

O SR. SILVEIRA D~A MOTTA- A constituição diz que o império 
será dividido em provínclas, e têm-se dividido as províncias. 

O SR. GONÇALVES MARTINS - É justamente o que eu 
quero que se continue a fazer. São elas os círculos eleitorais que a 
constituição reconhece. Na França, Sr. presidente, na época das já 
faladas inovações, foi estabelecido que se reuníssem . os ·eleitores 
das comunas para elegerem suas corporações municipais: os dos 
cantões para nomeação dos respectivos conselhos gerais, e os de 
departamentos para eleger os deputados ,que deviam ter assento no 
parlamento nacional. Agora perguntarei. eu ao nobre senador: se 
as comunas mandassem representantes diretamente para a assem
bléia nacional, poder-se-ia dizer que a França tinha o mesmo siste· 
ma de organização política? Creio que não; o parlamento francês 
não repr.esentaria as mesmas influências, nem os mesmos interes-
ses. .. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA- Havia apenas alteração do modo 
prático . 

. O SR. GONÇALVES MARTINS- Não tem razão o nobre senador. 
Eu já perguntei quais são os inconveliientes que :a ~experiência tem 
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apresentado neste sistema de representação do país, nos círculos 
provinciais? 

O SR. SILVEIRA DA MOITA ~ Os inconvenientes são muito 
grandes. 

O. SR. GONÇALVES MARTINS - Essas câmaras, compostas 
pela· maneira consagrada na constituição, não foram até hoje sufi
cientes para conservar e melhorar as instituições do país, e para o 
salvar mesmo das crises por que tem passado? Não exerceram elas 
a salutar tutela que a constituição lhes confiou durante o longo perío
do de uma menoridade? Não foram ainda as câmaras dos círculos 
provinciais que criaram ~ educaram este gigante até sua juventude, 
forte, robusto e esperançoso, como se admira? 

Ainda 111esmo que o espírito da constituição pudesse ser inter
pretado diversamente, apartando-vos de suas. disposições literais, 
alterações tão· graves não podem ser realizadas, nem prudentemente 
exigidas, sem a prova do mal daquilo que ,se quer reformar. A 
única razão que ouvi confessar nesta casa produzida pelo nobre 

• 
senador de S. Paulo foi que a representação por círculos desembara-

çava o governo dos grandes grupos. 
O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO - V. Exa. não leu o voto 

em separado. 
O SR. GONÇALVES MARTINS - Estou me referindo agora à 

discussão· da casa. 
O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO - Então V. Exa. não leu o 

voto em separado. 
. O SR. GONÇALVES MARTINS - O nobre senador a quem me 

refiro exemplificou mesmo sua argumentação, supondo a hipótese 
das deputações das três grandes províncias ligarem-se contra um 

· pobre ministério. 
Saiba portanto a opinião liberal do Brasil, que aliás reclama a 

eleição por círculos, que a sua maior vantagem é desembaraçar o 

governo dos obstáculos ,que lhe oferecem os grupos'\ 
O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO - Por que não responde 

às razões do voto em separado? 

O SR. PIMENTA BUENO - São dez, ou doze. · 

O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO - Estão escritas. 
O SR. GONÇALVES MARTINS -·Eu aceitei esta razão, porque 

a julgo no espírito da atualidade. O senado me permitirá que a 
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este respeito desenvolva um pouco mais o meu pensamento; lem
brando-se de que lhe prometi toda a franqueza. 

De certo tempo para cá, como que sinto repugnân.cia~ e não 
sei mesmo se horror às expressões de partidos. Estou vendo que 
em pouco tempo, para que eles existam entre' nós, 'terão de es· 
conder-se nas maçonarias! Pois o governo constítuicional dispensa 
os partidos? Eles algum mal têm feito entre nós, mas muitos bens 
têm promovido também, Os partidos, senhores, são como os rios 
caudalosos, que nas idades geológicas deviam ter ·feito estragos, 
procurando vencer obstáculos para se abrirem leitos por onde cor· 
ressem suas águas. Ninguém porém disse ainda que não devessem 
existir r·ios para a fertili·dade dos campos, para a ~avegação, e mil 
outras vantagens do homem. As i·déias e as opiniões são como as 
águas, devem ter seu curso e leito por onde transitem: esses leitos 
são os partidos. 

O SR. SOUZA FRANCO - Os rios também trazem inundações, 

e quer-se prevenir esse caso. 
O SR. GONÇALVES MARTINS - O que se quer é estancar os 

rios. 
O SR. SOUZA FRANCO - Que corram placidamente. 
O SR. GONÇALVES MARTINS - Neste caso preveni as inun

dações, canalizando as águas. 
O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO - Pois é isso m~smo o 

que eu quero, é canalizar. 
O SR. GONÇALVES MARTINS - Um governo ilustrado, não 

deve exterminar os partidos, procura moralizá-los ... , 
O SR. PRESIIQENTE DO CONSELHO - Por diques. ; . 
o SR.· GONÇALVES MAR'riNS - ... criar barreiras aos exces· 

sos, e nunca suprimir os partidos. É muito natural que na época da 
formação dos partidos houvessem excessos; mas também é certo 
que o novo sistema da 'extinção de· partidos apareceu· quando tais 
excessos declinavam a olhos vistos, e as idéias continuavam a fazer 
seu curso placidamente. Nestas · circunstâncias era quando justa· 
mente se podia ·com vantagem tratar de sua moralização. · · ·· 

Senhores, o sist~ma represent~tivo ·constitucional ·moná:rqulco 
é de todas as formas de governo a mais perfeita;. é também· por 
isto -o sistema· mais complicado erri governar os povos. Outr~s .·são 
os governos símpleces, são os que apr~ciava um dos czares da· 
Rússia; quem quer a simplicidade na governança escolhe um dos 
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dois que Alexandre I julgava únicqs bons e possíveis. A perfeição 
neste, como em todos os mais objetos da natureza, é artificial; é o 
homem, colaborador da obra da criação, que se encarrega de apli· 
car as diferentes leis e condições da natureza para criar os com· 
postos de perfeição. 

(Há um aparte.) 
Sustento o que acabei de avançar: em todos os objetos a 

maior perfeição é obra da arte. Os cereais, os legumes, as flores 
de maior perfeição, e para melhor uso do homem, rece~em o im
pulso de sua mão; até. os animais são por. ele aperfeiçoados .. 

O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO -. E outros degenerados. 
O SR. GONÇALVES MARTINS- Nos campos naturais encontra

reis espinhos, cardos, ervas venenosas e parasitas ... 

O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO - Também se encontram 
excelentes frutos, boas ervas e lindas flores. 

O SR. GONÇALVES MARTINS - Que se tornarão melhores e 
ainda mais lindos com o trabalho do homem. A respeito deste pode 
se dizer a mesma cousa: o egoísmo, as paixões brutais, a vingança, 
o amor do alheio e outros vícios não se acham de preferência nos 
povos selvagens? 

O S.R. PRESIDENTE DO CONSELHO - Encontra-se a inocência, 
a falta ·de vícios, e sobretudo a razão, que vai corrigindo todos 
esses defeitos. 

O SR. GONÇALVES MARTINS - Foi essa razão que Deus con
cedeu ao homem para .que corrigisse seus vícios; e é por este mo
tivo que eu digo que a civilização e a sociedade ilustrando essa 
razão o habilita para chegar à perfeição, que eu disse ser artificial. 
Portanto continuo a sustentar que na nossa natureza de governo 
não podemos nem. devemos aspirar à simplicidade de formas. O 
governo deve sujeitar-se a viver com os partidos, e não pode liber
tar-se das condições com que estes o apoiam. Um governo coman
da um partido, partilhando suas opiniões, esposando suas idéias, 
e. executando seus próprios pensamentos. O que ele faz porém é 
dirigir seus correligionários o mais convenientemente. 

Isto sucede mesmo na natureza; o homem· parece comandá-la 
quando pratica obras e realiza progressos admiráveis, que nos es
pantam hoje. Quando ele desce ao fundo dos mares, quando remon
ta sobre as nuvens, quando percorre o mundo mais veloz que o 
pássaro, quando vence. os elementos, e quando leva a comunicação 
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dos seus pensamentos à milhares de léguas q~ase ao mesmo tempo 
que os forma, não faz mais do que apropriar-se às leis da própria 
natureza, que ele parece comandar, mas a quem obedece. ...;:.. Na· 
ture imperare parendo. -

Da mesma sorte pratica o governo com os partidos. Um gover~ 
no porém que nos disser que a ele só cumpre mandar e a nós 
somente obedecer, dispensando os trambolhos dos partidos e dos 
grupos, este governo não nos convirá, porque constituímos um 
povo livre. Se não mudardes a forma do governo, hei de querer que 
escuteis as condições do meu apoio. 

Consinta V. Exa., Sr. presidente, que eu me apoie na autorida
de de alguns escritores; não porque· o Senado precise de tais cita
ções, mas porque fala-se aqui também para o ·país, que receio que 
se desnorteie com idéias· tão novas. 

"Os cidadãos, diz um escritor, cessando de ter interesses 
comuns de partido, se ·concentram neste individJatismo que não 
apresenta alguma resistência,· nem ao poder quando se exagera, nem 
às tempestades políticas, e à ·própria ruína da pátria .. O individua
lismo é muito próximo parente do egoísmo, inimigo certo de todos 
as idéias nobres e generosas: o extermínio dos partidos na política 
leva ao individualismo. É preciso fé nos princípios. e fidelidade às 
pessoas como condições indispensáveis aos grandes partidos polí
ticos,. e estes a um governo livre. n 

Acabem os partidos num país, e talvez poder-se-á dizer dele 
o que Montesquieu dizia de .Roma depois da queda dos Triunviros: 
"Caíram os Triunviros; não há mais tiranos, não há mais liberdade." 

É uma opin!ão à primeira vista muito cômoda, que em uma 
nação só haja uma opinião. Como portanto me persuadi que a 
idéia da atualidade era prescindir dos partidos, entendo também 
que prossegue no mesmo intento quando procura desembaraçar-se 
qos grupos, estabelecendo em seu lugar individualidades e interes-
ses isolados. : 

Não terá as.sim o governo de modificar-se, ou não recuará dian
te de um pensamento por saber que a deputação de Minas, v. g.; 
da Bahia ou de Pernambuco se oporá a ele. Entretanto esta diversi
dade de interesses, estas forças que reciprocamente reagem e se 
ajudam, fazem a força e a beleza do sistema que nos rege. Não é para 
nós a simplicidade de - governo e povo -; ministro, e deputado 
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isolado; - e no campo eleitoral - governo, ministro, e presidente, 
e do outro lado a influência local no seu isolamento.· 

Agora, no tempo de bonança, tudo irá bem; nos tempos difí
ceis tudo poderá ir mal. Suponde um general tão cioso de seu poder 
e de seu mando, que não o quer partilhar com grandes e imediatos 
subordinados. Comandantes de colunas, de divisões, de brigadas, re
gimentos, batalhões, e de esquadrões, são demasiadamente consi
derados, e têm assaz de prestígio para que pareça ao general que 
não convém conservá-los. 

Em uma batalha, se for ele só, nenhum outro nome partilhará 
sua glória; todos enfim nivelados, poderão sofrer ou obter seu 
rigor ou os seus benefícios. Enquanto a paz não fizer necessário 
o emprego deste exército, tudo poderá ir otimamente; mas se a 
hora do combate vier, sua voz, que podia bem fazer-se ouvir em 
uma parada de festa, não será assaz poderosa e inteligível no 
estrondo dos canhões e da fuzilada. Não podendo, por mais hábil 
que seja, estar em todos os pontos de perigo, não terá subordina
dos imediatos com bastante ilustração e prestígio para executar 
suas ordens, para animar seus soldados desencorajados, para su
prir mesmo, em um lance arriscado, uma falta de previdência, muito 
possível em tantas ocorrências quantas oferecem um combate. Este 
general perderá a batalha, fruto da quase anarquia em que deixou 
suas forças, justo castigo de sua excessiva ambição. ·E pensais 
vós, senhores, que o que acabo de dizer não tem aplicação alguma; 
que um governo que prefere as existências individuais às dos gru
pos não poderá chegar ao mesmo infortúnio? 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA - Dos soldados desses círculos 
hão de sair os generais. 

O SR. GONÇALVES MARTINS - É mais difícil, Sr. presidente, 
e é mesmo o que parece não querer-se, quando o nobre senador 
nos disse que tais· chefes obstavam a marcha do governo. E tem 
ele a corag~m suficiente para carregar com toda a responsabilidade 
política; e se tem coragem, terá força para tanto? 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA- Os grupos s~ formarão por opi-

niões. 
O SR. GONÇALVES MARTINS -:- Não se ouviu nesta casa res-

ponder-se ao nobre senador pela província do Rio de Janeiro, quan
do fez reparo na falta de fiel execução de uma lei, defendendo-se 

0 governo, que os interesses individuais dos deputados foram os 
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obstáculos que o governo ·encontrou? Assim sucederá, Sr. presiden
te, quando o governo dispensar o apoio dos partidos. 

Consinta V;. Exa. que eu me apoie ainda nas opiniões de alguns 
escritores. 

"Os interesses. grupados, diz um deles, podem sós se defen
der, nutrir o espírito público, e perpetuar sua independência ... (os 

receios do nobre senador de S. Paulo eram que os grupos se for
massem com as alianças e se perpetuassem.) Para que uma assem

bléia possa ser um meio habitual de governo forte e regular é pre-· 
ciso que seja fortemente organizada e dirigida; o que sucederá 
somente se et:lcerrar em seu seio grandes partidos, unidos por prin
cípios, comunidade de interesses, laços comuns, marchando com 
disciplina, e com seus chefes reconhecidos ... " 

O SR. PIMENTA BUENO dá um aparte. 

O SR. GONÇALVES MARTINS - O nobre senador supõe viver 
em uma nação de anjos, ond.e os partidos se formem como os 
livros, nos gabinetes e1 por t~orias. (Continua a ler). "Quando os 
poderes se acDam em frente sem intermediários, sem contrapeso, 
um deve de~truir o ou'tro. Se o equilíbrio dos poderes entre si é 
necessário, ainda é mais o do governo com o país.:" 

É de índole do sistema monárquico representativo especial
mente a existência das influências intermediárias; nem fazeis be
nefício ao povo, nem bem à monarquia com a supressão desses 
intermédios. Diz ·outro escritor: "Centralizar as influências úteis, 

· fundar a política do país sobre a permanência dos grandes interes
ses, de interesses engrandecidos por sua nobreza, e não amesqui
nhados por pequenos. interesses locais, é dar ao poder eleitoral um 
apoio natural, um indispensável contrapeso." 

Eu creio que o governo. não tem bem avaliado os efeitos da 
mudança que apóia, e o estado em que vão ficar, pelo menos·. du

rante o tempo da formação dos novos interesses, ·as diferentes lo
calidades do império. Aí os companheiros de hoje tornar-se-ão adver
sários irreconciliáveis, porque é só um prêmio o objeto da ambição 

de todos. 

Entendo que com estas novas instituições ficarão fechadas as 
portas ao ta'len:to, quando este ou não receber a proteção do. go
verno, ou não tiver o auxílio do sangue, e de outras estreitíssimas 
relações que pesem sobre as influências locais; somente estes la-

... ,.' 
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ços últimos poderão resistir em um ou outro ponto a intimações 
diretas do poder. 

·. 

Estes moços talentosos ·que ganham seu prestígio e força nas 
assembléias, pela imprensa e na gerência da vida pública da socie
dade, e que chegam muitas vezes a adquirir uma influência imen
sa no país, dificilmente poderão vencer aqueles dois elementos de 
eleição local. A escada portanto está quebrada para estes, salvas 
pequenas exceções. 

Senhores, eu não falo por mim, não sou, nem posso ser can
didato, e quando· alguém me interesse mais de perto, é possível 
que por minhas circunstâncias peculiares ache um círculo que me 
acolha. · 

O nobre· senador pela província de S .. Paülo a quem tenho res
pondido asseverou ontem, em vitorioso apoio de sua opinião, que 
em França tem rejeitado a eleição por círculos somente os gover
nos que têm .querido preponderar demasiado. Os exemplos ~de Fran-
ça vêm em auxílio antes de minha opinião. --· I, 

O governo de 1830 apoiou os círculos,. e estes acabaram em 
1848. Um governo excessivamente tímido, posto que muito ilustra
do, governando a França nesses 18 anos, cuidou ·consolidar seu 
poder dividindo a ação das influências; preferiu colocar-se em fren
te. dos pequenos círculos, porque se aumenta a força própria quando 
se diminui a contrária. Este governo chegou a seus fins; nunca 
lhe falta grande maioria na câmara. Esta maioria, porém, na frase 

de um escritor, representava o parlamento em Paris, e não o parla-. 
menta na França, e por isso não pôde conservar a necessária força 
para colaborar com o governo, e não servi-lo unicamente. 

Esses indivíduos isolados nas influências, e grupados apenas 
no momento, podiam ter a força dos pequenos distritos locais, mas 
não possuíam a força da França, a ausência. desta, e apesar da 
grande maioria parlamentar, que não representava a grande massa 
de idéias que dominam exclusivamente nas sociedades políticas de 
hoje, nas nações mais esclarecidas, sucumbiu o governo de julho! 

Sr. presidente, é preciso desconhecer completamente a posição, 
superior um homem com as qual idades precisas para se impor 
às massas, tem muito maior força do que o mais poderoso pro
prietário capitalista. 

O SR .. PRESIDENTE DO CONSELHO dá um aparte. 
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O SR. GONÇALVES MARTINS - Não; o que eu quero dizer 
com a minha proposição é que a força não está nas·· individualida
des isoladas; acha-la-ei sim nos que dirigem os interesses grupa
dos, nos que recebem o apoio desses interesses. Quando tiverdes 
hoje um aassembléia representando pequenos interesses locais 
não tereis uma assembléia da nação. 

Concluo destas minhas reflexões que deveis preferir tratar da 
subdivisão das grandes províncias, proporcionando-a a uma boa 
administração de seus interesses; e então· ganhareis o proveito da 
parte política, segundo os vossos pensamentos, mas de acordo com 
a constituição. Deixar porém que continue o mal maior, que subsis
tam as grandes distâncias dos centros administrativos ·com prejuí
zo da força de sua ação, e cuidar somente da representação po
lítica que nenhum inconveniente por ora tem apresentado, é cuidar 
de reformas inúteis, com preterição das necessárias, é talvez pre
ferir o cálculo de certas conveniências menos justas ao interesse 
real do país. 

Também pode dar-se a circunstância de encontrar o governo 
nesses interesses individuais um obstáculo insuperável, e muitas 
vezes inconveniente à nação. É possível que isto suceda, e que cer
tas idéias· nocivas possam penetrar nas individualidades. Não tereis 
nestas hipóteses os receios que teve o general Foy por ocasião da 
discussão de um igual sistema eleitoral em França. "A coroa, dizia 
ele, perderá, em proveito das influências fixas que vai consolidar, 
toda a utilidade do seu direito de dissolver, ficando condenada a 
encontrar sempre dom'nadores exclusivos de colégios dos círculos. 

Não sei ainda se é o ministério que insiste por este pensamen
to; foi neste· sentido porém que o combati, e é nesta conformidade 
que eu lhe negarei o direito de fazer atualmente esta exigência ao 

corpo legislativo. 
Não desenvolverei todo o meu pensamento, .contento-me com 

a leitura de um trecho de Capefigue quando tratava de escrever a 
história da revogação da lei de eleições debaixo da administração 
- Descazes. "Esse ministério,· diz ele, era forte em capacidad.es 
políticas, em homens de tribuna, mas não tinha um partido próprio 
no seio das câmaras. O ministério que pede somente leis de inte
resse geral e de expediente pode manter-se em posição equívoca, 
colocando-se entre dois partidos, estendendo a mão ora para . um 
ora para outro. Mas quando se tem. ~~cessidade de pedir à câmaras 
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grandes medidas, ou tocar nas leis· mais importantes do país, é pre
ciso apoiar-se em uma opinião poderosa e decidida." 

O SR. BARÃO DE PINDARÉ dá um aparte. 
O SR. GONÇALVES MARTINS -V. Exa. está sempre na época 

da formação dos partidos. (Risadas.) · 

Sr. presidente, eu disse que não costumava falar muito tempo; 
mais me convenço desta opinião, porque muitas idéias me têm 
escapado. Limito-me a pedir desculpa, que mereço em vista da gra
vidade da matéria, que é de conciência. Entendo que nesta época, 
que não pode ter um ·futuro claro, quando por um acontecimento 
imprevisto os acontecimentos europeus podem trazer graves pertur
bações, que afetem as posições dos outros povos, ·O governo não 
deve considerar-se em leito de rosas: a época não é a mais própria 
para nivelar, nem a mais conveniente para aniquilar influências já 
estabelecidas com o intento de criar novas. 

Num país tão vasto, e tão pouco populoso, sem meios pron
tos de ação, ·o governo não pode dispensar os prestígios, confiado 
em suas únicas forças. Voto contra o projeto. 

O SR. BARÃO DE PINnARÉ - Lebrai-vos de que a primeira das 
leis é a observância de todas as leis. 

Foi assim, Sr. presidente, que se e~primiu um verdadeiro amigo 
do seu monarca, um homem que se tornou célebre pelas suas 
grandes ações bélicas, um homem que era ambidextro nas funções 
diplomáticas e nas administrativas. O duque d.e Sully é que assim 
aconselhava a el-rei Henrique IV; e porque este monarca acolheu 
benignamente as advertências desse seu verdadeiro amigo, tornou
se conquistador e pai de seu povo; governou de tal modo, Sr. presi
dente, que um francês entusiasmado bradou: - É o único rei de 
quem os povos devem conservar lembrança. 

Animado por este princípio, eu ouso, Sr. presidente, dizer aos 
meus nobres colegas que a primeira das leis, se queremos a ven
tura do nosso país, é a observância da constitÚição do império. 
(Apoiados.) É que tal é ela? Em minha opinião é uma obra bem 
acabada. Se tem defeitos, são só aqueles defeitos que são insepa
ráveis das obras humanas, e esses podem ser remediados sem 
abalo da sociedade, seguindo-se o farol que ela mesma aponta, o 
art. 174. 

Sendo isto verdade, pergunto eu, qual o motivo, qual a razão 
por que desca fonte pura não tem saído uma corrente de benefícios, 
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um murmúrio suave, antes têm rebentado correntes de desordens 
intestinais, com grande boliço bélico? Qual a causa disto? A inob
servância da constituição por parte dos governantes? E quais foram 
as conseqüências? A reação que não podia deixar de haver, porque 
um código fundamental, uma constituição quando não é observada, 
Sr. presidente, o que é? É uma fonte, ou para melhor dizer, é um 
bolhão de onde rebentam trinta mil desordens. Uma constituição 
não obs~rvada é um foco de anarquia. 

São estes os ·meus princípios. Daqui já V. Exa. conhecerá que 
sou um dos conservadores; mas conservadores de quê? De abusos? 
-É assim? Se é assim que se chamam conservadores, longe de mim 

· tal pensamento. Sou essencialmente progressista, se se trata de 
cortar abusos; mas sou conservador da constituição e das boas 
leis. 

Ora, Sr. presidente, foi este projeto à mesa, projeto sem dúvida 
de multíssima importância, pois que a marcha do Senado me con
vence de que ele é de subido quilate. V. Exa. havia de ter obser
vado que este recinto estava como encantado. Trabalhava-se uma 
vez, outra vez havia feriado por falta de número. As cadeiras esta
vam desertas. No outro dia trabalhava-se meia hora. Assim estava 
o Senado, parecia achar-se paralítico, parecia uma casa encantada. 

Tratou-se do projeto; o que suscedeu? V. Exa. viu, eu olhava 
para os bancos todos, e todos estavam preenchidos, nunca, há 
muitos anos, observei maior enchente no Senado do que depois 
que reapareceu e·ste projeto. Homens que pareciam mudos, que fa
ziam com que todo o mundo dissesse. "Ah! quem me dera um anzol, 
para ver se sacamos a este chefe dos conservadores ao menos 
uma palavra!" entretanto que não era possível; não tugia nem mu
gia; mas trata-se do projeto, e repentinamente aparece na tribuna 
o chefe dos chamados conservadores. Oh! Que Cisne! Como can
tou, que quebras tão melodiosos! Que discurso tão recheado de 
citações! Foi à França, viajou pela Inglaterra, remecheu as atas da 
câmara dos deputados, e apresentou-nos um discurso que embe
beu todo o tempo da sessão! O que me pareceu é que se asse
melhou um pouco a esses longos ciprestes que sobem aos ares, 
mas que não dão frutos. Foi extenso ... 

O SR. D. MANOEL - E ainda se lhe não respondeu;. só se V. 
Exa. o fizer agora. ..', .. 
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O SR. BARÃO DE PINDARt -· Pouco direi; porque não quero 
falar senão sobre o ponto da constitucionalidade das incompatibi
lidades; sobre os círculos, deixo a tarefa a um nobre membro da 
comissão que tomou extensamente os precisos apontamentos. Es
tou certo que ele há de responder cabalmente. Ora, para respon
der sobre o ponto das incompatibilidades faça-me V. Exa. o obsé
quio de mandar a constituição. (É satisfeito.) 

Quer ou não quer, convém ou não convém, admite ou 
não admite a constituição estas incompatibilidades? Poderá o juiz 
ser ao mesmo ·tempo legislador? ... 

O SR. D. MANOEL- Isso não tem questão. 

O SR. BARÃO DE PINDARÉ - Se a constituição não está de
funta não diz semelhante cousa, pelo menos será este seu testa
mento. Qual é o princípio conservador dos direitos do cidadão? 
Qual é o mais seguro meio de fazer efetivas as garantias que a cons
tituição oferece? Qual é a base ou o princípio fundamental do sistema 
representativo? A resposta está na constituição: este é o ponto ca
pital. Ora, se a divisão e harmonia dos poderes políticos é o princípio 
conservador dos direitos do cidadão, e o mais seguro meio de fazer 
efetivas as garantias que a constituição lhes .oferece; pergunto,· have
rá harmonia de poderes sendo os juízes tegis!adores? Creio ·que não, 
porque assim acumulam dois poderes e não podem acumular; a cons
t:ntuição lhes não permite, pois todas as vezes que for perturbada 
a divisão e harmonia dos poderes, há manifesta infração da constitui
ção, esta é a regra geral que estabelece o art. 9.0 Quereis ver a 
exceção? Lede o art. 29: que diz: (Lê.) 

Digo pois que, se para serem acumuladas estas duas funções 
de poder legislativo e poder executivo foi necessário um artigo na 
constituição, por que não seria necessário que houvesse outro artigo 
que dissesse o mesmo sobre os juízes, que permitisse aos legisla
dores serem juízes, acumular estas duas funções? Qual o motivo? 
Se para um caso foi necessário que a constituição o determinasse 
expressamente, não o tendo feito com relação aos juízes, segue-se 
que a regra geral de não poderem acumular ficou em pé ... 

UM SR. SENADOR- Aqui está um argumento novo: ao menos 
tem o mérito da novidade . 

. O SR. BARÃO QE PINDARt - Os nobres senadores fundam
se, para combater as incompatibilidades, no art. 96, que diz: (Lê.) 
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Dizem eles: "quem é que pode proibir que os juízes sejam elei
tos, quando a constituição dispõe que todo· o cidadão brasileiro pode 
ser eleito?" Mas quem é que proíbe que os juízes sejam eleitos? 
Creio que ninguém; eles podem ser eleitos; o que tem, sim, é que 
depois de eleitos hão de dizer: "Eu fui eleito, sou juiz, não posso 
acumular as funções de legislador com as de juiz, porque a regra 
geral da constituição e~tabelecida no art. 9.0 me proíbe; portanto 
ou hei ·de deixar. de ser juiz para ser deputado ou senador, ou 
então ficar juiz e não ser deputado nem senador, isto porque a 
constituição estabeleceu como regra geral que os poderes não se
jam acumulados na mesma pessoa, com exceção dos membros do 
poder executivo ... " 

UM SR. SENADOR - Na minha constituição não há isso; talvez 
a edição seja diferente. 

O SR. BARÃO DE PINDARÉ - Ora, essa é boa. Não há maior 
cego do que a,quele que não quer ver; o senhor não lê estes artigos 
(mostra-lhe a constituição), só se a julga defunta:1 Enfim, diga-se o 
que quiser: .se a constituição não desse esta dispensa quanto ao 
poder executivo, podiam seus membros ser deputados e ao mesmo 
tempo ministros? Não; eles não acumulariam essas. funções se a 
eonstituição assim o não declarasse. Fez, pois, esta exceção, o 
que prova que a regra geral é não poder haver acumulações. O que 
nos compete pois é obedecer-lhe, e não procurar andar à direita e 
à esquerda, para tirar esta ou aquela ilação; o seu sentido é muito 
claro. 

Diz a constituição que não haja confusão de poderes; se houver, 
ficarão inteiramente perdidos os direitos políticos do cidadão. Esta 
discriminação, esta não confusão, não cansarei de repetir, é a regra 
geral; por conseqüência, para que o juiz pudesse ser legislador, era 
necessário um artigo na constituição como o que existe a respeito 
dos ministros de Estado, e que estabeleceu uma dispensa da regra 
geral, dispensa única; não podemos fazer outra sem violar a cons
tituição, ou sem a reformar. 

Os nobres senadores, para sustentarem a sua opinião em con
trário a esta, vão à França. Eu não quero servir-me da França, por
que os franceses são um povo ilustrado, porém em matéria de 
constituição para mim não são autoridade; porque a constituição 
nas franceses é, como diz alguém, boneco em mãos de menino: 
todos os dias elas aparecem e de~aparecem. 
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Os nobres senadores vão à França e à Inglaterra, e dizem: 
"os juízes têm assento na câmara alta." Senhores, primeiramente 
eu pergunto: o que temos nós com a lei inglesa? Que paridade têm 
os juízes ingleses com os nossos? Os juízes ingleses são ricos, 
são independentes; esta independência chega a tal ponto e a tal 
apuro, que nem sequer o monarca elege entre eles o chefe dos 
12 juízes; não é isso dado ao rei, e por quê? Para que os juízes 
fiquem· inteiramente independentes, e não estejam olhando para a 
mão real dizendo: "ela pode nomear-me presidente." Não; o rei 
não pode escolher entre os 12 juízes; tem que escolher entre os 
advog·ados um para ser presidente. 

Entre nós é assim? Como é que o nobre senador, que quando 
foi ministro foi o. primeiro que encadeou com a lei o poder judiciá
rio, pode comparar os juízes ingleses aos nossos? Os nossos juízes 
são pobres, dependentes e em grande número; ·O que vai ao encon
tro à regra estabelecida por todos os publicistas, que é - poucos, 
bem pagos, e independentes; - e o que podemos nós esperar de 
juízes pobres, dependentes e em grande número? Desgraçadamente a 

' fome é sua conselheira; é daqui que tem nascido a desgraça do 
Brasil; é por isto que tem aparecido este eco uníssono em toda 
a nação, de que os juízes são escolhidos ao aceno do governo, e 
nas câmaras nada mais fazem do que aquilo que o governo quer. 
Eis o motivo principal por que se tem gritado contra esta classe. 

Disse-se: esses homens são poucos nas nossas câmaras. São 
poucos! Qual é a classe que nelas tem igual número? Será a classe 
dos militares? Pobres militares! Lá aparece um ou outro, apesar 
de ser urna classe instruída, porque temos hoje militares muito ins
truídos. Será a classe dos padres? V. Exa. vê um só bispo sentado 
nas nossas cadeiras? Então para que se assevera que o número dos 
juízes nas câmaras é pequeno? Isto é desconhecer a verdade conhe

cida por tal. 
Disse-nos que nessa classe têm aparecido grandes oradores, 

grandes homens. É verdade, não o nego; mas quando me lembro 
que em 1831 apareceu· um homem que não tinha diploma, e que en
tretanto se batia com todo o denodo, que serviu de mestre a alguns 
dos nossos grandes políticos de hoje, e a quem se obedecia então, 
digo que não farão falta esses oradores juízes. E este homem não 
tinha diploma, falo de Evaristo; e diploma não tinham também Re
bouças, nem o sempre chorado Paula e Souza, mas batiam-se cara 
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a cara com muitos· homens que .tinham diploma, e muitas vezes os 
fizeram morder a terra. Como pois se diz agora que se as câmaras 
fossem privadas dos juízes ficariam isol~dos, não saberiam guiar
se, andariam doidamente de um para outro lado, Visto faltarem-lhe 
esses luzeiros? Ora, senhores, hoje também há muitos advogados: 
mas nenhum· existe nas câmaras, ou mui poucos:· aqui existiu dois, 
na outra câmara não sei se existe algum, e não temos nós muitos 
rapazes formados que não são juízes? Senhores, lembro-me do que 
dizia o primeiro soldado de nossos dias; dizia ele: "Ninguém. neste 
mundo faz falta quando morre, nem mesmo eu." Digo eu agora: .. 
os juízes não farão falta ·no corpo legislativo; ele não deixará de 
continuar a legislar com sabedoria, ap,esar de que conheço que 
eles sã,o homens de saber e de probidade. 

Senhores, eu: não quisera que somente fossem excluídos os 
juízes de direito; eu queria que o fossem todos os membros do 
poder judiciário; queria que· fossem excluídos esses hom.ens a quem 
outrora se chamava gafanhotos do Egito e lançados sobre o· povo, 
isto é, os .juízes municipais, que não. sei se são juízes na forma da 
constituição. Não os considero tais; mas houve quem dissesse: 
"são juízes." Se são juízes, devem também ser excluídos. Os se
nhores que entendem destas matérias, isto é, que entendem melhor· 
o testamento da defunta, poderão dizer se tais indivíduos são juí
zes; eu entendo que nã·o são, são homens· que dependem do poder. 

A primeira cousa a que devemos atender é seguramente para 
o nosso estado; em geral não somos r:cos, esses juízes municipais 
em regra são homens pobres. Diz-se a um pobre juiz: está despa
chado para daqui 100 h~guas. Ora, quanto ganha um destes juízes? 
Uma bagatela; de maneira que quando o pobre juiz lá chega, está 
como Job, não tem eira nem beira. Ora, como é que este pobre 
juiz, quando o governo lhe fizer um aceno, não há de obedecer? ... 

Senhores, vede a moxinifada de cousas que por aí vai, prece
dida da não observância da constituição, a qual não permite acumu
lação de funções, como já disse. Sejam pois excluídos das câmaras 
os juízes; isto é, possam ser eleitos, mas deixem de ser juízes 
quando forem legisladores, Lembrai-vos, senhores, que os juízes 
em Inglaterra, que têm assento na câmara alta, só .têm voto consul-

tivo. 
Sr. presidente, grandes têm sido as queixas dos povos a este 

respeito; devemos com tempo atender a elas. As nossas desordens 

345 



não têm aparecido senão por falta da observância da constituição, 
de trambolho, foi porque aqueles que pediam ao imperante que 
governasse sem ser debaixo da forma constitucional, e a quem 
ele dizia: "não quero, nem posso governar senão com a constitui
ção," e estes homens que assim pediam o poder absoluto, eram 
condecorados com os hábitos e com as comendas; . foi daqui que 
nasceram as desordens, foi esta a causa principal do desgosto do 
povo. 

Uma constituição falseada, não observada, .torna-se o governo 
pior do mundo; por isso que os povos, sabendo que têm tais e tais 
direitos, e que estes direitos lhes são roubados, usam de um remé
dio que os publicistas só admitem no último extremo. 

Se eu quisesse fazer sangrar feridas m'al curadas, apresentaria 
a ·maneira por que tem sido observada a constituição ... (O Sr. vis
conde de Albuquerque .olha atentamente para o orador.) Na vossa 
mesma província meu caro amigo, já que olhais assim para mim, 
na vossa m·esma província, queireis saber como a constituição é 
observada? Os vossos patrícios entenderam indiscretamente que 
era chegada a ocasião de lançar mão da resistência armada; no 
que fizeram muito mal. Eu sou daqueles que entendem que é um 
direito . sagrado que os povos têm; mas de que devem usar com 
a maior cautela, só no último extremo devem exercê-lo; e aqueles 
que assim não entendern, têm feito pesar mil desgraças sobre o 
país. 

Apareceram essas desordens na vossa províncta; a constitui
ção, providente como é, apontava o remédio de acabar com elas; 
usou-se acaso desse remédio? Não; por que o não fizeram, por que 
desprezaram assim a constituição? 

Tinha chegado um desses casos em que todos reconhecem que 
o primeiro dever é ultrapassar os limites da lei para salvar o Esta
do? Não; a constituição apontava o meio de remediar o mal, sem 
ser necessário ofendê-la; mas não se fez isto, não se suspenderam 
as garantias, como manda a constituição nestes. casos; e por quê? 
Podiam ser presos quaisquer indivíduos sem culpa formada, podiam 
ser transportados para a ilha de Fernando, contanto que depois se 
desse de tudo conta ao corpo legislativo; mas não se fez isto, 
desprezou~se a constituição, não se quts dar o remédio que ela ofe
recia; e qual foi a conseqüência? Não quero lembrar isso agora ... 
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· Sr. presidente, continuando na matéria, digo eu: "a constituição 
manda que os juízes. não possam ser legisladores ao mesmo tem· 
po." Execute-se a constituição, e não se procure saber a razão por 
que ela assim o manda; está escrito; cumpre obedecer. 

Sobre os círculos não profiro palavra, porque estou certo que 
o nobre senador que assinou o parecer da comissão hâ de larga
mente responder ao orador que hoje diss·e que o governo rião que
ria partidos, não queria grupos, não sei que mais, porque o governo 
procurou tratar com mais brandura alguns dos liberais, que ·outrora 
seus filho, netos e bisnetos eram olhados como entes amaldiçoa
dos; e porque hoje o governo se lembrou de alguns desses· liberais, 
já se diz que está recrutando entre os inim~gos, sem se lembrar 
que os romanos quando recrutaram entre os bárbaros se aniquila
ram. Oh! Sr. presidente, quando ouço isto causa-me mágoa. 

Dou mil parabéns ao Senado pelo entusiasmo que tomou neste 
projeto; regozijo-me de ver que as galerias que estavam ermas ago
ra acham-se cheias, porque reconheço que o povo não acredita na
queles que lhe dizem: nada de política; o povo não quer política, 
o povo o que quer são estradas de ferro, melhoramentos materiais; 
de maneira que pretende-se materlalizar tudo; se assim fosse, creio 
que iríamos cair no materialismo! 

E entre nós há de acontecer o mesmo que aconteceu em Roma,. 
V. Exa. sabe que no mundo apareceram dois tremendos tiran~s, 
Nero e Augusto. O coração de Nero e o de Augusto eram um e o 
mesmo coração; ambos recheados de lubricidade, ambos recheados 
de·tirania; porém a cabeça de Nero não era a cabeça de Augusto .. 
A cabeça de Nero era o despotismo em delírio, e a de Augusto 
o despotismo coberto com a capa do cavalheiro, da bondade. Sa
beis que a cabeça de Cícero, desse maior. orador de Roma, desse 
que primeiro ensinou aos romanos a moral que havia aprendido na 
Grécia, desse homem a quem Augusto chamava seÜ pai, foi trocada 
pelo próprio Augusto pela cabeça do tio de Antônio e do irmão de 
Lepido. Augusto era tão bárbaro como Nero, porque se os infelizes 
a quem ele mandava matar-lhe pediam que consentissem que seus 
corpos fossem enterrados, ele lhe respondia friamente: "Não é pre
ciso isso; os corvos terão esse cuidado." Pois bem, senhores, esse 
homem com o seu sistema de não falar em política, em liberdade, 
e de somente falar em melhoramentos materiais, quando estava na 
hora da morte achava-se tão ma~eriallsta, que seguia a máxima da-. '. 
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queles quê qizem: 11 Post mortem nihil, et ipsa mors nihil." Estava 
tão materi'alista que nessa hora .extrema mandou buscar um espelho, 
pente e navalhas;. barbeou-se, penteou-se, e depois disse para seus 
amigos: "Eu que tenho tornado Roma, que era de tijolo, hoje em dia 
~e mármore, não tenho desempenhado o meu papel? - Tendes. -
Então batei palmas. - Viva! Viva!" E morreu, não indo certamente 
para a morada daquele E~te que só ele mesmo pode definir quem 
é, porque nenhum de nós pode definir quem é Deus. Eis como aca
bam aqueles que não cuidam senão nos aperfeiçoamentos mate
riais. 

Felizmente vejo o Senado hoje em dia entusiasmado quando 
se trata de um projeto como este; felizmente vejo o pov9 brasileiro 
t.omar interesse nestas questões. 

Sr. presidente, ainda quero fazer mais algumas reflexões; po
rém conheço que estou, por assim dizer, no cabo da vida, não quero 
abreviar meus dias, porque não tenho pressa de morrer, e portanto 
ainda que queira não posso continuar. 

Dada a hora fica adiada a discussão. 
O Sr. presidente dá para a ordem do dia a mesma de hoje. 
Levanta-se a sessão às 2 horas e 1 O minutos. 
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SESSÃO EM 20 DE JULHO DE 1855 
', • I ' ' ' 

Presidência do Sr. Cavalcânti ~e Lacerda 

SUMARIO - Eleições por círculos e. incompaÜbilida
des eleitorais. Discurso do Sr. marquês de Paraná. Novas 
emendas. Adiamento proposto pelo Sr. D. Manoel. Emenda 
do Sr. Silveira da Motta. 

Às 10112 horas da manhã, estando presentes 30 Srs. senádores. 
o Sr. presidente abre a sessão, e lida a ata da anterio~ é aprovada. 

O SR. 1.0·SECRET A RIO dá conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

Um ofício do Sr .. ministro da marinha, remetendo as informa
ções que lhe foram pedidas em 12 do corrente mês, sobre a propo
sição ·que autoriza o governo a pagar ao 1.0-tenente da armada Au
gusto Máximo Rolão de Almeida Torrezão os soldos atrasados que 
lhe forem devidos. - A comissão de marinh·a e gue'rra. 

Um requerimento do 1.0·tenente ·da armada Augusto Máximo 
Rolão de Almeida Torrezão, pedindo que se mande juntar ao. seu 
requerimento que se acha afeto ao Senado · o · documento incluso 
em que prova nunca ter recebido mercê alguma do governo por
tuguês. - À comissão de marinha e guerra. 
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ORDEM DO DIA 

Continua a 3.8 discussão adiada pela hora na última sessão, do 
projeto do S"enado -· H de 1848 - sobre eleições com as emendas 
- P do mesmo ano - ~provadas na 2.8 discussão, com o parecer 
-. E deste ano - das comissões de constituição e legislação, 
votos separados, emendas oferecidas pelas sobreditas comissões, e 
Voto separado dos Srs. Pimenta Bueno, e visconde de Sapucaí.' 

O SR. MAROUt:S DO PARANÁ (presidente do conselho) - Se
nhores, quem ler os discursos que têm sido pronunciados contra as 
incompatibilidades, e não os confrontar com o projeto em discus
são e emendas que estão na mesa, sem dúvida pensará que se tra
ta de estabelecer incompatibilidades absolutas, e que algum artigo 
existe nessas emendas ou no projeto que passou· em segunda dis
cussão dispondo que nenhum magistrado possa ser eleito deputado 
ou senador! 

Nenhum dos honrados membros desta casa que se têm oposto 
às incompatibilidades as tem considerado como disposição regu
lamentar relativa às pessoas que não podem receber votos em cer
tos lugares para nestes termos as combaterem diretamente. Pare
ce-me que como tática se tem considerado ser a intenção do pro
jeto excluir os magistrados desta e da outra casa. 

Em minha opinião, é de conveniência públicà .que a câmara dos 
deputados e o Senado se componham de todas as classes de cida
dãos. (Apoiados.) Não era possível, senhores, que pretendêssemos 
excluir a· magistratura do parlamento. Ela representa na sociedade. 
um papel importantíssimo, goza de influência bem merecida, não 
só pela jurisdição que exerce, como pela .sua ilustração. Os magis
trados têm demais, senhores, a vantagem de não serem meros teo
ristas; são homens que se têm visto na necessidade de aplicar as 
leis aos fatos, de avaliar um pouco ·mais de perto as necessidades 
da sociedade, de conhecer os inconvenientes práticos que as leis 
oferecem; estão por isso em circunstâncias de ilustrar muito o 
corpo legislativo. Qualquer projeto, pois, que, nas circunstâncias 
atuais do país, no estado de sua ilustração, quisesse excluir abso
lutamente os magistrados das câmaras legislativas seria inconve
niente, e conformo-me com a opinião de que seria também anti~ 

constitucional .. 
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Permaneço ainda Sr. presidente, na opinião em que estava no 
ano de 1848. Então a comissão de que fiz part~ disse ·que se o 
projeto de que tratávamos p; atendesse estabelecer incompatibili
dades propriamente. ditas, a sua constitucionalidade poderia ser 
posta em dúvida; mas que este projeto não tinha por fim. estabele
cer incompatibilidades propriamente ditas, e sim unicamente esta
tuir regras regulamentares acerca do voto passivo, inibindo que em 
certas circunstâncias. e em certas localidades pudesse o voto recair 
em certas pessoas. 

Mas, na· opinião de alguns dos meus nobres colegas, isso mes
mo é ofender direitos ·políticos, conseguintemente violar a. consti
tuição, e portanto não pode ser aprovado o art. 21 do projeto; o 
que mostra que os nobres senadores se esqueceram das disposi
ções, não só das instruções de 26 de março de 1824, como da lei 
vigente de eleições, disposições pelas quais evidentemente se prova 
que é puramente regulamentar o que se pretende fazer neste pro
jeto. 

É certo que esta explicação não foi dada: porque tal necessida
de não foi sentida; é certo que não existia regulamento inibindo 
que pudesse reca.ir votos em pessoas que exercessem autoridade 
ou jurisdição em certas localidades, porque esta proteção à liber
dade da eleição não foi julgada necessária, ou porque os tempos 
eram de mais moralidade, ou porque as fraudes, as. traficâncias, as 

violências ainda não tinham sido empregadas ... 

O SR. MARQU~S DE ABRANTES - Nem sistematizadas . 

. O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO- ... ou por qualquer outra 
causa. 

Assim pois, Sr. presidente, aqueles que sustentam a disposição 

do art. 21 do projeto, não pretendem ferir a sabedoria dos legisla
dores constituintes, como entenderam os nobres senadores. Não 
fazemos mais do que continuar a usar da mesma faculdade. que 
entenderam ter os legisladores constituintes quando expediram as 
instruções de· 26 de maio de 1824. 

Ninguém dirá, Sr. presidente, que estas instruções,. dadas pelos 
próprios autores da constituição, se afastassem das disposições da 
constituição. Pois bem, nessas mesmas intruções .se entendeu que 
era uma faculdade. puramente regulamentar determinar os casos em 
que certas pessoas não podiam ser votadas .. · 
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Hoje, Sr. presidente, quer-se levar tão longe a disposição da 
constituição a respeito de direitos políticos, que se entende que o 
corpo legislativo não tem a faculdade' de regulamentar os casos em 
que o voto ativo pode ser exercido, e os casos em que pode ou 
não ter Íugar o voto passivo! A vista disto, esses senhores, raciocl· 
nando com a sua lógica, deviam até sustentar que estávamos ini

bidos de dividir as províncias do império; porque temos eleitores 
aristocráticos que gozam do direito de votar em muitos deputados, 
e eleitores que não estão nesta categoria, que só podem votar em 

poucos e às vezes em um só deputado; e como esses senhores 
entendem que isso é um_ direito do eleitor em que se não pode 
tocar, segue-se que quando se dividiu a província de S. Paulo para 
criar a do Paraná, e os eleitores da do Paraná em vez de votarem 

em dez deputados tiveram de votar em um só, achou-se por isso 
ferida a constituição do império. · 

Não penso assim, Sr1 presidente; digo que não podemos tirar 
nem conceder direitos políticos às pessoas que não os têm pela 
constituição; mas que podemos, como atribuição puramente regu
larmente, determinar em lei os casos em que o voto ativo pode ser 
exercido, e as circunstâncias em que o voto passivo pode ter lugar. 

O SR. D. MANOEL- Não apoiado. 

O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO - Não importa ·que não me 
apoiem aqu.eles que sustentam que a constituição dispõe o con
trário. Argumento com o ·que praticaram os legisladores constituin

tes quando expediram as instruções de 26 de março de 1824. 

Se nessas instruções não vieram disposições acerca dos. magis

trados, porque semelhante necessidade não era então sentida, não 
era apreciada, existem disposições da seguinte natureza. No cap. 
2.0 , § 4.0

, vemos que o subordo ou conluio para que a eleição recaís
se em determinadas pessoas, era punido com a perda do direito de 

votar ou s_er votado, e a mesma pena tinha o caluniador. Portanto, 
em certas e determinadas circunstâncias, a lei regulamentar julgava 
poder privar do voto ativo e passivo o eleitor ou o votante. 

O SR. D. MANOEL -· Isso é fraco argumento. 

O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO - Não é tal. Se nessas 
instruções regulou~se o voto ativo e passivo, determinando-se os 
casos em que ele se perderia, e os casos em que não se perderia, 
posta a questão nestes termos, segue-se que é prudente regu!a-
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rnentar o estabelecimento do modo por que deve·. ser exercido esse 
direito político, como, quando, e em que circunstâncias. (Apoiados.) 

Diz!am as mesmas instruções .. Têm voto nas eleições p'rimá
rias: 1.10

, os cidadãos brasileiros que estão no gozo de seus direitos 
políticos; 2.0

, os estrangeiros· naturalizados, contanto que uns e 
outros sejam domicifiados na freguesia ou residam nela desde a 
dominga da septuagésima." Eis ·exatarn·ente o que os nobres sena
dores chamam uma restrição do direito de votar garantido· pela 
constituição, e que eu considero uma faculdade puramente re·gula· 
mentar que está nas atribuições do corpo ·legislativo. 

No capítulo 9.0
, § 7.6, dizem as mesmas instruções: .. Nenhum 

eleitor poderá nomear para deputado ou senador aos seus ascen
dentes ou descendentes, irmãos, tios, :e primos-irmãos, sob pena 
de perderem o voto ativo e passivo." Aqui está outra disposição 
que os nobres senadores reputam restritiva do direito de votar· ga
rantido pela constituição, e que acho uma disposição puramente re-
gulamentar. . . . ' 

Qual a razão por que os autores das instruções de 26 de março 
de 1824 consignaram nelas as disposições que acabo de mencionar? 
Para proteger á liberdade do voto, a sinceridade das eleições; ·Por 

conseguinte, senhores, não nos afastamos do espírito dos legisla
dores constituintes quando seguimos as suas pisadas regulando o 
voto segundo as exigências da atualidade. 

O SR. SOUZA FRANCO - Apoiado. 

O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO - Vamos agora ver, senho
res, se nas disposições da lei vigente de 19 de agosto de 1846 
existem algumas regulando o exercício do voto ativo e passivo~ 
Aqui está uma (art. 18); é aquela que. entre as pessoas que não 
podem votar nas eleições primárias contempla. as praças de pré 
do exército e armada, e da força policial paga, e os marinheiros 
dos navios de guerra. 

O SR. D. MANOEL - É a única cousa forte que há, mas a que 
se responde perfeitamente. 

O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO - Dizem alguns senadores: 
.. Não, essa disposição funda-se em que -os s·oldados ·e marinheiros 
não têm a renda necessária, não têm a renda ·líquida precisa· para 
poderem votar.·" Mas esquecem que, estando já determinada na 
constituição à renda líquida como condição indispensável·. para se 
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ser votante, segue-se que essa dispqsição da lei eleitoral seria 
inteiramente ociosa se tal fosse o seu espírito; 

O SR. D. MANOEL - Não se lembra da discussão que houve na 
câmara dos deputados. Lembro-me eu, que lá ·estava. 

O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO - Cada orador pode apre· 
sentar esta ou aquela razão: não é pelas razões de um só orador 
que se pode determinar os motivos desta ou daquela disposição 
legislativa. Mas essa razão que foi apresentada é contraproducente, 
porque, se tal fosse o motivo de semelhante disposição, ela seria 
inteiramente escusada, visto como não podem ser alistados os vo
tantes que não têm a renda líquida exigida pela constituição. 

É certo, senhores, que, economicamente falando, poder-se-á 
considerar que ~lguns desses indivíduos não têm a renda líquida 
exigida... · 

O SR. VISCONDE DE ITABORA[ - A lei equivale a uma inter
pretação do que é a renda líquida. 

O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO - ... mas os senhores 
estão inteiramente esquecidos de que, se este fosse o motivo, então 
cumpria fazer-se exceção em favor daquelas praças de pré, que, 
independentemente de seu soldo, tivessem por outro qualquer título 
a renda líquida ·exigida. Ora, esta exceção não exis~e, e portanto 
é evidentemente claro e manifesto que já então o poder legislativo 
achava-se revestido da atribuição de regular o exercício do voto ati
vo e passivo, a fim de proteger a liberdade da eleição. 

O SR. D. MANOEL - Não foi isso o que se disse na outra 
câmara. Estou muito ao fato dessa discussão. 

O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO - Compreendo que este 
argumento os· posso incomodar; mas tenham paciência de examinar 
todo o alcance do artigo, para não pretextarem que ... 

O SR. D. MANOEL - Não nos incomoda. 
O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO - ... se não se fez incluir 

as praças de pré e da armada, foi porque não tinham a renda ne
cessária. Seria então preciso fazer, como eu já-disse, uma exceção 
em favor daqueles que a tivesse, porque há muitos cadetes, por 
exemplo, que são filhos de famílias abastadas e que. têm um ren
dimento igual ou superior a esse exigido pela constituição, para ter 
o voto ativo. Entretanto, pergunto: esses cadetes poderão votar. 
ainda que preencham todas as outras condições? Certamente que 
não; e por quê? Por serem praças .de pré. (Apoiados.) 
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Logo, não foram excluídas as praças de pret por não terem a 
renda necessária, e sim por considerar-se que a praça de pret, 
obrigada a uma obediência passiva, não tinha a liberdade precisa 
para dar um voto consciencioso. (Apoia.tlos.) Este foi o intuito da lei. 

O SR .. VISCONDE DE ABAETÉ - Apoiado. 
O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO-. No art. 17 da mesma ·lei 

acha-se a condição de residência da freguesia, não na dominga da 
septuagés:ma, como exigiam as instruções de 26. de màrço, mas 

um mês antes de se proceder à qualificação. É portanto uma con
dição restritiva, no sentido dos Srs. senadores; mas eu acho que é 
o exercício de poder regulamentar conferido ao corpo legislativo 
para dar execução às disposições constitucionais. . . ' 

O art. 49 da lei vigente contém uma disposição da mesma ma-

neira tendente a regular o· exercício do voto. No art. 50 acha-se 
outra disposição que é também regulamentar desse exercício, dis
posição que se podia igualmente considerar restritiva do ·direito 
absoluto que os nobres senadores entendem ter. sido conferido pela 
constituição do império. No art. 54 está outra disposição regulamen
tar que se vigorasse a argumentação dos nobres senadores, tam
bém se podia considerar como restritiva do direito de votar e de 
ser votado conferido pela constituição. O art. 125 é uma repetição 
da disposição do cap. 9.0 § 7.0 das instruções de 26 de março de 
1824, dispondo que nenhum eleitor possa votar para deputado, se
nador ou membros das assembléias provinclais, nos ascendentes ou 
descendentes, e irmãos, tios, e primos-irmãos. 

Vê-se pois que ·o corpo legislativo, do mesmo modo que os 
legisladores constituintes, não entendeu que segundo as disposi
ções da constituição acerca do direito de votar e ser votado,. este 
não podia ser regulado; pelo contrário, entendeu que podia regular 

0 exercício desse direito, determinando. os casos .em que os cida
dãos o perdiam, para melhor garantia da liberdade de voto, para 1 

melhor garantia de uma lei eleitoral sincera e conscienciosa, para 
que se pudesse em suma obter uma verdadeira representação do 

país. 
Sendo assim, Sr. presidente, e não tendo por fim o art. 21 do 

projeto sen.ão regular o exercíciodesse direito, julgo que esse artigo 
não foi nem de leve abalado pelos argumentos que os nobres sena
dores produziram, e que aliás seriam procedentes se se pretendessA 
uma pr·oibição absoluta de se votar para deputado nos magistràdos, 
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nos presidentes de província, nos ci)efes de polícia, e nos inspeto
res de tesourarias geral e provincial. 

Não .se proíbe que estes indivíduos sejam eleitos. Eles podem 
apresentar-se candidatos, podem ser eleitos, e continuarão a sê-lo 
provavelmente aqueles que o merecerem. Não poderão, porém, apre
sentar-se candidatos nos círculos em que exercerem jurisdição ou 
autoridade. 

Qual é o fim destas disposições, senhores.? Proteger a liberda
de do voto, dar garantia para uma eleição sincera. Não é porventura 
sabido que na época em. que a comissão propôs essa reforma, em 
1848, haviam clamores que nos induziam a adotá-la? 

O SR. D. MANOEL- Os clamores eram contra o governo que 
impunha os candidatos, . 

O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO- Não quero, Sr. presidente, 
tirar a culpabilidade que tivesse competido ao governo nessas or
gias eleitorais; não quero tirar a parte da responsabilidade que lhe 
possa caber. Cumpre, porém, notar que o governo, adotando ou 
recebendo uma candidatura qualquer nessas circunstâncias, nem por 
isso autoriza esse indivíduo a abusar da autoridade que exer.ce, fa
zendo tráfico dela em prol de sua eleição. 

Mas, Sr. presidente, esta disposição, tal qual está no projeto, 
irá indispor contra a lei eleitoral, ou contra o governo, a magistra
tura do país? Esta disposição será ofensiva dessa. classe? Não o 
creio. A magistratura, senhores, tem consciência do que vale, do 
que presta; a magistratura não se verá inibida de ser eleita por 
não o poder ser no's distritos em que exercer autoridade ou juris
dição. 

O que acontece hoje, por exemplo, na minha província? Por
ventura os magistrados para serem · eleitos bastam-lhes os votos 
da sua comarca? Não; isso se.ria insuficiente e insignificantíss,imo. 
Aqueles que só têm os votos da sua comarca nem suplentes ficam; 
é necessário que sejam acolhidos nos outros colégios da província. 
Ora, se estes magistrados têm êverdadeiro mérito se se podem fazer 
aceitar em todos os colégios da província, estarão eles inibidos de 
apresentarem-se nesses colégios, excluídos somente aqueles com
prendidos na comarca de sua jurisdição? 

Já se vê, senhores, que não resulta nenhum inconveniente para 
os magistrados; que hão de continuar a vir para a câmara aqueles 
que rea·lmente merecerem a eleição. Mas como virão estes magis-
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trados? A su~ eleição não poderá ter a pecha de coagida. Em be
nefício dos próprios magistrados esta disposi.ção se devera estabe
lecer, porque então não se poderá atribuir a sua eleição a um exer
cício indevido da jurisdição, a vexames, ou a sentenças injustas por 
eles proferidas. Esta simples suspeita faz mal aos magistrados, faz 
mal à justiça. 

Em um distrito qualquer há um potentado que tem uma de
manda; este potentado tem justiça, e justiça lhe seria feita por 
um magistrado reta e justo; mas se o magistrado que dá esta sen
ça é candidato,· como não se desmoraliza a sentença? Não pode, 
a mafignidade s4por que tal sentença não. seria proferida se não 
fosse a ·dependência eleitoral· em que o magistrado estava desse 
potentado? É muito de presumir, senhores, e basta essa presunção, 
semelhante suspeita, para que convenha à boa assistência do ma· 
gistrado, que se arrede toda a possibilidade não só de tráfico no 
exercício da jurisdição da magistratura, mas mesmo das malignas 
suspeitas que os adversários políticos não deixam de fazer quando 
são derrotados. · 

Não vejo pois, Sr. presidente, como a classe se. possa Julgar 
ofendida com semelhante disposição; é uma garantia ·perfeita dada 
à administração da justiça, e nela é mais que todos interessado o 
próprio magistrado. 

De mais a mais, não compreendo como se nos fez ver o descon
tentamento desta classe, e não se nos fez ver o dos generais de 
armas, comandantes militares, inspetores de tesourarias e. outros 
indivíduos que ficam também pela disposição do projeto inibidos 
de receber votos.· Sem dúvida é porque talvez estas classes não 
têm representantes que advoguem seus interess·es, porque quase 
que exclusivamente se tem falado na classe da magistratura sem se 
embaraçar com a exclusão das outras .. 

O SR. D. MANOEL- Apoiado. Só s·e tem falado ~os magistra· 

dos. 
O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO - Mas, senhores, todas 

as vezes que se apresenta como vantagem ·para a administração 
da justiça, em prol mesmo da moralidade das candidaturas dos ma
gistrados, a disposição contida no projeto vários senhores clamam: 
- E as trocas! - Oh! senhores, se a despeito desta disposição as 
trocas se fizerem, e se em virtude dessas trocas se praticarem os 
mesmos atentados, o que isso quer dizer é que será preciso mal~ 
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ampla proteção· para a liberdade do voto. (Muitos apoiados.) Será 
necessário então acrescentar a legislação para prover a esse caso. 
Mas não suponho tal cousa. 

Depois, todos somos homens práticos, todos vemos que o inte~ 
resse pessoal, a paixão política em que o próprio indivíduo está 
interessado é mais cega de que a de qualquer adesão que se presta 
a um terceiro. Tal indivíduo, interessado pela sua própria candida
tura, cheio de paixões políticas; desejoso de triunfar· e combater 
seus adversários, pode ser arrastado a praticar cousas indignas, 
pode ser arrastado a atos de coação ou de corrupção. Mas não é 
muito provável que, no interesse de um terceiro, se pratiquem atos 
ou ações ignóbeis. Não é isso muito provável; não se pode supor a 
mesma cegueira, porque só a cegueira pode explicar atos seme-
lhantes. · 

Entendo pois, Sr. presidente, que o corpo legislativo não sai 
da atribuição regularmentar que lhe compete, dispondo, como se 
pretende no art. 21 deste projeto, que os magistrados, inspetores 
de tesouraria, comandantes militares, chefes de polícia,. delegados 
e subdelegados, não possam ser eleitos deputados ou senadores 
pelos distritos em que exercem autoridade ou jurisdição. É o exer
cício desse poder regulamentar que a constituição concedeu ao 
poder legislativo, à assembléia geral ordinária; não é necessária 
uma reforma constitucional para decretar-se uma legislação neste 
sentido, assim como não foi necessária uma reforma constitucional 
para que a assembléia geral regulasse sobre diversos pontos o 
exercício do direito de voto ativo e passivo. 

É a necessidade de tais disposições a única que nos de
ve decidir. Se estas disposições são necessárias para garantir a 
liberdade de voto, para a sinceridade .da eleição, o corpo legislati" 
vo, autorizado pela constituição, deve apoiar tais regulamentos res· 
tritivos do voto ativo e passivo. Se não são necessários, pode o 
corpo legislativo deixar de fazê-los, mas por desnecessários. 

O SR. D. MANOEL- Boa doutrina! Tomo nota. 
O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO - É a que foi seguida nas 

instruções de 26 de março de 1824, e na lei de 19 de àgosto de 1846. 
· Mas compreendo que então não aparecessem clamores contra elas, 

porque não haviam classes que se julgassem oferdidas com essa 
disposição; entretanto elas são em desfavor daqueles que susten" 
tam a opinião de que se fere a constituição com esta disposição; 
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não são contrárias àqueles que sustentam este direito regulamen
tar, para quê? Para proteger a sinceridade .da eleição e a liberdade 
do voto. (Apoiados.) 

O SR. D, MANOEL - Não se recorda das discussões de 1845 
na câmara dos deputados a esse respeito. 

O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO - Sem dúvida que não as 
fui de novo rever, mas é natural que não me escapas.se o seu 
exame nessa época. Decerto que quando em 1848 não tive dúvida 
em concordar com os ·meus colegas consignando estas· disposi
ções, n~o estava com as idéias tão apagadas como poderia estar 
hoje; antes devia estar mais lembrado. Óra, já então recordei-me 
de que essas discussões não tinham demonstrado que não fosse 
um .exercício regulélmentar aquilo que pretendemos fazer. 

O SR. D. MANO EL- É a. onipotência parlamentar. 

O SR .. PRESIDENTE DOCONSELHO- Isso é bom de dizer, mas 
não é fácil de sustentar. Se reconheço a procedência da argumen
tação para não se tirar de uma . maneira absoluta o· voto ativo e 
passivo às pessoas a qúem foi ele conferido pela constituição, é 
evidente que não admito a onipotência parlamentar. 

Mas, senhores, isto é tática velha. Quase que nenhuma lei im
portante entra em discussão ·na assembléia geral sem que se des
cubra algum artigo da constituição que adversários da lei entendam 
que é atacado, e que lhes serve para impugnar a lei. Isto é um ar
gumento muito favorável, e de que eu mesmo hei de usar nas cir
cunstância em que me pareça necessário; dispensa qualquer outra 
razão; demonstrado que o artigo é contrário à constituição, estamos 
cunstâncias em que me pareça necessário; dispensa qualquer outra 
que, sempre que se trata de leis importantes, ou nesta ou .na outra 
câmara, soem os oradores procurar argumentos deduzidos da cons

tituição para atacá-las. 
Resta, porém que se prove que assim se considerou até aqui; 

que se demonstre que não é exato que não só os p·róprios legisla
dores constituintes, quando tiveram de traduzir em modo prático as 
disposições da constituição a respeito de eleições, não se julgaram 
inibidos de regular o .exercício do voto ativo e passivo, mas ·tam~ 
bém a assembléia geral, quando teve de discutir uma lei· relativa 
a eleição, não se julgou inibida de regular o exercício do voto ativo 

e passivo. 
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O SR. D~ MANOEL - E uma outr:a legislatura há de se julgar 
não inibida de fazer o mais ~ue também lhe parecer. 

O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO- Passemos, Ss. presidente, 
a uma outra disposição do projeto, à disposição que estabelece a 
eleição por círculos. 

Este modo ,de eleição tem adversários, uns que o consideram 
·C.omo ofensivo também da constituição; outros que, além de ofensi
vo da constituição, e consideram como devendo produzir efeitos 
perniciosos, como devendo alterar profundamente o sistema eleito
ral, e porventura a ordem política no império. 

Não vejo, sr·. presidente, que esteja destruída pelos sectários 
desta opinião a boa argumentação estabelecida no sentido favorável 
à eleição por círculos por um dos membros das. comissões, o Sr. 
senador por S. Paulo. Pela minha parte, Sr. presidente, permaneço 
na opinião que então tive. Sobre esta opinião é que não houve dis
crepância alguma de votos, a comissão foi unânime em estabelecer 
que a eleição por· círculos não ofendia a constttuição do império. E 
quem eram os membros da comissão? Não falo em mim, nem no 
Sr. Vergueiro, que continua a estar na mesma opinião; eram os 
Srs. marquês de Olinda, marquês de Monte Alegre e visconde de 
Uberaba. Fomos unânimes (está escrito) em acreditar que a eleição 
por círculos ·não ofendia nenhum artigo da constituição. 

Depende da lei regulamentar o modo prático das eleições; 
fica pois à lei regulamentar estabelecer aquilo que julgar mais con
veniente no interesse de uma séria e verdadeira representação do 
país; ou ordenar que a massa dos eleitores paroquiais vote em 
todos os deputados que dá a província e em todos os senadores, 
ou subdividir os eleitores paroquiais em colégios, para cada um 
eleger. um ou dois deputados, ou outro número que se julgar mais 
conveniente no interesse de uma boa e sincera representação do 
país. 

O eleitor paroquial, Sr. presidente, está autorizado a eleger, não 
só os representantes da nação, mas os rep.reª_entantes da província 
isto é, os antigamente membros dos conselhos ger~is e hoje os 
membros das assembléias provinciais~ t eleitor paroquial; por ter 
de votar conjuntamente em mais deputados ou em menor número, 
não perde a sua qualidade de eleitor paroquial, como competente 
para votar, pela constituição, no representante da nação e no da 

província .. 
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O SR. PIMENTA BUENO - E se esse votante mudar de paró
quia, o seu direito de voto ativo será modificado, e votará em maior 
ou menor número. Isso mesmo sucederá quando seja eleitor suces
sivamente em diversas paróquias, e essa alteração não será in
constitucional. 

O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO - Não vejo, Sr. presidente, 
que se demonstre em artigos da constituição oposição a esta dou
trina. As. regras estabelecidas pela constituição não obstam de 
modo algum a esta decisão, porquanto não· deixam de ser deputados 
da província tal, círculo tal. Não se pode sem dúvida reunir duas 
províncias para formarem um círculo eleitoral, é o limite que acho 
contido na constituição do império; cada província há de dar por 
si, sem se reunir a paróquias de outra província, os deputados 
gera!s e senadores que lhe competirem. 

Não achando, Sr. presidente, obstáculo na constituição, não se 
segue por isso que se deva votar; é necessário que esteja provado 
que os círcúlos são úteis, que são vantajosos para se obter uma 
melhor eleição,. uma mais sincera representação do país. 

Duas vantagens enxergava nos círculos a comissão de que fiz 
parte em 1848. Primeiramente facultava a fiscalização das elei
ções, da regularidade do processo eleitoral. Quando a câmara tem 
de julgar as eleições gerais, tem de resolver sobre uma eleição 
que afeta uma província inteira, de 13 a 14 deputados, é difícil, 
atentos os interesses que se apresentam em campo, que exerça 
esse rigorismo que seria necessário para que nos libertemos das 
traficâncias que soem aparecer. (Apoiados.) Mas quando cada. elei
ção tiver de ser examinada sobre si, que· menos interessados haja, 
que menos incômodos se tenham dado à população do império, en· 
tendo que haja mafs rigor não só sobre a observância do direito, 
das disposições que firmam a liberdade da eleição, mas menos 
sobre as fórmulas garantidoras dessa liberdade. 

Outra razão, Sr. presidente, enxergava a comissão, e é que fa
cilitava a rep~esentação de todas as opiniões existentes no país. 
As maiorias provinciais sufocam hoje as maiorias locais. Uma 
opinião pode dominar na maioria de uma província, mas não domi· 
na r em tais ou ~tais localidades em. que universalmente se adere a 

· outra opinião. Se todos os colégios da província tiverem de votar 
constantemente em uma lista de deputados, é evidente que a opi
nião local não terá meio de ser representada, porque mesmo ·a ,. .. 
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maioria acha meios de prover de suplentes a representação nacio
nal, e conseguintemente tira a faculdade de serem representadas 
opiniões ·realmente existentes no país: quando seria melhor dar-lhes 
meios de advogarem ~ua causa, de se ,fazerem ouvir pelo público1 
do que condená-las a não ter meios de expor suas necessidades 
para poderem ser atendidas pelos altos ,Poderes do Estado. 

Quando se trata, Sr. presidente, de obter uma boa representa
ção do país, parece que não é para desprezar com efeito o conse
guimento das representações de todas as opiniões. 

Mas, além dessa razão, outras muitas há que vêm em apoio 
da medida: põem o eleito em contato com o eleitor. Não é possível 
que, em uma província que elege doze ou quatorze deputados, os 
eleitores conheçam o caráter, a instrução e os costumes das pes-
. ' ' 
soas que têm de eleger; é uma longa lista, muitos nomes são até 
desconhecidos aos eleitores, é só no espírito de partido que eles 
acham apoio. 

Mas .quando os colégios não têm direito de eleger senão um 
deputado, naturalmente os candidatos, tornam-se conhecidos dos 
eleitores, entram em contato com eles, correspondem-se com eles, 
recebem as suas inspirações, e também lhes comunicam as que 
têm. Não creio, Sr. presidente, que seja também isto uma vantagem 
para o país; acredito que é antes uma vantagem muito digna de ser 
procurada e promovida. 

Um dos meus nobres colegas, falando sobre este objeto, apre
sentou a eleição por círculos como sendo também um meio de 
dividir as províncias. Nã~. Sr. presidente, não a aceito como meio 
de dividir as províncias. Compreendo que as províncias possam e de
vam ser mesmo subdivididas no interesse do império. (Apoiados.) A 
constituição o· previa; não quis manter a divisão atual. Disse que 
se podiam fazer as subdivisões que fossem do interesse do Esta· 
do. Creio que o corpo legislativo, mesmo constituído por províncias, 
está_ habilitado a empreender tais subdivisões: e sempre que o 
governo entender que elas são fundadas em boa justiça, em boa 
razão, conseguirá que passem. 

Mas, Sr. presidente, se não aceito a medida como meio de divi
são de províncias, aceito-a contudo como meio de obtermos repre
sentações das necessidades locais. Muitas vezes a necessidade da 
localidade não é bem empreendida pela massa da província, ou é 
mesmo contrária a interesses dessa massa. Se os deputados são 



eleitos pela matona provincial, têm, pela sua própria posição, de 
anuir às idéias da 1universalidade da província,. não. podem. atender 
aos interesses locais quando são contrários aos .provinciais.: 

O SR. SOUZA RAMOS - É uma boa razão contra os círculos. 
' . . ' . . -

O SR. PRES!DENTE DO CONSELHO - Não, não é justo que· os 
interesses locais prevaleçam contra os interesses das ,províncjas 
em geral; mas muitas vezes esses interesses podem ser concilia· 
dos, e em todos os casos devem os interesses locais ser estud~:l'dos, 
devem suas razões ··ser ouvidas antes de condenadas, e fato. é. que 
não sãq ouvidas quando as maiorias gerais preval~cem sobre as 
maiorias locais. 

O nobre senador pela Bahia, que ontem. falou sobre a matéria, 
disse que os magistrados, por mais que dourem a pílul~, não a hão 
de engolir ... 

O SR .. GONÇALVES MARTINS - Disse isso em resposta ao.no.~ 
bre senador por S. Paulo, quando declarou que não tendo esperan
ças de que a divisão das províncias se conseguisse sendo proposta 
diretamente, qesta maneira se obtinha o mesmo resultado .. 

O SR. PRESIDENTE DO. CONSELHO - A esse respeito já pro
curei responder ao nobre senador, dizendo - que tal não podia 
ser o fim da lei. - Não me resta a menor dúvida de que o governo 
tem a força precisa para fazer passar uma medida de divisão de 
províncias quando o entender conve~iente. Considero útil e vantajosa 
uma nova divisão; se não tenho apresentado proposta neste sentidoí 
não é porque não creia na sua necessidade, mas porque. as. despes~s. 
que essa nova divisão de províncias acarreta nos inibe (nas circuns
tâncias atuaisl de as fazer; são menos urgentes do que outr~s .. ·. 

O SR. PIMENTA BUENO - E entretanto, como eu dizia corri
ge-se desde já a divisão desproporcionada que atualmente temos. 

O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO - O nobre senador entende 
que a eleição por círculos modifica a natureza do pbder legislativo, 
não no número, mas na organização, na essência. Não compreendo 
o alcance desta opinião; porventura, dada a eleição por círculos, te
remos de eleger os estrangeiros, ou alguma pessoa não elegível 
no império? ... Não compreendo o alcance da proposição do nobr~ 
senador. O que tenho por certo é que existe uma vantagem na elei~ 
ção por círculos; isto é, pôr o candidato em cantata com os ~leito~ 
res, e então é natural que o espírito de partido deva prevalecer 
menos, à vista do conhecimento pesso"al. que se possa naturalmente 
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ter daquele que se tem de eleger; e nesse sentido é possível que 
venham à assembléia geral representantes que não viriam, e que desa
pareçam outros que viriam se continuasse o sistema atual. Convi
nha, pois, que o nobre senador demonstrasse que isto contrariava 
a liberdade e sinceridade das eleições; fazer uma alteração no sen
tido de dar melhor representação ao país, garantir a liberdade da 
eleição e sua sinceridade, é sem dúvida conveniente, necessário, 
útil e vantajoso, e em tais circunstâncias não é argumento contra 
o sistema dizer-se que essa alteração pode fazer com que nas 
câmaras legislativas ,apareçam personagens diversas daquelas que 
apareceriam se ela se não fizesse. 

Mas o nobre senador em tudo isto descobriu o fim de desem
baraçar o governo das exigências dos grupos de três grandes provín
cias, acrescentando RUe este era o espírito da atualidade. As três 
províncias exemplificadas pelo nobre senador, isto é, as de Minas 
Gerais, Bahia e Pernambuco, na atualidade (visto que o nobre sena
dor referiu-se à atualidade), devo declarar, e com prazer o afirmo 
ao nobre senador, que de forma alguma embaraçam ao governo .. •. 

O SR. SOUZA RAMOS- A de Minas nunca embaraçou, em ne· 
nhuma· época. 

O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO - Perdoe-me V. Exa., a re
presentação de Minas também tem feito oposição; do contrário 
seria condenar-nos a não ter uma opinião conscienciosa, a conside
rar-nos como se fôssemos uma bagagem necessária em todas as 
administrações ... 

O SR. SOUZA RAMOS- A representação de Minas nunca pôs 
embaraços aos governos de sua opinião; isto é que eu quis dizer. 

O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO- Sim, senhor, isto é certo 
e evidente; mas, como dizia, nenhum embaraço encontra o governo 
atual em nenhuma dessas deputações, e por conseguinte viu mal o 
nobre senador, no espírito da atualidade do governo, querer desem
baraçar-se das exigências desses grupos. Não; eles são úteis, favo
ráveis; devíamos por isso procurar mantê-los tais como existem. 
Mas, senhores, não tratamos de confeccionar uma lei no interesse 
desta ou daquela administração, deste ou daquele ministério; mas 
uma lei no interesse de uma boa e sincera representação do país, 
uma lei que dê mais garantias à liberdade de voto. 

Os nobres senadores sabem qual foi a este respeito a minha 
opinião em 1848; ainda hoje é a mesma. Não condeno as leis ante-
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riores, como alguns fizeram, como -porventura ainda hoje alguém 
faz; julgo que a maior parte dos atentados que têm lugar em elei
ções são praticados contra as disposições das leis;· a maior eficá
cia que podemos procurar em prol da boa e séria representação do 
país é uma reforma de costumes, mais. moralidade .. nos partidos: 
mas nem por isso julgo que nenhumas outras disposições .se podem 
adotar capazes de garantir ainda :mais essa liberdade de voto, e 
procurar limitar mais o espírito de partido .. Acredito que as dispo
s!ções do projeto contêm alguma coisa ne~se se.ntidq; _adotei essas 
disposições em 1848, e ainda hoje as adoto, sem contudo persuadir
me que são um salvatério ou uma . medida indispensável, sem . a 
qual não se possa mais governar o país. 

Onde viu o nobre senador ,que o governo atual tinha por fim 
acabar com os partidos? . Se o nobre senador não estivesse um 
pouco prevenido contra os seus amigos políticos decerto não nos 
emprestaria semelhante pensamento. 

Quando entrei para o ministério, Sr. presidente, logo declarei 
muito expressa· e positivamente que não adotava a conciliação de
baixo do ponto de vista que se pretendia, porque não podia admitir 
uma cousa que julgava impossível; isto é, a extinção dos partidos. 
Tomada a conciliação no sentido de fusão de partidos, julguei impos
sível que isso se pudesse fazer; mas entrando para a administra
ção, julguei que convinha libertar-me de certas preocupações; aten-

' di para as circunstâncias do país;. julguei que convinha manter os 
meus princfpios, formar uma administração conservadora, mas sem 
excluir o progresso. Chamei em primeiro lugar os .conservadores 
para apoiarem o governo, mas, contudo, disse que o governo aceita
ria as adesões de todos os homens, sem indagar se eles tinham 
sido anteriormente luzias ou saquaremas; aceitara a adesão desses 

. indivíduos sem examinar o seu passado. . 
Qual será o ministério que entrando para o poder não tenha 

feito conquistas no partido contrário, e não tenha também algumas 
vezes perdido amigos? Não me consta de nenhum. O ministério de 
1844 não teria feito tantos progressos se não tivesse adquirido um 
largo apoio nas fileiras do partido conservador; foi daí que saíram 
muitas das notabilidades que figuraram nessa época. Entendi, Sr. 
presidente, que tinha passado a época da violência, das recrimi
nações; que convinha manter a calma q~.e já corheçava a aparecer 
nos espíritos, para lhes dar um impulso· fa·\(orável aos melhoramen-
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tos· materiais, fazer convergir para esse ponto as opiniões de todos 
os partidos; que convinha não atacá-los, nem acoroçoá-los, e por 
conseguinte que a primeira cousa a fazer era acabar com as deno
minações odiosas·.· Foi neste sentido que eu disse que não averi
guaria o passado, que aceitaria o apoio de todos aqueles que o 
quisessem dar às opiniões do ministério, declarando ao mesmo 
tempo que essas opiniões eram conservadoras, mas de uma maneira 
que não excluía o progresso. 

Sendo assim, Sr. presidente, não tenho ,de combater a figura 
de que usou o nobre senador, quando comparou os partidos com 
os rios caudalosos. Não desejo embargar a existência dos partidos; 
aceito-os como uma necessidade, e mesmo uma vantagem no siste
ma representativo; é da essência dele que existam esses partidos; 
não quero pois embargar que cada um desses partidos tenha seu 
canal por onde possa esgotar-se, segundo a figura que empregou 
o nobre senador. Não o embargo; pelo contrário, é realmente para 
que os partidos possam ter esse esgoto que adoto a eleição por 
círculos. Acredito que é mais fácil a quem domina rios caudalosos 
dominar riachinhos, isto é, dar a estes também algum canal de 
esgoto. É· nesse sentido que, digo, se uma opinião domina no geral 
da província, mas não vigora em um círculo é preciso que nesse 
círculo onde há diversa opinião também esta tenha o seu canal de 
esgoto. 

O SR. GONÇALVES MARTINS -Os pequenos canais são as pa
róquias. 

O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO - Meus senhores, nem 
todos os rios vão ao mar; há lagos que também recebem alguns 
rios; e mesmo alguns rios que se esgotam nos areais, cujas águas 
se evaporam totalmente antes de chegar ao mar ... 

O SR. GONÇALVES MARTIN,S -V. Exa. ·quer que os rios todos 
Vão ao mar. 

- O SR." PRESIDENTE DO CONSELHO - Pelo contrário a V. Exa. 
é que assim pareceu. 

O SR·. GONÇALVES MARTINS- V. Exa. não gosta dos grandes 
rios; não gosta do Amazonas, nem do Prata·. 

·O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO- Já se vê, senhores, que 
não tenho.·em vistas acabar com os partidos; nunca manifestei se

. melhante · intenção. Conciliação, envolvendo a idéia de fusão de 
partidos, é· cousa qUe não aceitei, porque a julgo uma utopia. 
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Repito, Sr. presidente, que não tenho o intuito de acabar ·com 
os interesses grupados; o· que pretendo é que se não grupem tanto 
os indivíduos, que embarguem a existência das minorias; quero que 
se forme a maioria, que se grupe; mas que se não grupe de tal 
maneira que ocupe todo o espaço, e expila a minoria; isto é, quero 
que continui a grupar-se a maioria, mas que deixe espaço para que 
a minoria possa ser representada, possa falar ·perante o· país. 

Outra censura do nobre senador foi que queríamos prescindir 
de generais, que só queríamos soldados. o nobre senador parece 
estar· em contradição consigo mesmo: disse-nos que nesses círculos 
haviam de aparecer generais tais, que só fariam repres~ntar o inte
resse de suas famílias, ou mesmo de seus crimes. Já se vê, por
tanto, que uma parte do seu discurso parece estar em co~tradição 
com a outra; o nobre deputado diz que não queremos generais, que 
só queremos soldados; e ao mesmo tempo entende que· nas locali
dades hão de haver pessoas influentes, esses chamados generais 
que hão de se fazer ouvir. E porventura o espírito de partido não 
se difunde por todo o império, não chega a todas as localidades? 
Porventura essas localidades algumas vezes não devem ser ouvidas?. 
Devem; não são ouvidas as localidades que estão em minoria; mas 
as localidades que se agregam a um pensamento, embora não seja 
o da generalidade, têm todo o d!reito de serem ouvidas,· e f'!'Uitas 

vezes conseguem o triunfo de seus candidatos se são realmente 
influentes. 

Tenho pois, Sr. presidente, que não é exata a proposição do 
nobre senador quando nos atribuiu o pensamento de querer só sol
dados e não generais; não, senhor, as províncias terão naturalmente 
pessoas assaz influentes, que serão julgadas chefes de certas opi
niõ.es nelas dominantes, e estes chefes hão de corresponder-se 
com cada uma das localidades, hão de recomenqar Qs seus candi
datos. Muitas vezes uma Jocalidadi·e terá. seu candidato, fará por
tanto suas representações nesse sentido, será ouvida, ~ assim todos 
os interesses serão atendidos, porque os partidos não são sempre 
cegos sobre os seus verdadeiros interesses. 

Pretendeu~se,· Sr. presidente, que o nobre senador por S. Paulo 
havia dito que certas leis não eram executadas, porque se .opunham 
a certos interesses; e então o nobre senador pela Bahia deduziu 
daqui u"'::a increpação ao governo, e disse.que se não se executavam 
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certas leis, por ofenderem a certos interesses, era porque faltava 
ao governo o apoio do espírito de partido ... 

O SR. GONÇALVES MARTINS- Se era exato ... 
O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO - Na opinião do nobre se

nador é exato, porque já nos diss·e que queríamos destruir os par
tidos ... 

O SR. GONÇALVES MARTINS -Já mudei de opinião. 
O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO - Asseguro ao nobre sena

dor que temos um partido; este partido é composto dos deputados 
e senadores qu~ têm prestado o seu apoio à atual administração, e 
da massa de cidadãos que para isso tem também contribuído com 
o seu apoio. O ministério não se crê nem condenado pelas maio
rias do corpo legislativo, nem condenado pela .opinião pública; se 
tal fo.sse sua crença, posso assegurar ao nobre senador que nada 
me podia impedir de. renunciar o exercício do poder. 

O nobre senador confunde o entusiasmo do partido com a não 
existência do partido. Queremos governar com uma opinião conser
vadora, aceitamos o seu apoio; mas por isso mesmo que nos impu
semos certa moderação, por isso mesmo que o espírito da época; 
as necessidades da atualidade exigem uma marcha moderada da 
parte do governo, não podemos desejar e animar esse grande entu
siasmo, só próprio das épocas de efervescência. Ponha-se em peri· . 
go a sociedade, e ver-se-á tanto os que a põem em perigo entusias
mados para conseguir os seus fins, como os outros entusiasmados 
para conservar atualidade. Mas a sociedade não está em perigo; o 
espírito do país é calmo; não ·servia pois ao ministério atual esse 
entusiasmo. Queremos dirigir os negócios públicos com esse espí
rito de moderação, com esse apoio calmo e pacífico que nos tem 
sido dado; não exigimos entusiasmo, não exigimos essa cegueira 
do espírito de partido que nunca falta quando aparece o perigo, o 
perigo que, como disse, não existe na atualidade. 

-Senhores, não há nenhuma pretensão por parte do governo para 
dirigir a nação por si só, sem intermediários, cqmo pretendeu o 

nobre senador. E ainda aqui .está o nobre senador em contradição 
consigo mesmo: os intermediários serão as influências dos círculos. 
Não haverá com efeito generais, na frase do nobre senador, se ele 
entende que só é general quem comanda uma província inteira; mas 
decerto haverá se as influências 'dos círculos podem merecer, como 
entendo que podem, essa denominação. 

368 



Sr. presidente, o nobre senador fez-nos um prognóstico, que 
se o acreditássemos inspirado, devíamos deixar de adotar a elei
ção por círculos. Este prognóstico consiste em que as portas do 
parlamento fica~ão de agora em diante fechados ao talento, salvo 
quando tiver o apoio do governo. Que os potentados, dominadores 
dos círculos, só tratarão de mandar para câmaras seus parentes, 
ficando a escada quebrada para o· merecimento, para o talento. 

Mas· vejamos, Sr. presidente, se estas proposições são exatas. 
O nobre senador disse que as circunscrições do número dos votan
tes e dos. eleitos devem produzir estes efeitos. Vamos a· ver se na 
Inglaterra assim sucedeu com as circunscrições mínimas dos bur
gos quase despovoados, se as portas do parlamento se fecharam 
ao talento em conseqüência dessas circunscrições mínimas. A his
tória diz o contrário; as notabilidades, os homens de talento na 
Inglaterra datam ~do tempo da existência dos burgos; eles principia
ram por ser deputados dos burgos. 

Senhores, os partidos são inteligentes; ninguém quer confiar 
a defesa da sua causa aos homens que 'não têm capacidade, que 
não têm meios· de a fazer valer; é assim que esses partidos pro
curaram às vezes homens probíssimos, mas que tinham grande ta
lento e capaci·dade, concedendo-lhes um lugar no parlamento, ele
gendo-os por esses burgos. Qual a razão pois por que o nobre 
Senador supõe que o estabelecimento dos círculos há de povoar a 
câmaras de incapacitados? Se essas localidades têm interesse, se 
estão guiadas pelo espírito de partido, o partido que dominar nelas 
h.á de escolher dentre os seus homens os mais capazes para re· 
presentá-los. Então não veremos, como temos visto no nosso parla· 
menta de certa época em diante, eleições quase unânimes; é ver
dade que lá escapam alguns; mas note-se que esses que escapam 
não são ·as principais representantes da opinião adv~rsa; e por quê? 
Porque os· colégios eleitorais que escapam à rede geral' da maioria 
provincial, devem-o a certas circunstâncias especiais, e o indivíduo 
que assim escapa não é o verdadeiro chefe do partido. 

Ora, se o espírito de partido tem pouca influência nessa loca· 
!idade, é na verdade natural que apareça como representante dela 
o homem mais influente, embora não tenha grande capacidade. Mas 
porventura esses candidatos· também não aparecem nas deputações 
feitas por províncias? Não se fazem . alianças, não se apresen~am 
candidatos desses? Sem dúvida. Recorde-se o nobre Senador das 
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deputações que têm representado certas províncias, e verá quantos 
candidatos têm sido aceitos em tais circunstâncias somente por 
causa da influência _que têm em algumas localidades, sem grande 
atenção ao mérito pessoal dos que devem ser eleitos. Portanto, 
não será uma novidade se isso acontecer; se porventura em algu

ma~ localidades o espírito de partido não prevalecer, e puder apre
sentar-se como representante do país um homem dessa localidade, 

talvez sem grande mérito, mas sendo o mais apadrinhado pela sua 
influência, o mais aparéntado nessa localidade. 

Em uma palavra, o que não pretendemos excluir são as influên
cias locais. Se um homem está apoiado numa influência legítima, 
capaz de elegê-lo, embora local, por que devemos afastá-lo da elei

ção? O sistema atual o exclui? Já mostrei que não, e espero que 
o nobre Senador, examinando conscienciosamente os fatos, concor
de em que não são excluídos tais personagens nas eleições atuais, 
e portanto não pretenda achar que isso é uma novidade para com
bater as eleições por círculos. 

Devemos, além disso, considerar em uma coisa, e é que se 
essas localidades tiverem realmente algum interesse em advogar 
uma opinião, em fazê-la valer e triunfar, esses candidatos sem mé
rito hão de naufragar nas urnas; as localidades serão por si mesmas 
chamadas a procurar representantes mais capazes; de maneira que 
espero que as eleições por círculos em vez de serem uma conde

nação do talento e do mérito, serão um meio que o talento e o 
mérito terão para, mesmo sem espírito de partido, fazer-se apresen
tar nas câmaras legislativas. 

Se bem me recordo, também o nobre Senador encontrou uma 
grande desvantagem na eleição por círculo, e foi que, quando se 
desse o caso de dissolução da câmara dos Srs. deputados, podia 
nessas localidades achar o governo embaraços para obter o apoio 
de sua opinião. Senhores, é este o maior elogio que se podia fazer 
às eleições por círculos. (Apoiados.) Nem compreendo que se faça 
um elogio mais decisivo de maior alcance em favor dos círculos, 

do que aquele que emana dessa proposição .. (Apoiados.) 
O que têm desejado todos os partidos? Que quando o governo 

dissolver a câmara dos deputados e a opinião pública: estiver com 
o governo, este ache o apoio que procura, que a rJiaioria venha 
aprovar as medidas que o governo quer estabelecer. Mas também 
é muito para desejar, indspensável que, se a opinião pública é contra 
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as medidas do governo, tenha bastante garantia na legislação elei
toral, de maneira a poder apresentar-se, de maneira a poder per
manecer no pensamento da maioria da câmara dissolvida. 

Quantas vezes se tem dissolvido a câmara, e a maioria perma
nece no mesmo sentido que a maioria da câmara diss.olvida? Porém 
muitas vezes a maioria tem vindo dar razão ao governo, tem vindo 
justificar a dissolução; e em que circunstância acontece isto? Quan
do a opinião pública está com o g.overno. É o que também dese
jamos; é que na divisão por círculos a opinião pública ache um 
apoio, uma garantia para poder pronunciar-se contra o governo, se 
o governo tiver dissolvido a câmara dos deputados indo de encontro 
à opinião pública. Portanto entendo que o nobre Senador fez nessa 
imputação o maior elogio que se podia fazer às eleições por círculos. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA - Esta é a doutrina ortodoxa. 
O SR. FERNANDES TORRES - Garantia de que infelizmente 

ainda não gozamos. 
O SR .. PRESIDENTE DO CONSELHO - Não discutirei com o 

nobre SenadÓr as causas por que caiu o governo de julho em França; 
apenas direi em geral, Sr. Presidente, que este· governo não caiu 
por falta de apoio na maioria da nação. O governo de julho tinha 
na verdade contra si uma milícia ativa, denodada e arrojada; eram 
os comunistas e os republicanos; mas os comunistas e os repu
blicanos constituíam a minoria da França. Se o governo de julho 
caiu, Sr. Presidente, foi por fraqueza, porque com menos sangue 
do que em Paris se derramou no mês de junho de 1848, para bater 
os comunistas, ter-se-ia sustentado o governo de Luiz Philippe. 
(Apoiados.) 

O SR. D. MANOEL - Está muito enganado. 
O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO - Estou certíssimo. A maio

ria da França não era revolucionária. (Apoiados.) F9i o governo que, 
por fraqueza, se deixou surpreender pela minoria turbulenta; a 
cobardia perdeu aquele governo. 

o SR. D. MANOEL - Não aprecia bem os fatos históricos. 
O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO - É a exata apreciação. 
A FranÇa está hoje mostrando que não era republicana, e mos

trou logo no mês de junho de 1848, que não era comunista. 
(Apoiados.) Com menos sangue do que então se derramou para 
desmontar o comunismo, se teria su~tentado a monarquia de julho. 

o SR. D. MANOEL- Foi a corru'pção que a- perdeu. 
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O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO - Foi a fraqueza. 
O SR. D. MANOEL- Foi a corrupção e a imoralidade. 
O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO - Foi a fraqueza. 
A corrupção e a imoralidade ~ram atribuídas a esse governo 

pelos s~us adversários, pelos comunistas e republicanos, ou peJ.os 
facciosos, que queiram os lugares que ocupavam os que dirigiam 
o país, ambiciosos que tinham por vezes governado a França do 
mesmo modo que os ministros de então. É assim que traduzo os 
acontecimentos. 

Felizmente não estamos ameaçados por comunistas nem re
publicanos. O Brasil ama a monarquia constitucional (apoiados); ela 
está nos seus hábitos, nos seus interesses. Espero, senhores, . que 
todas as opiniões que Úverem possibilidade de governar o país se 
asilarão sob a égide da constituição do império. (Apoiados.) 

Adoto o projeto como .o apresentei em 1848, porque creio que 
é vantajoso pàra o desenvolvimento do sistema que nos rege, por
que creio que é alguma garantia mais à liberdade do voto, à sin
ceridade das eleições. Não entendo que estejam demonstradas as 
opiniões contrárias. 

Já fiz ver como entendo a constituição do império; que ne
nhum artigo dela se opõe às disposições do projeto; que estas são 
apoiadas pelo fato e pel.o direito. O direito de fazer estas leis re
gulamentares é expressamente designado na constituição; e os fatos, 
Sr. Presidente, evidentemente demonstram a aplicação que temos 
feito desse direito. 

Uma das garantias que temos estabelecidas na constituição 
é que nenhum processo possa ser suspenso; pois bem, senhores; 
no interesse da liberdade do voto as instruções de 26 de março 
de · 1824 suspenderam algumas coisas durante um certo e deter
minado tempo. Creio que não era isto necessário, foi um luxo de 
garantia. 

UMA VOZ - Foi o interesse individual. 
O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO - Algumas vezes se tem 

dito isso. Mas os mesmos autores da consti~uição entenderam que 
não estavam inibidos de fazer suspender os processos, se isto 
fosse necessário para a liberdade do eleitor, para que pudesse 
dar um voto mais consciencioso. Assim procederam os legislado
res constituintes; e agora não se quer que usemos dessa mesma 
atribuição regulamentar. Não combatendo este melhoramento como 
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inútil ou insuficiente, mais apoiando-se na constituição, julgando-se 
que são anormais, é que. se diz que essas reformas não devem ser 
adotadas! 

Sustento, Sr. Presidente, a necessidade destas reformas; e co
mo a divergência das comissões fez com que, procurando todos 
os seus membros diversos modos de atacar e desmoralizar o pro.; 
jeto, não houvesse uma concordância sobre os artigos que deviam 
se~ substituídos, alterados ou aumentados, vejo-me na necessidade 
de oferecer alguma coisa à mesa. 

Primeiramente trato de suprir uma falta que se nota no pro
jeto. Sabé-se que, não tendo sido aprovado o modo prático adotado 
para eleição de senadores, estamos na necessidade de aprovar ai· 
guma outra disposição a este respeito, e é neste sentido, que mando 
uma emenda suprindo o § 3.0 que é necessário, e propondo outros 
meios já indicados na 2.a discussão pela própria comissão. 

Além disso mando esse artigo acerca da substituição de se· 
nadores ... 

O SR. PIMENTA BUENO- O voto em separado contém alguma 
coisa neste sentido. 

O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO - Mas apresento em um 
só corpo as emendas que aceito, a fim de melhor orientar a dis· 
cussão e votação. 

O SR. D. MANOEL - É outro projeto. 

O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO - São apenas emendas. 

Além disso, senhores, julgo que deve ser revogado o artigo III 
da lei de 19 de agosto de 1846. Darei as razões por que penso que 
este artigo deve ser revogado. 

Por· este artigo, Sr. Presidente, se suspende a execução das 
leis criminais do império, no que toca a delitos de falsidade prati· 
cados nas eleições, até que a câmara dos deputados decida sobre 
as mesmas eleições. O resultado dessa disposição é a impunidade 
de qualquer crime de falsidade praticado nesta matéria; mas pa
rece que tal impunidade não é conveniente, porque o crime de 
falsidade cometido em eleição é por assim dizer ainda mais grave, 
mais funesto do que o crime de falsidade cometido em outro ato 
ordinário da vida pública, ou do interesse individual. Aqui o crime 
de falsidade ataca de algum modo a soberania nacional, e não deve 
ficar fora da esfera da jurisdição .ordinária do poder judiciário. 
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Há, Sr. Presidente, razões de proteção às pessoas que executam 
com sinceridade a lei, que nos devem induzir a manter as dispo
sições das leis ordinárias a este respeito. O corpo legislativo es
tabeleceu quarenta votantes para um eleitor; mas, estabelecendo 
isto, o parlamento viu tanto a possibiÜdade de aumentos desregra
dos, falsificando-se a lista de qualificação, que tratou de inibir que 
qualquer freguesia desse maior número de eleitores do que aquele 
que tinha dado nas duas eleições últimas, tomando por tipo aquela 
em que tivesse dado menos. Deste modo havia garantia para que 
se não fizessem estes aumentos indevidos. Mas já vê o Senado 
que existindo neste proj~to o artigo que já foi aprovado em segunda 
discussão determinando que por cada 25 cidadãos ativos qualifica
dos como votantes se dê um eleitor, não há mais aquela limitação 
da lei de 1846. O número de eleitores de cad.a freguesia há de se 
deduzir da lista de qualificação; há de haver tantos eleitores quan
tas vezes contiver a lista de qualificaçã.o o número de 25; e daqui 
se segue que, se é exato o que . se refere ter acontecido em dife
rentes províncias, de haverem certas freguesias que fazem qua

lificação do duplo ou triplo da sua população, alistando as crianças 
e os indivíduos mortos há 1 O ou 12 anos, essas freguesias poderão 
apresentar um número tal de eleitores que as tornarão mais im
portantes do que na verdad~ são. Por exemplo, fazem parte de um 
círculo as· freguesias A, B, C, D, E, e todas elas têm uma população 
igual, ou com pouca diferença; porém a freguesia. E, em vez de 

apresentar o número de 20 eleitores, número correspondente à sua 
população real, apresenta 100, 120 ou um número ainda mais exa
gerado, c.omo se tem visto em algumas localidades; segue-se que 
essa freguesia viria por si só dominar a eleição do círculo, com 
ofensa do direito das outras, o que é grande injustiça . 

. Alguns pensam que só depois de abrir-se a câmara, depois de 
se ter ela pronunciado sobre a ilegaHdade da eleição, é que deve 
ter lugar o curso ordinário da justiça; mas eu penso o contrário. 
O recurso à justiça é um meio de provar os fatos argüidos contra 
a eleição; e a câmara não deve ser privada de ter como esclare
cimentos para a sua decisão os processos que houverem sido in
tentados pelos interessados em reprimir e punir a prevaricação. 

Portanto, consigno aqui a revogação dO" art. 111 da lei vigente; 
parece-me que não há utilidade pública em se suspender o curso 
da justiça, visto que o crime de falsidade cometido em eleição é 
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ainda mais funesto do que esse mesmo crime cometido a respeito 
de objetos e interesses individuais; e a sua punição não deve ficar 
suspensa e dependente das decisões dos partidos. 

Recordo-me também, Sr. Presidente, que ficou adiado o projeto 
que aumenta as diferentes deputações; e entendo que devo agora 
oferecer como artigos aditivos as disposições desse projeto, dei
xando contudo ao juízo dos Srs. Senadores a inteira apreciação da 
necessidade dessas disposições, não procurando mesmo sustentá
las. 

O SR. D. MANQEL- Bom. 
O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO - Direi todavia que dois 

dos nobres Senadores membros das comissões p'retendem que o 
município da corte dê 4 deputados. Entendo, Sr. Presidente, que o 
municfpio da corte pertence à província do Rio de Janeiro, porquan
to não há no ato adicional senão a disposição que torna o municí
pio em que está a corte isento da jurisprudência da assembléia 
provincial~ Portanto julgo que o número de deputados deste muni
cípio deve ser deduzido do número dos deputados da província do 
Rio de Janeiro. (Apoiados.) 

Sem dúvida o Rio de Janeiro tem tido um grande acréscimo 
de população, mas não entendo que a província deva continuar a 
dar 1 O deputados e o município neutro mais 4, vindo a dar 14. Não 
duvido que esta província possa dar 8 deputados, que com os 4 da 
corte serão 12; mas é necessário que se determine que todos esses 
deputados pertençam à província do Rio de Janeir.o; porque então, 
a pass·ar como lei o projeto que hoje se discute, o governo, tendo 
de formar a divisão por círculos, examinará a relação em que se 
acha a população da corte para com a da província inteira, e deter
minará qual· o número de deputados que cabe ao círculo ou círculos 
da corte, e qual o número de deputados que cabe aos círculos da 
província. É esta a minha opinião 'a este respeito. 

Envio à ·mesa, Sr. Presidente, os artigos que julgo conveniente 
adicionar ao projeto que se discute. 

Tenho concluido. 
São apoiadas as seguintes emendas do nobre Senador: 
11 Ao projeto de resolução s.obre a lei de 19 de agosto de 1846 

suprimam-se os §§ 2.0 e 3.0 do art. 1.0 

No § 16 altere .... ~e o número dos deputados provinciais das se· 
guintes províncias desta maneira: Maranhão: 30, a 5 por distrito; 
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Sergipe, Goiás, Piauí, Rio Grande do Norte e Mato Grosso: 22, a 
11 por distrito; Santa Catarina, Espírito Santo, Amazonas e Para
ná: 20. 

§ Para serem colocados antes do § 2.0 

§ A eleição de ·senadores se fará na forma do art. 60 da lei, 
procedendo-se à eleição especial dos eleitores de paróquia que os 
deverem eleger nos distritos da respectiva província a que perten
cerem. 

Em regra dois distritos concorrerão para a nomeação de um 
Senador, sendo para esse fim unidos o 1.0 com o 2.0

, o 3.0 com o 4.0
, 

e assim por diante, e designando o governo a cidade, ou vila, que 
há de servir de cabeça dos distritos reunidos.; Exetuam-se: 1.0

, as 
províncias que. derem um deputado, nas quais a eleição de Sena
dor se fará na forma dos §§ 7.0 e 11; 2.0

, aqueles que derem 3 
deputados ou outro número ímpar superior, nas quais os 3 primeiros 
distritos serão reunidos para nomearem um Senador; e tendo de 
nomear-se mais· de um, será unido o 4.0 distrito com o 5.0

, o 6.0 com 
o 7.0

, e assim por diante. 
\ 

§ Sancionada a presente resolução, o Senado designará em 
sessão pública e à. sorte os distritos a que ficarão pertencendo os 
senadores. atuais, enviando a ata respectiva ao governo, a fim. de 
que, no caso de falecimento a eleição para preenchimento da vaga 
se faça nos respectivos distritos a que pertencerem os Senadores 
falecidos. 

§ Cada eleitor votará para senador em uma lista de três no
mes, declarando a idade, emprego ou ocupação de cada um dos 
votados. Recolhidos e apurados os votos, se lavrará a ata, na forma 
declarada no § 12, extraindo-se as cópias de que trata o art. 79 da 
lei, remetendo-se à câmara da cidade ou vila cabeça dos distritos 
reunidos a que deverá ser enviada à câmara da capital da província, 
e segundo o referido artigo. 

§ A apuração na câmara municipal da cabeça do distrito se 
fará na época e forma declarada no § 13. D'as atas se extrairão 
três cópias, que serão remetidas, uma ao ministro 'do império, ou
tra ao presidente da província e outra a.o secretário do Senado. 
Considerar-se-ão propostos para Senador os três cidadãos mais vo
tados, ainda quando tenham somente maioria relativa. 

§ Para depois do § 21. 

376 



Fica revogado o art. 1.11, da>lei de 19 de agosto de 1846 -
Marquês de Paraná." · 

O SR. PRESIDENTE ~·Continua a discussão. (Pausa.) Não ha
vendo mais quem peça a palavra sobre a matéria ·VOU pôr .a votos. 
(Pausa.) Os senhores .que dão por concluída· a terceira discussão 
do projeto queiram levantar-se. 

Levantam-se apenas dois Srs. Senadores. (Hilaridade.) 
O SR. PRESIDENTE - Vou levantar a sessão se. nenhum dos 

Srs. pede a palavra ... 
O SR.· D. MANOEL ~Peço-a eu. 
O SR.· PRESIDENTE -Tem a palavra o Sr. D. Manoel. 
O SR. D. MANOEL - Sr. Presidente,· depois de· haver o Sr. 

Presidente do conselho apresentado ao Senado numerosas e impor-
. tantes emendas ao projeto que se discute, pedia a prudência que 

o Senado espaçasse a discussão desta matéria pelo. menos por vinte 
e quatro horas (apoiados), para que nós pudéssemos meditar com 
aquela atenção que merece este objeto, e assim habilitarmo-nos 
para dar um voto consciencioso. 

Eu pedindo· a palavra creio que não perco a minha vez de. falar 
requerendo um adiamento. 

O SR. PRESIDENTE -· Não, senhor, se se limitar a justificar o 
adiamento. 

O SR. D. MANOEL - Eu limito-me ao adiamento. Vejo, ·Sr. 
Presidente, pela votação do Senado quando V. Exa. ·lhe perguntou 
se estava a matéria suficientemente discutida, que o Senado ai.nda 
não está assaz esclarecido, que deseja que esta discussão progrida. 

E notando eu que nenhum dos nobres Senadore.s pedisse ,a pa
lavra para ao menos propor o adiamento, tomei a liberdade de a 
pedir para este fim, e como V. Exa. acaba de dizer-me que.s~~ .eu 
me limitar unicamente ao adiamento não perco a minha vez de falar, 

' '. ' . .. 

o que muito estimo, porque eu desejo e.ntrar .em uma .. dis~u~sã9 
um pouco larga a respeito das doutrinas hoje expe~didas peh? Sr,. 
presidente do conselho, nada mais direi·, contentando~me qom n;ta~
dar à rnesa um requerimento de adiamento por 24 horas.; 

É oferecido e apoiado o seguinte requerimento: .. 
"Requeiro o adfamento do objeto em discussão por 24 horas -

D. M; A. Mascarenhas."· , . 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA- Sr. Presidente, não tenho dúvida 

de dar o meu voto a· favor do adiamentQ,. uma vez .. que. se entenda 
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nos devidos termos a expressão de que o nobre Senador usa -
por vinte e quatro horas. 

Se b nobre Senador entende que o adiamento por vinte e quatro 
horas quer dizer para ·continuar a discussão amanhã, não duvido 
dar o meu voto. Acho suficiente para fixarmos as nossas idéias· a 
respeito dessas emendas o espaço de hoje até amanhã, porque as 
emendas podem sair impressas amanhã no Jornal do Commercio. 

Parece que este praz.o é suficiente, muito mais quando as 
emendas apresentadas ultimamente pelo nobre Presidente do Con
selho não alteram a bas·e do projeto em discussão, apenas alteram 
algumas disposições regulamentares da lei de 19 de agosto de 1846. 

Se o nobre Senador entende, porém, que se devem contar as 
24 horas de momento a momento, o que se ·segue é que o adia
mento será para amanhã à hora e meia da tarde. Ora, querer que 
o projeto seja posto em discussão à hora e meia da tarde, é o mes
mo que declarar que não seja o adiamento por 24 horas, mas que 
seja por 48 ·OU mais. 

Sendo assim, hei de votar contra o adiamento, oferecendo uma 
emenda substitutiva para que fique adiada a discussão do projeto 
até amanhã. 

Vai à. mesa· e é apoiada a seguinte emenda do nobre Senador: 
Emenda - "Que fique adiada a discussão para amanhã - Sil

veira da Motta." 
O SR. D. MANOEL- Sr. Presidente, é notável a ilação que eu 

tiro do pequeno discurso que o Senado acaba de ouvir. 
· O SR. SILVEIRA DA MOTTA- É notável a ilação? 

O SR. D. MANOEL- É. Note V. Exa. que o Sr. Presidente do 
Conselho há muitos dias que medita nas emendas que ofereceu à 
consideraÇão do Senado; e nós, senhores, não podemos ter senão 
as poucas horas que medeiam desde que recebemos o Jornal do 
Commercio (e nem todos o recebem) até a hora em que havemos 
de vir para o Senado. De forma que desde as 7 ou 8 horas, que 
é de ordinário a hora em que nos levantamos, até às 1 O, é que have
mos de examinar as emendas que são importantes,. e cotejá-las com 
a legislação a que se referem. 

Se·nhores, a minha intenção, pedindo o adiamento por vinte e 
quatro horas, era que V. Exa. não desse para a ordem do dla este 
projeto senão amanhã, para podermos meditar amanhã e domingo, 
e continuar a discuti-lo segunda-feira com toda a madureza. Em 
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que há aqui desejos de protelar a discussão? Eu quero estudar as 
emendas, quero ver se devo dar-lhes o meu voto ou recusar-lhe, 
peço apenas vinte e quatro horas, e aproveito também o domingo 
para instituir esse exame que deve ser mui circunspecto. 

Para que tanto açodamento, senhores? Pois estivemos mês e . 
meio sem ter que fazer, quando podíamos ter tratado deste pro
jeto, e agora que ele aparece com emendas importantes é que se 
quer que se discuta sem malor exame? Senhores, eu invejo esses 
grandes talentos, essas capacidades raras que compreendem em 
um momento as coisas mais difíceis; confesso a verdade, sou me
diocridade, preciso. mais . tempo para meditar e proferir um voto 
consdenci os o. 

Nunca foi :minh~ intenção que amanhã. se discutisse esta ma~· 
téria, porque contava com as quarenta e oito horas para examiná-la. 
Se. não pedi o adiamento por quarenta e oito . horas, foi porque no 
domingo não .há sessão, e dois dias não é prazo de mais para este 
exame prin~ipalmente para aqueles que não têm senão uma vez de 
falar, c.omo me acontece. Creio .que assim não peço tempo .de mais, 
não abuso da bondad~ do Senado, nem mostro desejo· de ,protelar 
a discussão. · 

Encerra-se a discussão do adiamento, e é aprovado o requeri
mento do Sr. D. Manoel, ficando prejudicada a emenda. 

Esg.otada a o.rdem do dia, o Sr. Presidente dá .Para a da. se
guinte sessão a 3.8 discussão das propos.ições da câmara dos depu
tados aprovando as pensões concedidas ao guarda nacional Hug'? 
José .Nogueira,. e ao marinheiro Jacintho Cardoso da Silva, e ·.a ·1.8 

discussão da proposiÇão da mesma· câmara autorizando ·o goyerno 
para admitir a faz~r ato das matérias do 3.0 ano da f~cul.dad~ de 
direito de S. Paulo o estudante Antônio José de Siqueir~ e Silya~ :. 

Levanta-se a sessão à 1 hora e 25 (Oinutos. 

'• ' 
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ATA DE 21 DE JULHO DE 1855. 

·Presidência· do Sr. Cavalcanti de· Lacerda 

Às 1 O e 1J2 horas da manhã, feita· a chamada, acham-se pre
sentes 26 Srs. Senadores, faltando os Srs. Barão da Boa Vista, Ba
rão do Pontal~ Barão de Suassuna, Souza Franco, Baptista de Oli
veira, Mello Mattos, Queiroz Coutinho, Souza Queiroz, Gonçalves 
Martins, Paula Pessoa, Ferreira Penna, Pimenta Bueno, Araújo Ri
beiro, Fonseca, Marquês de Abrantes, Marquês de Monte Alegre, 
Marquês. de Olinda, Vergueiro, Visconde de Albuquerque, Visconde 
de Jequitinhonha, Visconde de ltaporaí, Visconde de Sepetipa e Vis
conde de Uberaba; por impedido o Sr. Marquês de Paraná; e com 
participação os Srs. Almeida Albuquerque, Marquês de· Valença e 
Visconde de Uruguai. · 

O SR. 1.0-SECRETARIO lê um ofício do Sr. ministro do império, 
participando que S. M. o Imperador se digna de receber; no paÇo 
da cidade, pela 1 hora da tarde do dia 23 do corrente, ~·deputação 
do Senado que tem de felicitar o mesmo augusto senhor pelo ani
versário de sua maioridade - Inteirado. 

O SR. PRESIDENTE declara não poder haver sessão por falta 
de número suficiente de Srs. Senadores, convida aos presentes para 
trabalharem nas comissões e dá para ordem do dia a matéria dada 
para hoje e a continuação da discussão adiada na última sessão. 
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ATA EM 23 DE JULHO DE ~855 

Presidência do Sr. Cavalcanti de Lacerda 

Às 11 horas da manhã, feita a chamada, aqham-se presentes 
14 Srs. Senadores, faltando os Srs. Cunha Vasconcelos, Barão de 
Antonina, Barão da Boa Vista, Barão dé Pindaré, Barão do Pontal, 
Barão de Quaraim, Barão de Suassuna; ·Baptista dé Oliveira, Mello 
Mattos, Queiroz, Coutinho, Souza Queiroz, Gonçalves Martins, Pau· 
la Pessoa, Viveiros, Miranda, Vianna, Pimenta Bueno, Araújo Ribeiro, 
Silveira de Mattos, Souza Ramos, Alencar, Mafra, D. Manoel, Souza 
e Mello, Valasques; Marquês de Abrantes, Marquês de Monte Ale
gre, Marquês de Olinda, Vergueiro, Visconde de Albuquerque, Vis
conde de ltaboraí, Visconde de Maranguape e Visconde de Sepetiba; 
por impedidos os Srs. Marquês de Paraná· e· Marquês de C:axias; e 
com participação os Srs. Almeida Albuquerque, Marquês de Va
lença e Visconde do Uruguai. 

O SR. PRESIDENTE declara não poder haver sessão por falta 
de número suficiente de Srs. Senador, e convida aos presentes para 
trabalharem nas comissões. · 

' ' 

, ... _ . . . 
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SESSAO EM 24 DE JULHO DE 1855 

Presidência do Sr. Cavalcanti de Lacerda 

'SUMARIO - Indicação e discurso do Sr. Mendes dos 
Santos - Pretensão do ~studante A. J. de SigÜeira e Silva. 
Adiamento. Discurso do Sr. Silveira da Motta - lncompa~ 
tibilidades e eleições por círculos. Discursos dos Srs. Sil-
veira da Motta e Dantas. · 

. As 1o horas. e meia da manhã, estando presentes 36 Srs. Se-
nadores, abre-se a· sessão, e lida as atas de 20, 21 e 23 do. corrente, 
são aprovadas . 
. · O SR .. 1.0·SECRET ÁRIO dá conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

Quatro ·ofícios do Sr. ministro do império, remetendo. os autó
grafos sancionados das resoluções da assembléia· geral, autorizando 
o governo a conceder carta de naturalização de cidadã.o brasileiro 
a Joaquim José Tavares, e a outros; a mandar matricular no 6.0 ano 
da faculdade de medicina da Bahia o estudante Bernardo José Afon
so; a conceder um ano de licença com todos os vencimentos ~o 

lente da faculdade de medicina do Rio de Janeiro o Dr. Joaquim 
José da Silva; e aprovando o privilégio exclusivo e o auxílio pecuniá
rio concedidos à Associação Sergipense, para a criação do serviço 
de reboque por meio de barcas de vapor nas diferentes barras da 
província de Sergipe - Fica o Senado inteirado, e manda-se co
municar à câmara dos deputados. 
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Um ofício do 1.0-secretário da sobredita câmara, participando 
ter sido sancionada a resolução da assembléia-geral, autorizando o 
governo a conceder carta de naturalização de cidadão brasileiro a 
lno Edwin Roberts e a outro - Fica o Senado inteirado. 

Outro do mesmo, acompanhando a seguinte proposição: 
"A assembléia legislativa resolve: 
Art. 1.° Ficam dispensadas as leis de amortização para que 

possa a Irmandade do Santíssimo Sacramento da catedral da cidade 
de S. Luís do Maranhão possuir pens de raiz, contanto que o valor 
dos que· atualmente possui e dos que houver de adquirir não ex
ceda a 50. DOO$; séndo obrigada a converter em· apólices da dívida 
pública inalienáveis, dentro de um prazo marcado pelo governo, o 
valor dos referidos bens. 

Art, 2.° Ficam revogadas as leis em c.ontrário. 
Paço da Câmara dos Deputados, em 20 de julho de 1855 -

Visconde de Baependi, presidente - Antônio José Machado, 2.0 

secretário, servindo de 1.0 
- Lindolfo José Corrêa das Neves, 3.0 

secretário." 

"A asse~bléia-geral legislativa resolve: 

Art. 1.0
. Ficam dispensadas as leis de amortização para que 

a irmandade do Santíssimo Sacramento da freguesia de N. S. da 
Conceição de Angra dos Reis da província do Rio de Janeiro, e as 
Irmandades de N. S. do Amparo e S. João. Baptista de ltaboraí, da 
mesma províncias, possam adquirir bens de rais, e conservar os que 
já possuem, contanto que o valor de todos os bens de raiz da 1.a 
Irmandade, não exceda a 50 contos de réis; o valor dos da 2.a não 
exceda a 5 contos, e o valor dos da 3.8 não exceda a 20 contos. 

Art. 2.0 As referidas irmandades são obrigadas a c.onverter 
em apólices da dívida pública, inalienáveis, dentro de um prazo 
marcado pelo governo, todos os bens de raiz que atualmente pos
suem, ou adquirirem em virtude da presente lei. 

Art. 3.° Ficam revogadas as leis em contrário. 
Paço da Câmara dos Deputados, em 20 de julho de . 1855 -

Visconde de Baependi, presidente - Antôni·o José Machado, 2.0
-

secretário, servindo de 1.0 
- Lindolfo José Corrêa das Neves, 

3.0-secretário". · 
Vão a imprimir no Jornal do Commercio. 
Um requerimento de Luiz Nicolau de Maria, pedindo dispensa 
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do lapso de tempo, a fim de obter carta de naturalizaçã.o de cida
dão brasileiro. - À comissão de constituição. 

O .SR. GONÇALVES MARTINS participa que a deputação encar
regada de felicitar a S. M. o Imperador no· dia 23 deste mês desem
penhará sua missão, e que ele, na qualidade de orador da deputação, 
recitara na presença do mesmo augusto senhor o seguinte "discurso: 

"Senhor. A festividade de hoje, em comemoração de um fato 
importante da história deste império, desperta a lembrança de ai· 
guns aco·ntecimentos que 'lhe antecederam. 

"O criador da naci_onalidade brasileira, o libertador de um povo 
eternamente reconhecido, abdicando o trono que elevara nessa hora 
de dor- e de saudade para o pai atribulado, e de ansiedade para· a 
nação que era sua obra, legou ao Brasil mais do que seu magnâni· 
mo coração, ·sua alma grande e generosa: por único pa'ládio da liber
dade que fundara ficou em berço um in.ocente. 

"O Ente Supremo, senhor, que do alto dos céus vela incessan
te sobre os .destinos das nações, aceitando tão grande sacrifício, 
abençoou o herói e adotou o augusto infante. 

"O filho adotivo da Providência Divina cumpria que fosse a pro
vidência humana de seu povo: isto se realizou. As paixões mesqui
nhas e de ambição pareceu ameaçarem a herança constituci·onal: a 
tutela porém era celeste. O patrimônio conservou-se inteiro. 

"E para que mais sensivelmente se ostentasse ·a adoção divina 
no meio das maiores apreensões do pafs, quis o senhor das nações 
que o augusto órfão, novo David, assumisse o pesado ·Cetro para ·der
rotar o pavoroso gigante da discórdia e da anarquia. 

"Este· sucesso feliz, que um Deus somente ·sabe inspirar, con
sumou-se no 'dia 23 de julho de 1840. · 

"Coube enfim, Senhor, a V. M. I. completar a ·obra glor.iesa de 
)eu augusto pai, educando para ela a nova geração brasileifa, ·co!l 
solidando as instituições políticas, e com estas, sem dúvida, a ·liber
dade da nação: esta missão tem sido ·cumprida. 

"Senhor! Sendo ·este o sentimento de que se possui cada vez 
mais o Senado, ele nos ·envh~ em solene deputação perante o trono 
excelso de V. M. I. para termos a subida honra ·de felicitar em seu 
nome a V. M~ 1., ·e exprimir os votos ·que incessantemente faz para 
que seja longo, e sempre glorioso o reinado de V. M. L, e.para que 
sobre sua augusta pessoa e imperial família chov.am todas :as pros

peridades. 
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~.Queira V. M. I. aceitar benigno este since.ro voto de homena
gem do Senado brasileiro: Rio de Janeiro, 23 de julho de 1855." 

Ao que S. M. o Imperador se dignou responder que agradecia 
muito os sentimentos de amor e lealdade que lhe manifestava o 
Senado. 

É recebida a resposta de S. M. o Imperador com muito especial 
agrado. 

O· SR. MENDES DOS SANTOS - Há muito, Sr. presidente, pre
tendia .eu promover no senado um projeto de resolução tendo por 
fim declarar qual_ é o princípio ·regulador da antiguidade dos ma
gistradtls de 2.~ instância ou dos desembargados; era porém desvia
do ·dess·e propóstito pelas circunstâncias especiais em que me acha- · 
va; estava pessoalmente interessado· na decisão deste negó
cio; hoje porém nada mais tenho a haver com a antiguidade dos 
magistrados. Cessou para mim todo o motivo de interesse pessoal; 
despedi-me para sempre de bem-aventurança no céu judiciário, que 
é um lugar no supremo tribunal de justiç.a. É pois ocasião de pôr 
em efeito o dever que entendo correr-me imperioso .. Sabe V. Exa. 
que pela resolução de 16 de novembro de 1831 ficou competindo ao 
supremo tribunal de justiça o julgamento da antiguidade dos ma
gistrados; essa resolução porém nada estabeleceu sobre os princí
pios e regra·s por que se devia reger o mesmo tribunal nessa in
cumhênda importante e espinhosa. Tudo ficou entregue ao arbitrá
rio, ao vago dos assentos da antiga casa da suplicação, dos· estilos 
e opiniões de doutores que têm servido para a decisão desta maté
ria. ·segundo as informações que procurei e pude colher das· pes
soas mais habilitadas e especialmente do finado conselheiro e sena
dor o Sr.· Maia, que sempre foi considerado como o juiz mais com
petente entre nós nas matérias jurídicas, o princípio regulador do
minante da antiguidade dos desembargadores, ao menos até certo 
te~po, foi a priorldade da posse ainda sem exercício; e tal princí
pio s.e acha consagrado em termos positivos e expr.essos no assen
to de 22 de outubro de 1778. Em princípio, Sr. presidente, pareceu
me sempr.e não só mais assentado em razão, como mais jurídico, 
do que o princípio contrário, isto é, sempre a posse com o exercício. 
É a meu juízo mais assentado em razão, porque pode o· magistrado 
aue é ,promovido a desembargador de urna relação remota ter legí

timo impedimento que o tolha de ir entrar no exercício de seu 
novo lugar, verbi gratia, o emprego no serviço da nação, uma mo-. 



léstia grave, etc.; seria uma iniqüidade que não valesse em favor 
do magistrado o fundamento que a todos aproveita. É sabido em 
direito .que o impedimento legítimo nunca deixou de aproveitar aque
le que o pode alegar e provar, e esta espécie de brocardo ou afo
rismo jurídico formulou o autor do repertório de nossas ordenações, 
na combinação de várias das nossas ordenações, como se pode ver 
subverbo - impedimento justo, etc. - É também mais jurídico, Sr. 
presidente, porque o decreto de 24 de setembro de 1829 permitiu 
a todos os empregados públicos poderem tomar posse de seus em
pregos por intermédio. de procuradores. Esta permissão seria um 
laço armado à sinceridade e boa fé do magistrado, que fiado na lei 
usasse da faculdade que ela lhe franqueou para depois sofrer o 
maior dano ~ue ele pode experimentar em .sua carreira, qual é a 
perda da antiguidade, direito precioso que o aproxima ou arreda 
dessa bem-aventurança ou céu de que há pouco falei. Fora isso uma 
anomalia em direito, porque V. Exa. sabe que conforme o mesmo 
direito o ato ·praticado por procurador surte geralmente os mesmos 
efeitos, como se fosse praticado pelo constituinte. Se a lei quises
se fazer uma exceção em prejuízo dos magistrados, tê-lo-ia dito 
expressamente, para que conhecessem o dano a que ficavam su
jeitos usando da faculdade outorgada. Se o não disse, sinal certo 
é que o não quis. 

Para introduzir o princípio da posse com exercício como o prin
cípio regulador da antiguidade dos desembargadores, parece haver
se o supremo tribunal de justiça fundado principalmente no assento 
de 14 de janeiro de 1817; mas esse assento tomado por um tribu
nal incompetente, qual era então a casa da suplicação de Lisboa, 
só poderia ser invocado como monumento de doutrina, e não como 
regra de decidir. V. Exa. sabe que pelo alvará de 10 de maio de 1808 
havia sido criada nesta cidade a casa da suplicação própria do Esta
do do Brasil com todas as atribuições e regalias da casa da supli
cação de Lisboa. Portanto aquele assento de 1817 só podia, ou ·pode 
te.r entre nós a autoridade que lhe dá o império da razão, e não a 
razão do império, como aqui muitas vezes se tem dito das lei roma
nas. 

Há outra razão mais, Sr. presidente, que confirma-me nesta 
opinião; essa razão .me é oferecida pelo decreto de 20 .de outubro 
de 1823, no qual dando-se em lista os artigos da legislaÇão portu
guesa, que continuava a ter vigor em nossa terra, faz~se isenção 
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expressa das ordenações,. leis, regimentos, alvarás, decretos e re
soluções; dos assentos nada se disse; donde parece dever-se con

cluir que essa espécie de legislação só pode ter a autoridade que 
lhes der a boa razão em que forem fundados, a jurisprudência lumi
nosa que neles abunda. Ora, creio haver mostrado que o citado· 
assento de 1817 não tem por si essa boa razão. 

Verdade é Sr. presidente, que pelo assento de 5 de julho de 
171 O foi declarado que para s~ dizer algum desembargador atual é 
copulativamente necessário que seja do· número e tenha exercício; 

mas esse assento tomado para a decisão de um caso particular 
entre desembargadores efetivos e honorários não pode ter aplica
ção a nossos desembargadores, porque os não há honorários no 
sentido da antiga legislação de Portugal. 

Acresce que pelo assento de 21 de novembro de 1650 se 
achava já declarado (lendo) ser regra de direito c.omum que pela 

posse e tempo se regulava a preferência entre os desembargado
res. Deste mesmo assento claramente se colhe que o impedimento 
legítimo e provado é justa causa para evitar-se o dano que da mora 
possa resultar. Acresce mais que pelo assento de· 22 de abril de 
1728 também se declarou (lendo) que tanto que se chegava a entrar 
em lugar ordinário de alguma relação, e adquirir nela prioridade de 
posse, já não podia entre os ministros da mesma relação recorrer
se a outra· antiguidade, nem de leitura, nem de serviço, mas só a 
dita posse era ·a que devia ser atendida, Sr. presidente, uma infi-.- .....----=------... .. -
nidade de assentos povoa, e peja a coleção respectiva. Um sem 
número deles se tomaram sobre a antiguidade de desembargado
res, como se pode ver no Dicionário Jurídico de Pereira e Souza' 
v. Ant:guidade o os magistrados. Entretanto lendo-se· com cuidado e 

paciência, desse montão parece resultar que o princípio diretor e 
regulador da antiguidade dos desembargadores é a prioridade da 
posse, ainda sem exercício por impedimento legítimo. Faz também 
a este meu propósito. a nossa legislação novíssimà. Quando se tra

tou da antiguidade dos juízes de direito e se propôs o exercício 

efetivo como único princípio regulador dessa antiguidade, houve 
grande desempenho em aplicar-se o mesmo princípio aos desem
bargadores; mas· isso não passou, ficando baldado o empenho, don
de se deve inferir que no espírito dessa legislação o princípio que 
rege a antiguidade dos desembargadores não é o mesmo princípio 
que rege a antiguidade dos juízes de direito . . . 
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Resumindo-me, Sr. presidente, declaro altamente que não é 
minha intenção censurar ou argüir o supremo tribunal de jus tiça pelo 
modo por que se tem havido na delicada atribuição que lhe deu a 
lei. Não posso crer que os homens mais provectos no estado de 
jurisprudência, os senadores da ordem judiciária entre nós, tenham 
desatestado, e que eu tenha razão. Meu único fim é oferecer ao 
mesmo supremo tribunal de justiça uma regra certa, seja ela qual 
for, que o livre dos desembaraços em que necessariamente se há 
de ter achado, e remova dele a· ocasião de queixas que tem apare
cido contra sua imparc~alidade. Tudo na matéria sujeita depende do 
arbítrio do supremo tribunal de justiça, arbítrio que seguramente 
terá sido regulado pelos princípios de direito;· não duvido disso; 
mas v~ Exa .. bem sabe que toda e qualquer decisão fundada em 
mero arbítrio acarreta queixas infalíveis. Parece-me, demais, que 
o mesmo supremo tribunal de justiça vacila um pouco no uso do 
princípio que adotou para regular a antiguidade dos desembargado
res; não se mostra muito seguro e firme nele, o que creio poder
se demonstrar pelo que se passou comigo mesmo. Pelo acórdão 
de 20 de· agosto de 1852 teve o supremo tribunal de justiça de 
decidir algumas reclamações relativas à antiguidade de desembar
gadores. Fui eu um deles. A meu respeito julgou o tribunal que me 
não podi'am aproveitar as licenças que obtive para não ir exercer 
o meu ·lugar de desembargador do Maranhão, porque todas essas 
licenças eram necessárias ao mesmo exercício. Para justificar tais 
licenças fundei-me na qualidade de deputado à assembléia geral, 
qualidade que já tinha .quando fui nomeado desembargador daquela 
relação, e continuei a ter muito tempo depois. Não houve a mesma 
coerência no mesmo acórdão; quando se tratou de julgar a antigui
dade de dois de meus colegas, os Srs. desembargadores Ribeiro, 
e Freitas da Bahia, o princípio regulador foi já outro. Se estou bem 
informado, o Sr. desembargador Ribeiro sendo nomeado de~embar
gador de Pernambuco, tomou posse desse lugar por procurador, ser
vindo-se da faculdade que lhe dava a lei; mas não foi entrar no 
exercício do mesmo lugar, porque foi disso dispensado pela co
missão que lhe deu o governo, que creio ter sido a de revisor do 
código penal militar. Entretanto aproveitou-lhe, como lhe devera 
a meu juízo aproveitar, para se lhe contar a antiguidade desde a 

posse sem exercício. Julgou-se que aquela comissão era impedi
mento legítimo, que não podia prejudicar a sua antiguidade. 
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O mesmo passou com o Sr. desembargador Freitas, foi-lhe le
vada em conta a falta de exercício na relação da Bahia depois da 
posse por ter estado impedido no emprego de deputado provincial 
daquela província, e cortou-se-lhe a antiguidade desde a posse. Só a 
mim me não aproveitou o emprego de .deputado à assembléia geral, 
a que todavia é subordinado. o exercício de outro qualquer emprego, 
que não seja o de conselheiro de estado e ministro de estado, nos 
termos 9o art. 32 da constituição política do império.1 Ora, uma tal 
vacilação, um tal julgamento no mesmo acórdão (apoiados), me faz 
crer que o supremo tribunal de justiça não está bem seguro acerca 
do princípio regulador que. tem adotado. Portanto. entendo que faço 
um presente ao mesmo tribunal; que venho em seu socorro, ofere
cendo-lhe uma regra certa na espinhosa incumbência que lhe deu 
a lei. 

Não convém, demais, que uma atribuição que aproxima ou afas
ta o desembargador das pastas do supremo tribunal, última regalia, 
e a mais principal da ordem judiciária, esteja dependente de mero 
arbítrio. Estabeleça-se enfim um princípio certo,· seja ele qual for; 
não esteja sempre a espadR de Dâmocles pendente sobre as cabe
ças dos desembargadores, como acontece. Há uma reclamação 
atendida; aí vem certo número de desembargadores para diante, e 
vão outros para trás. Nova reclamação traz nova alteração, e dá-se 
a mesma cousa. Não é possível que continue este vaivem. 

Parece-me que, qualquer que seja o princípio que adotar o 
corpo legislativo, a resolução que o declarar não pode ter efeito 
retroativo (apoiados), embora a lei declaratória tenha regularmente 
esse efeito, o qual cessa quando os atos anteriores estão já julga
dos e decididos. Ora, o. julgamento da antiguidade deve ter a força 
de caso julgado, . ai i ás ficaria sempre incerto este direito tão pre
cioso para os desembargadores, nenhum estaria seguro. O que me 
confirma mais nesta crença é a . doutrina do próprio tribunal supre
mo em um outro acórdão em que teve ele de . ocupar-se da minha 
insignificância, creio que em data de 10 de maio de 1853. Decidiu 
que não conhecia da minha reclamação porque era espécie de em
bargos que a lei não admitia no caso, bem que, segundo me infor
maram, foram outras reclamações atendidas. Se a reclamação não 
pode fazer alterar a ordem em que o desembargador foi graduado, 
porque tem o caráter de embargos, depois de· ter sido já ouvido. 
creio que no mesmo caso estão todp.s os mais desembargadores 
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cujas antiguidades foram julgadas e decididas depois de igual au
diência. Devem, pois, ser mantidos na ordem em que foram coloca
dos; qualquer alteração que nela se fizer irá prejudicar a direitos 
adquiridos, e para ·que haja segurança nesses direitos é que man
do à. mesa a minha indicação; antes disso requeiro a V. Exa. se 
digne consultar o Senado se consente que se nomeie, como peço, 
outro membro que me substitua na comissão de legislação para 
este caso particular. Ainda que nenhum interesse pessoal tenha 
eu mais no negócio das antiguidades, todavia como entendo,· talvez 
sem nenhuma razão, que se me não guardou justiça, receio que o 
amor-próprio seja parte para que não veja bem o que mais cumpre 
na matéria .. 

Vem à mesa a seguinte indicação: 
"Indico que a comissão de legislação consultando as disposi

ções extintas sobre a matéria, ofereça ao Senado um projeto de 
resolução, que declare qual é o princípio regulador da antiguidade 
dos desembargadores, se a posse com exercício ou se a prioridade 
da posse, tendo sido dispensado o exercício por impedimento le· 
gítimo. Paço do Senado, em 24 de julho de 1855. - Mendes dos 
Santos. 

É apoiada e aprovada. 

ORDEM DO DIA 

São sem debates aprovadas em 3.a discussão, para serem en
viadas à sanção Imperial, as proposições da câmara do deputados 
aprovando as pensões concedidas ao guarda nacional Honório José· 
Nogueira, e ao marinheiro Jacinto Cardoso da Silva. 

É sem debate, aprovada em 1.a discussão a proposição da mes
ma câmara autorizando o governo para admitir a fazer ato das ma
térias do 3.0 ano da faculdade de direito de S. Paulo o estudante 
Antônio de Siqueira e Silva. Entra logo em 2.a discussão a mesma 
proposição. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA - Pedi a palavra para perguntar 
o que se votou ... 

O SR. PRESIDENTE - Que passasse à 2.a discussão. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA - Esta pergunta é para meu go

verno. Quisera que alguém me dissesse quais as razões que mili-
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tam para que este estudante, que não sei quem é, seja admitido a 
fazer exame do 3.0 ano do curso jurídico de S. Paulo. Se as acade
mias estão abertas, se os trâmites para fazer exame não lhe estão 
vedados, quero saber a razão por que o não· fez; e quem sabe se 
o faria já? Pod eser isto um grande despropósito. Queira V. 
Exa. mandar-me os papéis. (É satisfeito e examina-os.) 

Eu acho que sempre há alguma cousa a considerar neste ne
gócio. t um estudante que, segundo ele mesmo alega, fugiu com 
o ponto. Esta é a· frase escolástica, e muito conhecida no Senado. 
Depois, diz ele que apresentou atestado, . . Entretanto faz uma 
acusação gravíssima ao digno diretor da~ academia, e o Senado, sem 
apreciar a justiça ou injustiça da acusação, vai dar ao impetrante o 
favor que ele pede, e que lhe foi negado pela repartição competente! 

O· que quer dizer isto?· Quer dizer que todo o mundo pode 
requerer contra autoridades que estão constituídas para um fim 
determinado, de administrar e policiar as academias, e nós esta
mos aqui de braços abertos para fazer quanto despropósito se apre
sentar. 

O estudante até acusa o diretor. (Lê.) A questão veio pois ao 
conhecimento do governo geral, e tendo vindo ao seu conhecimento 
alguma decisão o governo havia de dar sobre esta matéria; como 
vamos pois decidir um negócio administrativo que está afeto ao 
governo geral, em virtude de reclamação do mesmo suplicante, sem 
ouvir o governo? Me parece que aqui não há só preterição dos 
princípios pelos quais tenho clamado sempre que trato destas ques
tões, há alguma cousa mais; há uma reclamação feita ao governo e 
uma acusação ao diretor, e o Senado, sem indagar se é fundada 
ou não, vai fazer o favor que se lhe pede com os olhos fechados. 
Passou nesta casa o precedente de que tudo quanto nela aparecer 
para acabar com esse resto de disciplina que há nos ··estudos su· 
periores há de passar! ... Eu vou requerer que se peçam informa-

ções ao governo. 
É apoiado e aprovado sem debate o seguinte requerimento~ 
"Requeiro que se peçam informações ao governo. - Silveira 

da Motta." 
Continua a 3.a discussão adiada em 20 do corrente, do projeto do · .. 

Senado - H. de 1848 - sobre eleições com as emendas - P. do 
mesmo ano -, aprovadas na 2.a discussão, com o parecer -:- E. 
deste ano - das comissões da constituição e legislação, votos se-
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parados, emendas oferecidas pelas sobreditas com1ssoes, e voto 
separado dos Srs. Pimenta Bueno e visconde de Sapucaí, e emen
das do Sr. marqu~s de Paraná. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA- Sr. presidente, não posso deixar 
de começar este meu discurso pedindo vênia ao Senado por ocupar 
a sua atenção em uma discussão tão solene, tão grave. Eu reco
nheço, Sr. presidente, que em um debate sobre tão altas questões 
constitucionais só devem ocupar a atenção destes corpos os ho
mens que têm por si o prestígio de sua autoridade e ainda mais 
dos seus serviços; a esses é que cabe a autoridade moral necessá
ria para tomarem parte nestes debates e encaminhá-los. 

Mas, senhores, há uma razão pela qual· eu espero que o Sena
do me releve também ocupar a sua atenção sobre esta matéria. 
Homem novo em relação a essas notabilidades, a esses estadistas 
que têm assento no Senado, eu tenho entretanto de guardar tam
bém a coerência que tenho procurado manter sempre nos meus 
princípios políticos. Como membro da câmara dos deputados pugnei 
sempre pelo princfpio das incompatibilidades, como membro da câ
mara dos deputados assinei o ano passado, com mais 32 compa
nheiros, uma emenda estabelecendo as incompatibilidades quando 
se tratou do projeto de reforma judiciária. 

As incompatibilidades pois, senhores, são para mim uns arti
gos de credo político; uma vez que emiti essa opinião na câmara 
dos deputados, e hoje se trata no Senado da mesma questão, eu 
julguei que devia pedir à indulgência do Senado licença para dizer 
as razões que tenho para defender estas idéias, por isso mesmo 
que na câmara dos deputados quando apresentei essa emenda não 
tive ocasião de defender as doutrinas que tinha compreendido pela. 

E a coerência, Sr. presidente, a coerência nos princípios políti
cos é um dever indeclinável do homem público. Nós podemos nas 
nossas relações privadas resvalar de um princfpio seguido, esque
-cê-lo, contrariá-lo mesmo, senhores; a incoerência, individual é um 
defeito lógico, pode ser mesmo infração de uma regra moral, mas 
a incoerência política é o esquecimento de um grande dever políti-
co, 

A coerência, pois, Sr. presidente, é que me faz ocupar hoje 
a tribuna do Senado para defender as incompatibilidades, porque 
eu entendo que por isso mesmo que é um dever rigoroso do homem 
público ser coerente, nas ocasiões solenes em que se discutem as 
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grandes questões políticas, aqueles que algumas vezes nas ques
tões menos significantes ocupam a atenção das. câmaras legislati
vas devem aí trazer o tributo do reconhecimento do direito que tem 
o país a exigir que nós pensemos nas questões importantes com 
muita reflexão, aceitando todo o peso da responsabilidade das. nos
sas opiniões. 

Sr. presidente, pedindo ao. Senado esta indulgência, permita 
também o Senado que eu declare que não tenha a vaidosa preten
são de vir ilustrar esta discussão. A questão tem sido tratada por 
oradores habilíssimos por um e outro .lado; eu não posso trazer à 
discussão senão uma declaração de voto; é essa declaração de 
voto que venho fazer. . 

S~. presidente, têm havido já muitos discursos sobre esta ma· 
téria. Um discurso de recapitulação dos argu~entos apresentados 
pró ou contra não me pertence; não quero, como disse a V. Exa., 
mostrar pretensões de vir ilustrar a discussão ou aquilatar as ra· 
zões dadas, venho fazer, como disse, uma declaração de voto. Não 
posso pois·aceitar essa marcha de discussão com recapitulação dos 
argumentos apresentados. 

Procurarei .. ver se posso simplificá-lo o mais que estiver ao 
alcance da minha razão, compreender as razões. gerais de uma e de 
outra opinião, e apresentar a opinião que. defendo, que tem alguma 
diferença das opiniões sustentadas na casa. 

Sr. presidente, as idéias que estão no debate são as incom
patibilidades e a eleição por círculos; eu procurarei encarar estas 
duas idéias pelo lado da conveniência e pelo lado da legalidade. E 
começarei, Sr. presidente, pelo lado da conveniência, por isso que 
todos, ou quase todos os oradores que têm tomado parte neste. de· 
bate têm ocupado mais a atenção do Senado sobre as questões de 
conveniência do que sobre as de legalidade. Mas é justamente na 
questão da legalidade que eu talvez tenha de- demorar-me . mais. 
Vou encarar pois o lado da conveniência. 

Sr. presidente, as idéias de incompatibilidades e de círculos 
podem-nos trazer uma grande vantagem. Primeiramente,: estas duas 
idéias elaboradas e dispostas convenientemente podem concorrer 
para melhorar a composição do corpo legislativo, e em segundo 
lugar podem concorrer para melhorar a administração da justiça .. 

Podem concorrer, Sr. presidente, para melhorar a composição do 
corpo legislativo, porque desde que· :começamos a nossa vida cons-
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titucional, as eleições feitas pelo sistema atual têm quase sempre 
dado o mesmo resul.tado que eu vou encarar agora na análise. 

Nós sabemos, Sr. presidente, que em um governo constitucio
nal uma câmara temporária deve ser um espelho fiel de todas as 
opiniões, de todos os interesses que há na sociedade; e se é ver
dadeiro este princípio, perguntarei: a câmara temporária do Brasil 
pode ter a pretensão d.e ser a representante de todas as opiniões, 
de todos os interesses que há no país? Eu creio que não. 

O SR. MAROUI:S DE OLINDA dá um aparte. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA - Eu estou encarando a câmara 

temporária, que pela nossa constituição tem· uma renovação perío
dica e em curto prazo, e por isso deve, segundo os nossos princí
pios, no fim de cada período desses receber uma inspiração nova 
do país a re$peito de suas opiniões e seus interesses; o que não 
se dá a respeito da segunda câmara, porque a respeito da câmara 
temporária não há outro corretivo senão a eleição periódica, quando 
a respeito da vitalícia a constituição estabeleceu outros. 

Mas, senhores, eu digo que a câmara temporária não represen
ta, não ·desempenha fielmente este princípio de que as câmaras 
temporária·s devem ser o reflexo das opiniões e interesses móveis 
do país, porqua...a composição da nossa primeira câmara apresenta o 
predomínio, a preponderância ao menos de uma classe que tem 
idélas próprias e que exclui. as outras classes que deviam represen
tar no parlamento, na câmara temporária, os interesses móveis da 
sociedade. 

Sr. presidente, a classe preponderante na nossa câmara tem
porária qual é? É a classe legista. De quantos membros legistas se 
compõe a câmara temporária? Compõe-se de 82. Ora, pode-se dizer 
que uma câmara temporário representa fielmente os interesses de 
todas as classes da sociedade quando, consistindo em 113 mem
bros, conta 82 legistas, e tem apenas 30 e tantos membros para 
representarem todas as outras classes da sociedade? Onde ficam, 
senhores, as representações das classes industriais, dos lavradores, 
dos capitalistas, dos negociantes, .que têm interesse muito repre
sentáveis, e que a classe legista não representa? 

Onde estão as outras class.es industriais que devem· ser rpere
sentadas no nosso parlamento, e que o não estão, ou ao ·menos 
princip.almente na câmara temporária? Quantos são os matemáticos, 
quantos são os artistas liberais, quantos são os homens que te-
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nham conhecimentos das ciências naturais, que estejam no. nosso 
parla~ento? Quantos representantes, senhores, têm as·~ outras clas
ses da sociedade? Os militares, por exempl.o, quais são os repre
sentantes que eles têm na câmara temporária? Creio que têm uni
camente três, e destes três um é reformado, que é o Sr. Sebastião 
do Rego. Barros; ficam-lhe dois, que são .o Sr. Seára e Pacca. 

Onde estão os repres~ntantes da important-íssima classe da 
nossa marinha, quando nem um só. oficial de marinha se acha nem 
no Senado nem na câmara dos deputados. . 

Aonde estão, Sr. presidente, na organização da nossa primeira 
câmara os representantes da classe eclesiástica?. Quantos padres 
tem a câmara dos deputados? Tem 4, que são os Srs. Lindolfo, Leal, 
Campo.s, e Silva. Aonde estão, Sr. presidente, na câmara temporá
ria os representantes de nossos fazendeiros? Creio que a ·classe 
dos fazendeiros está representada por 6 ou 7 membros, e destes 
creio que não há um só dos grandes fazendeiros da província do 
Rio de Janeiro, à exceção do Sr. visconde de Baependi ... 

UM SR. SENADOR - Eu conheço 40 na câmara dos deputados. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA - Quarenta!!! Quarenta são os 

juízes de direito e não 22, como disse· o nobre senador pelo Rio 
de Janeiro; ele enganou-se na sua estatística ... 

O SR. EUSÉBIO DE QUEIRóS - Eu disse que fora.m eleitos 27. 
O. SR. SILVEIRA DA MOTTA - O nobre senador enganou-se, 

posso ler os nomes dos juízes de direito e municipais que foram 
eleitos; incluo os minicipais, porque a respeito destes dá-se a mes
ma razão que para os juízes de direito, por essa r~lação verifica-se 
que foram eleitos talvez 40 ... 

UMA VOZ - Duvido. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA - Nesse caso posso apont.ar os 

nomes. (Lê.) . .. . .. 
(Durante a leitura há diversas reclamações de .. alguns Srs. se· 

nadares, negando que alguns dos . nomes que foram . ~idos, fos~~m 
juízes ao tempo da eleição.) .. , 

Os nobres senadores fizeram à minha li.sta tanta~ exceções, 
uns porque . não eram juízes, outros porque pediram . a demissão, 
outros porque tinham tenção. de pedir. . . . . . . . .. 

O SR. D. MANOEL- Isto é que é:.levar a questão à sua altur~. 
o SR. SILVEIRA DA MOTTA .- .. : mas todas elas se referem 

a 3 nomes, e por c.onseguinte fica a minha estatística a 37 e· não 
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a 27 como o nobre senador disse ... 
O SR. EUSÉBIO DE QUEIROZ - Eu falei dos juízes de direito 

que foram eleitos deputados. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA - E eu falo dos juízes de direito 

e ·municipais ... 
O SR. EUSÉBIO DE QUÉIRóS - Logo, fala em cousa diferente. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA - Mas, Sr. presidente, eu estabe

leci o princípio em relação à classe legista, isto que disse foi unica
mente uma demonstração, e então digo que além destes 37 juízes 
municipais ~ de direito, tem 5 desembargadores efetivos, 2 aposen
tados, 8 advogados, 7 lentes de direito, e ·mais bacharéis perten
centes a outras classes de empregados públicos, ao todo 80 legistas. 

Estou ·pois demonstrando os elementos de que se compõe a 
câmara dos deputados, depois irei às considerações. 

Sr. presidente, sendo tal a preponderância da classe legista na 
câmara dos deputados, eu não posso concordar em que se perpe
tue no país um sistema de eleição que concorre para apresentar 

~ 

na câmara temporária uma classe tão exorbitantemente prt?ponde-
rante, como é a classe legista, e para apresentar na câmara tem
porária a classe de funcionários da administração judiciária, cuja 
ausência de seus lugares é muito sentida, como a experiência que 
temos tido nos há demonstrado ... 

UM SR. SENADOR - Os professores também fazem muita falta 
nos seus lugares. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA- Fazem; hei de fazer a compara
ção da falta que eles fazem com a que fazem os juízes de direito, 
hei de lá chegar. Sr. presidente, não posso deixar de achar muito 
vantajosé: uma ai te, ação na nossa legislação, que nos pode trazer 
o melhommento da composição da câmara temporária. Os nobres 
senadores que têm entrado neste debate já exaltaram as luzes da 
classe da magistratura, a vantagem da sua concorrência no corpo 
legislativo, nos serviços que essa classe ilustradíssima do nosso 
país tem praticado para a sustentação das nossas instituições desde 
a nossa infância constitucional. 

Sr. presidente, eu não desconheço nem a ilustração da classe 
da magistratura, nem o seu patriotismo, nem os ·serviços que tem 
feito em prol de nossas intituições, mas não posso desconhecer 
também o inconveniente gravíssimo de fazê-la preponderar no nos
so corpo legislativo. Senhores, todas as classes;. por muito ilustra-
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das e patrióticas que elas selam, por sua missão própria sobre a 
sociedade, todas as classes têm necessariamente o instinto de sua 
r:onservação, e o instinto de sua prepoderância a respeito das 
outras classes. 

Sempre que, Sr. presidente, nós virmos um parlamento em que 
prepondere, a classe dos lavradores, :nós podemos imediatamente 
assinalar qual é o efeito· que há de ter o predomínio dessa classe 
na sua legislação; nós podemos contar, quando a classe agrícola 
prepondera que o parlamento abundará em leis fiscais e protetoras, 
e que o comércio será sacrificado ao princípio da proteção: se pelo 
contrário nós Virmos preponderar em um parlamento a cl.asse CO· 

mercial, podemos contar que as idéias do comércio livre serão. as 
adotadas, destruindo muitas vezes ou contrariando os interesses da 
indústria agrícola .. Quando em um parlamento preponderar a classe 
legista, que também tem seus instintos próprios, que também tem 
suas virtudes .e seus vícios, nós veremos os mesmos resultados de 
que ressente-se muito a nossa legislação; o espírito sutil e o amor 
excessivo das formas geram na classe legista tendências que devem 
ser corrigidas pela fusão com outras classe, que encarem as idéias 
e os interesses por outras faces. Ora, essa fusão não pode ser 
completa e perfeita desde que a classe legista absorve os elemen-

. tos de todas as outras, prepondera e domina; e isto é um mal que 
todas as especulações políticas procuram remediar quando se 
oêupam das organizações dos parlamentos. 

Nós vemos, que em todos os parlamentos civilizados mais ou 
menos diligências se têm feito para destruir esta preponderância 
da classe legista; vemos, que no parlamento inglês a classe legista 
não. é classe preponderante, não só os verdadeiros magistrados da 
·Inglaterra foram excluídos da câmara dos comuns,· mas os que lá 
existem propriamente legistas não se c.omparam (segundo a esta
tística da câmara dos comuns) nem se podem comparar com a 
maioria dos proprietários e rendeiros que constituem a grande maio
ria da câmara dos comuns. 

Ainda mesmo, Sr. presidente, olhando para a câmara francesa, 
onde, podemos dizer, aparece o espírito legista mais desenvolvido 
do que em outros países, ainda mesmo na câmara francesa a classe 
legista não é a classe preponderante~'''.9uando fal9 da França, refi
ro:.me à França da monarquia regular e constitucional existente até 
1848. Nós vemos mais que na França os governos que se esforça-
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ram por fazer maior no parlamento apresentaram, é verdade, maio· 
rias de funcionários públicos, que estes preponderam, mas não 
eram· seguramente os funcionários públicos magistrados,· como são 
no nosso país. E se nós queremos, senhores, olhar um pouco para 
um país que costuma ser citado como norma em matéria de liber· 
dade,. os Estados Unidos, poderei dizer aos nobres senadores que 
os. parlamentos, ou provínciais, ou da União, não têm maioria do 
juízes ... 

UM SR. SENADOR - Parece-me que é o contrário. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA - Eu poderia provar que esses 
parlamentos não têm quas·e legistas, e que é uma grande reco
mendação contra uma candidatura a qualidade de legista, porque 
esses povos, conquanto reconheçam a independência e patriotis
mo dessa classe muito prestimosa, não tem querido entregar a pre
ponderância dos negócios a essa classe. 

O nobr.e senador pelo Rio de Janeiro quando nos quis persua
dir de que a Inglaterra não excluía da câmara dos comuns todos 
os juízes, não contestou esse princípio de que a maioria da câmara 
dos comuns nunca tinha sido feita com a classe legista, mas ele 
apelou para outro princípio, demonstrando que ainda mesmo a In
glaterra excluindo os ·seus grandes juízes, que fazem parte da câ
mara alta, como meros assessores, admitia alguns outros juízes na 
câmara dos comuns, e que a idéia da incompatibilidade desses juí
zes na câmara dos comuns tinha sido repelida ultimamente. É jus
tamente aqui, senhores, onde o nobre senador descobriu um argu
mento contra as incompatibilidades que eu vou achar·um argumen
to poderosíssimo a favor delas. A opinião que o nobre senador citou 
de MacaLiley contra as incompatibilidades dos juízes metropolitanos 
na Inglaterra ... 

O SR. EUSÉBIO DE QUEIRóS- Não é desses que ele fala. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA- Não é desses! A opinião dess·e 
escr.itor que o nobre senador citou contra as incompatibilidades 
pode dizer-se que é uma opinião individual ... 

·O SR., EUSÉBIO DE QUEIRóS - Teve a maioria da câmara. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA ·-Teve a maioria_da câmara para 
u'm adiamento de 6 meses, mas note o nobre senador que esse bill 
tendo passado em 1.8 e 2.8 leitura, tendo tido .. flelas maioria, o 
seu adiamento em 3.a discussão prova somente a prudência, a cir-
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cuspecção, a lentidão com que o governo inglês procede em todas 
as suas idéias de reformas ... 

O SR. EUSÉBIO DE. QUEIRóS - O adiamento por 6 meses im~ 
porta rejeição. 

O SR. SILV,ElRA DA MOTTA - Se acaso o adiamento por 6 
meses se pudesse considerar como rejeição, a reforma comercial 
de Inglaterra tinha sido condenada muitas vezes, e não voltaria mais 
ao parlamento; porém ela fez tentativas numerosas, até que triun
fou sob o ministério de Sir Robert Peel. Mas, senhores, não é· só 
pelo lado da composição do corpo legislativo que eu encaro a van~ 
tagem. das incompatibilidades, é principalmente, Sr .. presidente, pela 
vantagem da administração da justiça. O nobre senador pela pro-. 
víncia do Rio de Janeiro demonstrou nos tópicos de seu brilhante 
discUrso os inconvenientes da falta de administração de justiça, 
mas procurou atenuar esses inconvenientes. 

Como porém, Sr. presidente, procurou o nobre senador atenuar 
esses inconvenientes? Primeiro, com o argumento já contestado a 
respeito do pequeno número dos juízes de direito, não compreen
dendo os juízes municipais, como se a respeito destes não se desse 
a mesma razão, e talvez com maior gravidade. Pois, senhores, um 
juiz municip?l que deixa o seu termo entregue a um juiz leigo, cuja 
substituição vai descendo até chegar aos membros das câmaras 
municipais, não acha o nobre senador que a substituição deste juiz 
é inconveniente. 

Quanto aos juízes de direito, Sr. presidente, não há habilida.de 
que possa escurecer os inconvenientes da acumulação dos nossos 
juízes de direito no parlamento em relação à administração .da jus
tiça. Senhores, a falta dos juízes de direito nas suas comarcas pro
duz horrores. (Apoiados.) 

Em primeiro lugar, o juiz de direito é substituído por quem? 
Por um juiz municipal que é um juiz em tirocínio, que ainda não 
tem as habilitações exigidas pela lei para ser juiz de direito, e que 
o vai ser. por substituição. 

E esta substituição ainda se dá nos lugares õnde há juiz mu
nicipal para substituir o juiz de direito, porque em· algumas comar
cas nã.o há juízes municipais para substituírem os de direito; e o 
que acontece então, senhores? O que acontece é que o lugar de 
juiz de direito vai cair nas mãos de um desses potentados de aldeia, 
que distribui a justiça a olhos cegos e com as paixões de lugarejos. 
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Sr. presidente, estes inconvenientes quanto à administração 
da justiça a respeito dos juízes de direito todos os dias ainda se 
tornam mais sensíveis, porque o. sistema da nossa legislação nova 
é aumentar as atribuições dos juízes de direito, é dar tudo ao juiz 
de direito. 

Veja-se a lei de 2 de julho de 1850, proposta na outra câmara 
pelo honrado senador pelo Rio de Janeiro, quando era ministro da 
justiça. Esta lei tirou do conhecimento do júri, e cometeu mais ao 
conhecimento do juiz de direito os crimes importantíssimos de moe
da falsa, de roubo, de homicídio nas fronteiras, de resistência 
compreendida na primeira parte do art. 116 do código criminal •. de 
tirada de presos do .poder da justiça compreendida nos arts. 121, 
122, 123 e 127 do mesmo código, e, além destes, o crime de 
bancarrota. Eis aqui senhores, outros tantos precipícios que resul
tam da falt~ dos juízes de direito nos seus _lugares, 

Até então esses crimes estavam no foro comum, o júri conhecia 
deles. Hoje quem é que conhece, senhores, do crime de moeda 
falsa? Conhece muitas vezes um potentadinho de ·lugar. Quem é 
que conhece do crime de resistência? É muitas vezes aquele que 
mandou fazer a resistência, ou que a protege; é o homem do lu-· 
garejo. Quem é que conhece pela nossa legislação_ atual do crime 
de bancarrota? É muitas vezes o homem leigo que não tem a mais 
pequena idéia das qualificações legais do fato da bancarrota. A 
vista desse acréscimo de atribuições que os juízes de direito têm 
tido pelas novas leis, a ausência desses juízes nas suas comarcas 
produz novos inconvenientes que têm aparecido, -porque vai se en
tregar a homens leigos o julgamento de crimes importantíssimos. 

Ora, senhores, entregar-se aos azares de uma substituição le
gal, o conhecimento dos crimes de roubo e de homicídio nas fron
teiras! Entregar-se a quem, Sr. presidente? Muitas vezes a um 
capanga da fronteira, ou mesmo ao juiz municipal, que, como sabem 
os nobres senadores, em seu tirocínio de vida judic.iária não tem 
as habilitações necessárias para se poder descansar nele a respeito 
do julgamento de crimes tão importantes. . 

Para fazer sentir que esse acréscimo de atribuições ainda au
menta os inconvenientes das substituições legais, creio que. podia 
referir um fato importantíssimo que, segundo· me parece, já veio 
ao conhecimento do conselho de Estado, e foi objeto de uma decisão 
imperial. Esse fato prova bem esse novo sistema de entregar-se 
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aos juízes de direito o processo de julgamento de crimes tão im
portantes não podia· de maneira alguma contar com a ausência do 
juiz de direito da sua comarca. 

Julgo Sr. presidente, que esse fato ocorreu na província do 
Rio Grande do· Sul. Foi assassinado um senhor pelo seu escravo 
ou algum administrador, ou feitor por. um escravo. Como era homi· 
cídi.o praticado na fronteira, entendeu o juiz municipal que lhe com
petia fazer o processo de instrução ou formação da culpa, e que 
depois o julgamento devia pertencer ao juiz de direito, apesar de 
existir uma 'lei especial que manda que os crimes de escravos 

. . 

sejam julgados pelo juiz, precedendo um processo especial, e de-
vendo haver .outras restrições quanto à maneira de julgar. Entendeu 
porém· o juiz municipal que ele devia formar o processo ao escravo, 
visto que tratava-se de homicídlo praticado na fronteira, e como o 
juiz de direito se ausentasse, o que fez o juiz municipal? Foi subs
tituir o juiz de direito, e tendo sido o juiz formador da culpa, à 
vista da lei de 1850, impôs a pena de morte a esse escravo. De 
modo que por uma decisão do juiz municipal, que foi quem prendeu 
e formou a culpa, foi o homem julgado e condenado à morte. 

O SR. DANT AS - E o poder moderador não está aí para rever 
a sentença·? 

O SRl BARÃO DE MURITIBA - E a relação onde estará? 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA - A relação julgou que ele era 

competente. 
O SR. BARÃO DE MURITIBA - Veja agora se o argumento 

proc·ede. 

o·SR. SILVEIRA DA MOTTA- Agora é que ele procede mais; 
essa competência, julgada pela relação, corrobora o rneu argumen· 
to, que é mostrar que um juiz municipal, sem as qualificações ne
cessárias, não pode ter em suas mãos a vida do cidadão brasil·eiro; 
não pode formar a culpa, julgá-lo e condená-lo à morte por crime 
de homicídio praticado na fronteira. t cousa horrorosa que em um 
governo constitucional haja um juiz principiante; um juiz em tiro· 
cínio que possa condenar alguém à morte, é um horror! Entretanto .. ~ 
é o que resulta da organização que temos, da ausência continuada 
de juízes de direito para o parlamento, ficando as comarcas entre
gues à substituição de juízes em tirocínio com o direito de impor 

a pena de morte. 
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Senhores, estes inconvenientes a respeito da substituição de 
juízes municipais ainda se agravaram mais depois da lei de 1850, 
que qualifica certos crimes m'ilitares cometidos nas fronteiras ou 
em. países inmigos. A lei de 18 de setembro de 1851 mandou tam
bém julgar pelos juízes de direito os crimes dos arts. 70, 71, 72, 
73 e 76 do código criminal quando cometidas por paisanos; e quais 

são esses crimes, senhores? São os crimes propriamente políticos 
de que trata o tit. 1.0 da parte 2.a do código criminal, os crimes' 
contra a independência, integridade e dignidade da nação. 

Ora senhores, com este sistema de entregar-se aos juízes de 
direito novas atribyições, e atribuições tão importantes, entregan
do-se-lhe o conhecimento de fatos propriamente políticos como são 
os de que trataram os artigos citados do código criminal, como ha
vemos de negar a evidência dos inconvenientes da ausência dos 
juízes de direito de sua comarca? Entre·gar-se a decisão, o julga
mento desses crimes a quem? A um juiz municipal ou a um leigo 
que é um inconveniente gravíssimo? 

Entretanto, senhores, esse sistema de entregar tudo aos juízes 
de direito, e de os conservar em grande número. nas câmaras legis
lativas, parece que estava ameaçado de ter a sua coroação com a 
aprovação de reforma judiciária, porque nesse projeto que foi dis

cutido na câmara dos Srs. deputados, além de tirar-se ainda ao 
júri ·o conhecimento de certos crimes, ia-se dar ao juiz de direito 
mais competência, e competência que fica arriscada à substituição 
legal dos juízes municipais. É este, senhores, um dos inconvenien
tes gravíssimos de que se ressente esse projeto de reforma; muito 

mais quando nele, além de se aumentar a competência do juiz de 
dil'eito, ·se lhe dava até o privilégio de foro nos crimes individuais. 

Senhores, é preciso medir a profundidade deste abismo ... 
O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE -Vai muito bem. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA - ... aumentam-se todos os dias 
as atribuições dos magistrados de primeira instância, e nem ao 
menos se faz o que deseja o nobre senador pelo Rio de Janeiro, 
nem ao menos se lhes tira a vontade de vir para o parlamento; pelo 
contrário antes se estimula essa vontade. 

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE -·Apoiado. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA- Senhores, o nobre senador pela 

Bahia que combateu a idéia das incompatibilidades, querendo tam
bém atenuar os inconvenientes que resultam à administração da 
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justiça da falta dos magistrdos nos seus lugares, fez uma compa
ração dos magistrados com os lentes, pretendendo mostrar ao ·s,e
nado que os homens do magistério t;)mbém faziam grande falta, 
assim como há pouco disse o nobre senador pelo Rio Grande do 
Sul. 

Mas, senhores, é notável a diferença que há na falta de uns 
e na falta de outros. (Apciadcs.) O magistrado é substituído por um 
juiz municipal ou por um leigo, ambos sem as habilitações neces~ 
sárias, e o leigo tem de distribuir justiça segundo as paixões do 
lugar; entretanto que o lente é substituído pelo lente substituto, 
que tem tantas habilitações como aquele, porque às vezes com o 
substituto até pode lucrar o ensino. 

O nobre senador pela Bahia fez uma enumeração dos lentes 
que têm assento no parlamento, fez uma conta de 16, compreen
dendo na sua estatística não só a câmara dos deputados como o 
Senado, onde têm assento dois lentes, e um deles jubilado. Mas, 
Sr. presidente, este argumento é inteiramente improcedente, porque 
o número de 14 lentes que o nobre senador fez entrar na composi
ção da câmara temporária só agora é que pode ser contado, porque 
depois que se fez a eleição ou recomposição da câmara apenas ha
via 7 ou· 8 lentes, compreendidos os de medicina e os de direito. 

Sr. presidente, cotninuarei ainda a ocupar-me com a questão 
da conveniência das incompatibilidades, visto que já toquei nos in
convenientes que resultam à administração da justiça dos magis.tra
dos fazerem parte do parlamento. 

Senhores, a reforma eleitoral do parlamento no sentido das in
compatibilidades é uma causa triunfante em todo o mundo. Não co
nheço um só país constitucional que não tenha incompatibllidades. 
A mesma Bélgica, que consagrava o princípio mais largo quanto 
à elegibilidade dos cidadãos, sem restrição alguma, em 1848 ence
tou a carreira das incompatibilidades, estabelecendo-as em relação 
a certos funcionários públicos. 

O nobre senador pelo Rio de Janeiro qué!ndo fez a enumera
ção dos país.es, que têm adotado o princípio das incompatibilidades, 
nos citou já o que houve em Portugal. O nobre senador fazendo
nos ver a exageração como qualificou, das· incompatibilidades da
quele reino, podia encarregar-se de mostrar os inconevnientes que 
se seguiram da adoção dessas incompatibilidades. Mas é o que não 
tem aparecido, antes pelo contrário dessa ~ata em· diante observa-
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mos que aquele reino, aliás agitado sempre pela discórdia e guerra 
civil, tem-se tranqüilizado, não têm reaparecido essas cenas que o 

nobre senador muito justamente apontou como devidas a essa es
pada, embora vitoriosa, mas insubordinada do duque de Saldanha. 

Se o nobre senador achou coincidência no aparecimento das incom
patibilidades com esse movimento último, podia achar nesse fato 

uma modificação do espírito público com a concessão feita por 
meio das incompatibilidades. 

Visto que não havia das constituições velhas uma só em que 
se achasse o gérmen das incompatibilidades, procurei nas consti

tuições novas achar alguma exceção, e não a achei. A mesma Es
panha, sempre agitada pela guerra civil, sempre incerta no seu 
destino P.ela turbulência do espírito público, estabeleceu na sua 
constituição ambas as espécies de incom:patibilidades, as absolutas 
e as relativas, tanto diretas como indiretas. 

Na constituição espanhola se estabelece incompatibilidades 
absolutas· quanto aos: 

1.° Capitães-generais de província. 
2.° Comandantes gerais de departamentos de marinha. 

3.° Fiscais das intendências. 
4.0 Governadores políticos. 

· 5.? Intendentes de rendas. 
Os que se acharem nestes casos devem optar no prazo de um 

mês. Se dentro de um mês não optarem, se entende que renuncia
ram ao cargo de deputado. 

Funda-se esta i'ncompatibilidade no dever da residência. 
A incompatibllidade relativa é a inabilitação para ser eleito o 

funcionário de província, ou de outra qualquer divisão de território 
em que exerça jurisdição de qualquer espécie. E as renúncias não 
valem senão sendo feitas depois de 6 meses da cessação do exer

cício do emprego. 
Encetando nós hoje esta vereda das incompatibilidades, longe 

de começar uma carreira nova, vamos, Sr. p:-Bsidente, na esteira 
que têm deixado na sua marcha os governos mais adiantados, e 

eu podia dizer mesmo na esteira da Inglaterra, porque na Ingla
terra as incompatibilidades têm sido sucessivamente amplia

das. Essas incompatibilidades foram começadas sob o reinado de 
Guilherme da Holanda, a quem se referiu o nobre senador, foram 
a princípio repelidas por esse rei e depois foram aprovadas; foram 
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aumentadas sob o reinado da rainha Anna, e foram tentadas de novo 
sob o reinado de Jorge I. 

Então se propôs a exqlusão de novas categorias de emprega
dos, e essa causa foi eloqüentemente defendidá por Polieney e 
Lorde Chesterfield. Chegou-se ali a propor a exclusão em massa 
dos funcionários, depois a limitação do número. A história parla
mentar da Inglaterra nos conta essa viva luta dos ministérios de 
Walpole e de Lorde North e as vitórias da oposição de Fox. O re
sult.ado dessa luta foi a queda do ministério de Lorde North, a 
ascensão do ministério Buckinghan, de que Fox fez parte, e a passa
gem do . bill contractors. Essas medidas foram depois aplicadas ao 
parlamento irlandês. 

"Durante século e meio, diz o Sr. Thiers, muitas vezes a pro
posição para a exclusão dos funcionários do parlamento tem sido 
reproduzida, não para ser rejeitada, mas para ser acolhida pelos 
homens de bom senso." 

A causa das incompatibilidades na Inglaterra tem sido sempre 
triunfante; não tem pois razão o nobre senador quando pretende 
achar no adiamento por seis meses do último bill de incompatibili· 
!idades dos magistrados uma prova de que a Inglaterra vai recuan
do nessa carreira. A explicação do adiamento do bill o nobre sena
dor pode achar na situação complicada dos negócios da Inglaterra, 
e no se upresente sistema de reformar. 

Sr. presidente, eu creio que é um princípio de evidência irre
cusável na nossa organização eleitoral; é preciso plantar e desen
volver as incompatibilidades para melhorar não só a composição, 
do nosso corpo legislativo, mas a administração da justiça. 

Mas, senhores, quais são as incompatibilidades a que eu me 
tenho referido? Serão as incompatibilidades diretas e relativas a 
círculos, ou serão as incompatibilidades indiretas e absolutas tais 
quais foram por mim propostas na câmara dos deputados? Senho
res, eu acho a incompatibilidade. indireta e absoluta muito mais 
vantajosa, muito mais eficaz, muito mais forte do que a de que 
trata o projeto, isto é, direta e relativa a círculo. 

A emenda que ofereci outrora na câmara dos deputados, e cujas 
idéias eu prefiro, consiste em estabelecer-se a incompatibilidade do 
magistrado que era eleito para o parlamento quanto ao exercício 
unicamente durante a legislatura. Assim, o magistrado juiz de direi
to ou municipal que for eleito deputado geral ou provincial fica-rá 
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privado do exercício do emprego durante a legislatura respectiva 
de quatro ou dois anos. Esta incompatibilidade tinha o efeito ime
diato de conseguir aquilo que o nobre senador pelo Rio de Janeiro, 
nos disse, nos aconselhou que era tirar ao magistrado a vontade de 
ser eleito deputado, desde que fosse um consectário de sua eleição 
ficar privado do exercício do seu emprego durante os quatro anos 
da legislatura. 

Mas noto que o nobre senador pelo Rio de Janeiro combateu 
também esta idéia, dizendo que ela era também constitucional, por
que importava uma ·pena ao magistrado que era eleito, que era a 
perda do exercício do seu emprego, e portanto a sua antiguidade, 
e direito a acesso. Considerou o nobre senador isto como uma pena. 
Note porém o nobre senador que esta idéia de incompatibilidade é a 
mesma idéia de incompatibilidade que está na sua lei de 1850. 
Nessa lei o nobre senador estabeleceu que o magistrado que fosse 
eleito para o corpo legislativo não pudesse contar na sua magistra
tura o tenipo que estivesse no corpo legislativo, isto é, que não 
pudesse contar os quatro meses de sessão. O que faria esta incom
patibilidade indireta de que falo? Faria com que o magistrado não 
pudesse contar na sua antiguidade os quatro anos em que ficava 
privado do exercício do seu emprego. 

Em que está pois, posso eu dizer ao nobre senador, a diferen
ça entre mim e vós? Está talvez em 6 ou 8 meses do ano. O nobre 
senador quer que se desconte ao magistrado que é membro do 
parlamento quatro meses por ano. 

O SR. EUSÉBIO DE QUEIRóS - Está enganado. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA - O nobre senador quer que se 

desconte ao magistrado a falta de exercício, isto é, ao magistrado 
aqui da corte desconta-se só 4 meses, ao do Pará desconta-se 6 
ou 8 ... 

O SR. EUSÉBIO DE QUEIRóS - O tempo que estiver fora. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA - Sim, é uma desigualdade. O 

·.·nobre senador o que quer é que se desconte o tempo que não 
está no exercício, posto que é um pouco desigual; os da deputação 
do Rio de Janeiro e províncias próximas ficam sendo os bem-aventu
rados. Mas querendo o nobre senador que se desconte só quatro 
meses, em 4 anos são 16 meses. 

E pois, a minha idéia da incompatibilidade indireta e absoluta 
me pa.rece que não devia ser combatida pelo nobre senador senão 
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por ser exorbitante, mas não por ser inconstitucionaL O princípio 
já o nobre senador o plantou na nossa legislação, já foi estabele
cido por ele mandando descontar o tempo que o magistrado está 
no corpo legislativo. 

O SR. DANTAS - Peço a palavra. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA - O princípio de incompatibilida
de indireta e absoluta de que falei, senhores, para que se não con
te ao magistrado que for deputado os quatro anos fora do exercício, 
esse princípio é plantado na lei de· 1850. Tanto, Sr. presidente, é 
um princípio plantado na lei de 1850, que nessa mesma lei se es.:. 
tabeleceu uma exceção a favor daqu~les magistrados que faziam 
parte da câmara dos deputados quando a lei se votou. Fez-se uma 

exceção para quê? Para não se contar contra eles, que então ainda 

faziam parte da câmara dos deputados, o tempo que vinha a faltar. · 
Logo, senhores, o princípio da incompatibilidade indireta e absoluta 

já tem uma raiz na nossa legislação, já está sancionado pela lei 

de 1850. O país não pode ter mais escrúpulos a est~ respeito de 

inconstituci,onalidade; os homens mais escrupulosos, os homens 
supersticiosos a respeito da constituição, esses mesmos deviam 
olhar para a lei de 1850, e deviam concluir que assim como eles vo

taram pela lei de 1850, que estabelecia' as incompatibilidades indi
retas e absolutas dos magistrados juízes de direito, eles podem 
hoje, votar, sem escrúpulo de inconstitucional, pela incompatibili
dade indireta e absoluta que estabelece que o· magistrado que for 
eleito e aceitar a eleição fique inibido do exercício do sem empre

go durante os quatro anos. 
E tanto, Sr. presidente, se reconhece a procedência deste meu 

argumento a favor das incompatibilidades indiretas, que o nobre 
senador por Pernambuco quando fez algu.mas considerações gerais 

quanto às incompatibilidades, reconheceu que a razão da lei era a 
falta que fazem os magistrados nos seus lugares. Ele reconheceu 
que os magistrados faziam falta nos seus lugares e continuavam a 
vir para o parlamento, por que, senhores? Como explicou ele isto? 

Disse: porque a lei de 1850 não era excetuada fielmente. 

O SR. MARQUÊS DE OLINDA dá um aparte. 
o SR. Si(VEIRA DA MOTTA - Por não se poder c.ontar com 

a execução da lei de 1850. O que quer dizer isto? Eu vos digo. 
Quer dizer que o nobre senador deposita muita esperança na eficá

. cia da incompatibilidade estabelecida. ,na lei de 1.850, se ela for bem 
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executada, se houver certeza de sua execução. Ora bem, pois se 
o nobre senador entende que os maigstrados fazem muita falta nos 
seus lugares, se ele defende as incompatibilidades de 1850, se 
ele entende que se deve fazer certa a execução dessa lei para que 
seja certo o resuttado da incompatibilidade, se, se ele julga isso, então 
o nobre senador deve votar a favor das incompatibilidades pro
postas ... 

O SR. MARQUtS DE OLINDA dá um aparte. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA - Nã.o há ofensa nenhuma. Se o 

nobre senador não entende que a lei de 1850 ofendeu a constitui
ção, não pode entender que esta a ofenda, aliás há contradição. 
Entender .que uma lei pode dizer ao magistrado - se vós fordes 
eleito membro da câmara dos deputados ... 

O SR. EUSÉSIO DE QUEIRóS - Não diz isso. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA- Não diz isso? Eu não me impor

to com os termos, entendo o que se quer dizer nela, porque o legis
lador, entendo eu, deve ser muito sincero, muito franco. O que se 
colhe da lei de 1850? Que o magistrado que for eleito deputado, 
que for nomeado para qualquer outra comissão administrativa, ou 
obtiv.er licença perde o tempo que estiver fora do seu lugar. Por
tanto, se acaso se entende que é uma pena hoje impor a perda 
dos quatro anos de exercício, porque não entendestes então que 
era uma pena dizer ao magistrado eleito deputado - vós não podeis 
contar estes quatro meses? - Pois não é incoerência? Ao menos 
por um princípio de identidade de razão os nobres senadores que 
foram os plantadores das incompatibilidades indiretas não deviam 
ser os que hoje aberrassem completamente dessas incompatibilida
des. O que é que se quer hoje? Eu não faço mais do que andar 
na esteira do nobre senador pelo Rio de Janeiro, do que fazer o 
que ele já fez; com a diferença de que ele deu um passo, e eu 
entendo que devia dar dois. E, senhores, posso afirmar que uma 
das idéias que mais me impeliu para ser um defensor extremado 
das incompatibilidades indiretas e absolutas foi a idéia da lei de 
1850. É daí que vem o meu maior argumento; não sei como é que 
os nobres senadores podem considerar hoje pena a perda dos qua
tro anos, quando não entenderam que era pena a perda dos quatro 
meses. (Apoiados.). 
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. Sr. presidente, uma vez que toquei já na parte legal da questão, 
na de constitucionalidade, vou aproveitar o ensejo para entrar dire
tamente na questão da legalidade das incompatibilidades. 

Sr presidente, o parecer da comissão, concluindo contra a lega
lidade das incompatibilidades diretas, me parece que reduziu a .sua 
argumentação aos seguintes princípios. A constituição do. Estado 
estabele as condições de elegebilidade, isto é,. as condições do 
voto ·ativo e passivo; estabele.ceu as condições necessárias para 
se ser eleitor e ser eleito, segundo as diversas habilitações que a 
mesma constituição exige. · 

Portanto todo o argumento tirado da constituição reduz-se a en
carar o princípio da elegibilidade e da legalidade do voto. :Pois bem, 
senhores eu acompanho a comissão nos escrúpulos a respeito das 
condições que podem constituir a legitimidade do voto. ·.Mas eu 
não posso, senhores, acompanhar. a comissão inteiramente nas con
seqüências que ela· tira da legitimidade do voto em relação às in
compatibilidades como não compreendidas na constituição. 

Sr. presidente, já aqui se argumentou contra ·este princípio. da 
comissão, em primeiro lugar com o argumento tirado da exclusão 
das praças de pré. Não repetirei este argumento, porque lá tem 

sido .apresentado mais de uma vez, e foi ultimamente. muito luci
damente exposto pelo nobre presidente do conselho. Já aqui. se 
apresentou contra este princípio a exceção da lei de eleições a res
peito dos parentes que não estão enumerados na constituição, en
tretanto que a lei orgânica os excluiu. 

·Já aqui se apresentou outro exemplo a respeito das. câmaras 
municipais;· foi apresentado pelo nobre senador por Minas, deduzin
do ele da· lei das câmaras municipais restrições quanto à composi
ção dessas câmaras que não vêm na constituição. 

Mas, senhores; além do último argumento que apresentou .o 
nobre senador por Minas ·presidente. do conselho, eu creio que de
verei· chamar a atenção do Senado para alguma outra observação 
a respeito desta questão. 

Senhores, vós dizeis que não se pode estabel.ecer' incompati
bilidade alguma, porque a constituição. não estabeleceu senão aqu.e
les, requisitos. aquelas condições de elegibilidade .. Mas se vós. en
tendeis que só na constituição e não no modo prático das ele:ç.õe~ 
se podem estabelecer regras para garantir. a legitimidade do voto 
ativo e passivo, se vós o entendeis·· .assim, deveis rejeitar todas a~ 
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disposições que nós ,achamos em uma lei orgânica deste mesmo 
artig.o da constituição, lei que é assento da interpretação da cons
tituição do império. 

Essa ,lei, Sr .. presidente, é a lei de eleições. Eu não sei que a 
constituição do império possa ser mais autenticamente interpreta
da do que pelas leis orgânicas que se fazem para sua completa 
execução. O que é uma lei de eleições senão a organização do 
princípio constitucional? E se é a organização do princípio consti
tucional, é nessa or.ganização que deveis estabelecer tudo quanto 
é relativo ~o exercício dos direitos políticos de votar e de ser 

votado. 
Pois bem, senhores, é lei de eleiç~es que se tem procura

do estes àrgumentos, e que eu procuro novos; é a lei de eleições 
que eu pedi subsídio para poder entender a constituição do império 
no ponto em questã.o. Vejamos, por exemplo, que o art. 65 da lei 
de eleições combinado com o art. 124 dá em ,resultado que a cons
tituição do império não se pode julgar violada, ofendida só pelo 
fato de se alterar uma ,condição relativa ao direito político de ele
ger. Vejo, por exemplo, dizer-se no art. 63, que nenhum eleitor 

pode votar senão no colégio eleitoral em cujo distrito estiver a 
freguesia pela qual for eleito. Eis uma restrição ao voto ativo do 
eleitor dentro da província. 

Pois, senhores, vós reconheceis que a entidade .....; província 
- e não - círculo - é que é a entidade constitucional, vós que 
reconheceis a legitimidade do eleitor por uma paróquia para dar 

0 seu voto e produzir os efeitos desse seu voto em relação ao pro
nunciamento da província, visto que esse voto pode fazer o repre
sentante (este voto de uma paróquia fazendo-o representante tem 

0 seu efeito em toda a província), como é que podeis estabelecer, 
segundo a constituição em vossos princípios, que o eleitor não pos
sa votar senão na paróquia? Eu, eleitor eleito pela minha paróquia, 
por uma superveniência que não está em minhas mãos remover, 
e que a lei não tem interesse em remover, acho-me em outra pa
róquia da mesma província, às vezes na. vizinha; a lei diz-me: "não, 
não podeis votar!" Perguntarei, não sou eleitor legítimo? Não o 
provo com o meu diploma? Este meu voto legítimo não deve pro· 
duzir efeito em toda a província? Qual é a circunstância que pode 
fazer legitimar o voto dando-se na paróquia, e ilegitimá-lo quando 
fora dela, mas dentro da mesma província? 
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Aí senhores, mesmo quanto ao di rei to de votar que. os nobres 
senadores julgam que não se pode limitar de maneira alguma, nós 
achamos na lei orgânica que se pode votar. A eleição é provincial, 

o eleitor de S. Paulo flãO pode votar na província do Rio de Janeiro 
ou vice-versa, isto compreende-se; .mas o .eleitor de uma paróquia 
da província não pode votar em outra quando ele tem de. fazer o 
representante da província, de decidir talvez quem há de ser, porque 
essa decisão pode depender de um 'voto! . . .. . 

Se acaso os nobres senadores entendem que o ""art. 94 da. 
constituição não pode ser limitado por circunstância alguma quanto 
à legitimidade do eleitor, então devem. estabelecer ·conseguinte
mente que o atrigo da .lei de eleições está também em contradição 

com a constituição. Entretanto no art. 124 se estabelece que os 
cidadãos brasileiros em qualquer parte que .existam são elegíveis 
em cada distrito~ eleitoral para deputados .ou senadores, .ainda ·quan- · 
do aí não sejam nascidos, residentes, ou domiciliados. Onde está 
a distinção quanto a elegibilidade, quantg ao direito de voto? Não 
vejo. (lê.) Assim como também diz que todo o eleitor provincial 
tem direito de concorrer à eleição na sua província; entretanto no 
art. 65 estabeleceu uma condição nova, a da legitimidade do eleitor, 

que é votar no lugar.· 
Ainda mais, senhores, o art. 89 da lei de eleições estabelece 

outr.o princípio para interpretar o artigo constitucional. Se nós. en
tendemos, segundo os pr!ncípios da comissão, que além daquelas ex~ 
clusões expressas que a constituição fez, não pode. a lei orgânica 
éstabelecer circunstâncias tendentes a melhorar o meio ,prático de 
fazer as eleições, se esse é o princípio supersticioso da comissão 

a respeito das· condições do voto e do elegível, então. entendo que 
a lei de eleições não pode estabelecer também impedimento na cons
novo além daqueles que estão expressamente enul]leirados na cons
tituiçã.o. Ora, eu vejo que no art. 89 estabelece-se expressamente 
uma incompatibilidade entre os cargos de senador e deputado pro
vincial, porque este artigo diz o seguinte. (Lê). 

De modo que pelo princípio da lei de ,eleições. os membros 
d aassembléia provincial, só pelo fato de terem sido escolhidos 
senadores, ficam com impedimento ·legítimo de tomar assento na 
assembléia provincial, não são mais deputados, chama-se o suplen~ 
te a quem ·a câmara municipal .expede .o diploma, como se· f,asse 
efetivo; de maneira que há incompatibilidade estabelecida na .lei 
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de ·eleições entre os cargos de deputado provincial e de senador, 
e entretanto, senhores, parece-me que este artigo da lei de eleições, 
que estabeleceú esta incompatibilidade .entre os senadores e os 
deputados provinciais nunca foi considerado como inconstitucional. 

O c-orpo legislativo teve também outras razões, razões de con
veniência, e concedo que muito boas; o senador tem ·uma tal ou 
qual obrigação de residência na corte, e é imped.ido por esse fato 
de estar nas províncias; entretanto esta razão, que me parece muito 
boa, segundo os princípi.os dos nobres senadores altera a consti
tuição ... 

O SR. PENNA - Está enganado. O .art. 89 da lei, quando fala 
da nomeação para o cargo de senador, refere-se somente aos depu
tados gerais. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA - A lei não diz rsso, eu vou ler 
o artigo. ·(Lê.) 

A vista disto, nã.o sei como se possa fazer a distinção que 
os nobres senadores fazem ... 

O SR. FONSECA - Eu sou senador, e tive .assento na assem
bléia provincial ainda este ano. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA - O nobre senador teve assento 
na assembléia provincial, por ter sido eleito antes de ser senador, 
e tanto assim é que o nobre senador pelo Rio ~rande do Sul, o Sr. 
barão de Quaralm, a quem em .perguntei a razão de ter também toma
do assento na .assembléia provincial sendo senador, .me deu a mes
ma razão de que já . estava eleito, que havia dúvida nisso, e que 
entendia não havia incompatibilidade: eu também julgava que não 
havia tal incompatibilidade, mas achei o princípo. estabelecido na 
lei, assim como achei o outro princípio, quanto ao eleitor paro
quial. .. 

UM SR. SENADOR - A prática é em sentido contrário. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA- Oh! senhores! Aqui está o nobre 

senador (aponta para o Sr. Vergueiro) que foi sempre deputado pro
vincial em S. Paulo, ,mas que desde que esta lei de eleições foi 
posta em execução, nunca mais o foi, por se entender que sendo 
senador não podia ser deputado provincial ... 

O SR. FONSECA - Foi muitas vezes comigo, sendo já sena
dor. 

O SR. SILVEI.~A DA MOTTA - Está enganado, depois de 184f) 
nunca mais foi, a última vez foi em 1842 ... 
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O SR. SOUZA RAMOS - Em 1850 era deputado provincial 
em Pernambuco o Sr. barão de Suassuna que é senador. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA- A vista pois, Sr. presidente, des~ 
tes argumentos deduzidos da c~nstituição para estabelecer~se que 
o modo prático de fazer" a eleição pode C·ompreender a todas estas 
circunstâncias que a lei orgânica da constituição· estabeleceu para 
tornar efetivo o. voto legítimo, uma vez considerados esses argu~ 
mentes, entendo que·· as razões apresentadas pela comissão ainda 
mesmo contra as incompatibilidtdes diretas não são procedentes. · 

. ' . 

Pela minha parte inclino~me mais às incompatibilidades· indire
tas e absolutas, porque as julgo mais eficazes, porque as julgo já 
estabelecidas pelas leis de 1850, e porque assim, creio, se podem 
tirar todos os escrúpulos constitucionais que os nobres senadores· 
têm. Mas ainda mesmo a respeito das eleições diretas por círculos 
não acho procedentes ps argumentos do parecer da comissão pelas 
razões que deram os nobres senadores que me precederam e que 
eu não repetirei agora. 

Mas visto, Sr. presidente, que trato de consignar as razões do 
meu voto, e é este o único. fim do meu discurso, devo emitir a 
minha opinião a respeito do voto separado assinado pelos dois no· 
bres senadores concordantes Pimenta Bueno e visconde de Sapu
caL 

Concordo, Sr. presidente, com o ilustrado parecer destes dois 
nobres senadores quanto à preferência que eles dão às incompati-, ' 

b~lidades indiretas, mas não posso concordar com aquelas que eles 
estabelecem na emenda de seu voto separado. A incompatibilidade 
estabelecida no art. 2.0 do voto separado é uma incompatibilidade 
indireta, e relativa aos círculos, e sendo uma incompatibilidade re
lativa aos círculos tem para mim o inconveniente de limitar por 
maneira o efeito da medida, que elas ficam redÚzidas a quase nada. 
O juiz de direito ficando sujeito somente à perda de seu tempo de 
exercício quando é eleito pelo lugar ,em que ele exerce jurisdição, 
não só pode dar-se o inconveniente muito reproduzível das trocas, 
e das trocas· dentro da mesma província, como me parece mesmo 
que desta maneira vem a assinalar-se como fundamento da. incom
patibilidade a idéia, em que eu não convenho, de ser a incompatibi
lidade estabelecida para reprimir ·9. abuso de jurisdição, e não por 
amor da administração de justiça. · · 
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Não desejo hostilizar a classe da magistratura, cujos serviços e 
ilustração reconheço; não fecharei os olhos aos abusos dos magis
trados políticos para servir suas candidaturas, embora sejam esses 
abusos a exceção e não a regra; não quererei que a magistratura 
se desmoralize e perca seu prestígio no encarniçamento ·das lutas 
eleitorais; mas o fim principal da medida das incompatbildades é 

outro: - é melhorar á administração da justiça assegurando a re
sidência dos magistrados nos seus lugares para evitar o inconve
niente das substituições por pessoas incapazes. - Mas estabele
cendo-se no art. da emenda dos nobres senadores que os juízes de 
direito não possam ter. exercício por· todo o tempo na legislatura, 
quando forem eleitos deputados gerais ou provinciais por distritos 
que compreendam a sua comarca em todo ou em parte, não se 
consegue o que se tem em vista. Haverá .o inconveniente das tro
cas; mas não é esse o maior porque as trocas têm corretivos. 

As relações políticas são de província e não de comarca; o 
juiz de dfrelto procurará a sua eleição em outra comarca da pr.o
víncia, e assim subtrair-se-á ao efeito da medida que queremos es
tabelecer, e virá para a câmara, deixando a sua comarca entregue às 
alternativas da sua ausência, Destarte teremos no parlamento juí
zes· compatíves; para uns a lei sUrtirá efeitos, para outros nenhum. 

Assim ficará a medida sendo odiosa, inconseqüente e desi
gual em seus meios ·de ação. A providência da substituição pelo 

juiz municipal na. forma do art .. 3.0 da emenda pouco remedeia; e 
o juiz municipal ficará sendo um bom procurador da candidatura do 
juiz de direito, que ele sucederá nas vantagens. · 

A outra providência do art. 5.0 do voto separado me par.ece que 
parece que tem também os mesmos inconvenientes, porque estabe
lece que os presidentes de província, secretários, comandantes de 
armas, etc.,. não possam ser eleitos pelas províncias em que ·exer
cem autoridade •. 

Ora, me parece que o efeito desta incompatibilidade vem a 
perder-se, porque o· presidente de uma província, suponhamos, faz
se eleger deputado por outra,. usa da sua influência débita ou indé

bita para se· fazer eleger, e não sofre conseqüência alguma depois 
de eleito. Não poderá, é verdade, contiuar a ser presidente daquela 
província, mas virá para o parlamento e irá de presidente para outra 
imediatamente o que algumas vezes pode ser até um acesso, porque 

•, 
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pode ser presidente do Piauí, e passar para presidente de urna pro- · 
víncia de 1 a ordem. · · 

Qual é pois o efeito da incompatibilidade? Nenhum. Só uma 
vantagem, Sr. presidente, vejo neste artigo, e é que o empregado 
não continua a exercer jurisdição no campo de suas explorações 
eleit~rais1 às vezes com sacrifícios dos direitos da autoridade. Ain
da não descon~eço outra vantagem que tem o artigo, e é a certeza 
de não continuar sua autoridade, para não animar e servir de estí
mulo· ao que se houver feito em seu favor; não desconheço estas 
duas vantagens, mas· me parece que o legislador querendo estabe
lecer incompatibili·dades diretas ou indiretas, uma vez que elas 
compreendam os empregados da ordem administrativa, de comissão 
e de nomeação do governo, é forçoso que ela se não torne vã, 
como se torna sendo relativa a círculos. 

Sr. presidente, eu tenho de declarar ao Senado que a minha 
principal aspiração é que passe alguma idéia, e por isso, se não 
aparecer outra que eu julgue mais eficaz com relação ao fim, eu 
darei meu voto à emenda. Como porém a votação do projeto tem 
de ser feita pelas emendas, escolherei na adoção dele aquelas que 
f.orem mais ,conformes com as minhas opiniões; e as emendas que 
em matéria de incompatibilidades mais se conformam ao reclamo 
de minha consciência são aquelas que estabelecerem incompatibi
lidades mais eficazes., 

Essas serão as que combaterem a perniciosa tendência da nos
sa magistratura para tomar parte ativa nas lutas políticas;' essas 
serão as que convencerem o magistrado de que o parlamento não 
é a escada dos seus acessos; essas serão as que convencerem o 
magistrado de que ele tem interesse em persistir na sua cadeira, 
administrando justiça, tirando-se-lhes a vontade de virem· para o 
parlamento, como disse o nobre {)enador do Rio. de Janeiro. Nesse 
sentido é que hei de votar, a estou certo de que o corpo legislativo, 
decretando as incompatibilidades, obra dentro dos seus poderes· or
dinários, e faz ao país o serviço de melhorar ao mesmo . tempo o 
poder legislativo e· o poder judiciário. [Apoiados.) 

O SR.· O ANTAS - Sr. presidente, antes de entrar na discussã.o 
peço· a V. Exa. me declare se pretende ,dar este projeto para dis
cussão amanhã, ape·sar da ausência do Sr. presidente do. conselho, 
porque se V .. Exa. o pretende dari,·eu quero: .mandar. um requeri
mento à mesa para que essa discussão não tenha lugar, e tenho de 
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demonstrar que muitos tropeços esta Jei há de achar na execução, e 
então· é necessário que S. Exa. esteja presente ... 

O SR. PRESIQENTE - Eu acho conveniente que não. continue 
a discussão desta matéria enq~.:~anto o Sr. presidente do conselho 
estiver na câmara dos deputados discutindo o orçamento do seu 
ministério. É pois natural que não seja dada para ordem do dia 
amanhã. 

O SR. DANTAS - Nesse caso deixo de mandar o meu. reque
rimento, e vou à materia. 

Sr, presidente, vou dizer alguma cousa acerca do projeto em 
discussão. Lembra-me de uma propostção de Resende.· Disse esse 
ilustre deputado que quando se trata de invadir os poderes cons
titucionais, quando se trata de ofender a constituição, é necessário 
que todos os deputados (falava naquela câmara) ainda .mesmo os 
mais fracos empreguem o seu cartucho em defesa da constituição, 
mas. não pense o Senado que eu tomando a palavra pretenda dizer 
mais do que disseram os ilustrados senadores que me precederam, 
ao contrário sinto não. os poder acompanhar,· tenho mesmo grande 
inveja de seus talentos, e este sentimento e esta inveja não é mais 
do que. a consciência que tenho da minha mediocridade, todavia, . . 

senhores, direi alguma cousa acerca do que se tem dito na casa. 
Senhores, não sei como possa marchar nesta questão; em todas 

as ciências há certas proposições incontestáveis, certos axiomas, 
certos princípios luminosos que não se contestam, são de primeira 
intuição; negados estes, não podemos chegar a uma conseqüência, 
e é o que tem acontecido nesta casa. Corno poderei eu sustentar 
a inconstitucionalidade de um projeto, quando ouço dizer a um 'se
nador que nós podemos estabelecer as eleições diretas, apesar do 
.que diz a constituição, que o eleitor de paróquia não pode vota\ 
no deputado mas sim no eleitor. Como poderei chegar a .um acor· 
do, quando outro diz que os direitos. políticos estabelecidos na 
constituição são próprios do cidadão mas não do empregado; todavia, 
sendo obrigado a falar na questão, direi alguma cousa acerca do 
que disse o nobre senador pela Bahia que primeiro combateu o 
projeto. Disse o nobre senador que a constituição estabelecia unica
mente os direltos políticos para o cidadão, mas que podendo uma 
lei. ordinária estabelecer certas condições aos empregados públicos, 
podia determinar o emprego incompatível com o exercício destes 
direitos. 
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Sr. presidente, há questões metafísicas a que a lógica não 
fornece .prontamente meios para resolvê-las, mas felizmente não 
foi possível dar longos tratos à minha imaginação, lembrei-me de 
um argument~ que o nobre deputado pela Bahia apresentou ao Sr. 
presidente do conselho, quando este foi acusado nesta casa de 
haver escrito cartas para Goiás, quando ali se pr.ocedeu à eleição 
de um ·senador; o nobre presidente do conselho declarou que as 
havia escrito como cidadão e não como ministro, mas recordo~me · 
que O: nobre senador pela Bahia lhe respondera: "quando V. Exa. 
puder separar o cidadão do ministro,· concedo que podemos escre
ver tais cartas;" pois bem, permita o nobre senador pela Bahia que 
me sirva de seu próprio argumento, e diga: "quando V. Exa. puder 

separar a qualidade .de cidadão da do empregado público, concedo 
que o empregado público possa ser privado de seus direitos sem 
ofensa do cidadão. 

Sr. presidente, a nossa constituição não só não achou incompa
tível o lugar de deputado com o de empregado público, que declara 
que_ eles não exerceram seus empregos durante as sessões legis

lativas; e até, senhores, há um artigo que diz expressamente que 
os filhos famílias não poderão ser deputados, exceto se forem em
pregados públicos, de maneira que a qualidade de empregado públi
co é a que é uma condição sem a qual o filho família não pode go

zar de seus direitos políticos. 
Logo, por diversas recomendações ou disposições da nossa 

constituição, o lugar de empregado público não é incompatível com 

o de representante da nação. 
Mas disse-se: "A constituição é a primeira a estabelecer as 

incompatibilidades;" e o nobre senador pela Bahia trouxe o artigo 
da constituição que· determina que os presidentes de províncias, os 
comandantes de armas e secretários não poderão ser membros dos 

conselhos gerais, e daqui tirou o nobre senador a· ilação seguinte: 
uSe estas incompatibilidades estão decretadas na constituição, nós 
podemos decretar outras." Desta maneira, senhores, não há artigo 
na constituição que não possa ser reformado, para o provar usarei 
do seguinte argumento. A constituição diz que o imperador poderá 
conceder títulos, honras, distinções, exceto mercês pecuniárias; ora, 
como a constituição estabeleceu esta ~~)~ceção, segundo a lógica·do 
nobre senador pela Bahia, o poder legislàtivo pode estabelecer ou-

tras exceções. 
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· Felizmente, senhores, quando se advoga uma causa má, apare· 
cem logo as inc.oerências ... Dizia um autor - a incoerência é o ca
ráter do fingiménto; - eu não direi isto, respeito as convicções 
de cada um, mas direi - a defesa de uma causa má traz logo as 
incoerências. 

O SR. D. MANOEL - Apoiado; como na presente discussão. 
O SR. DANTAS - Todos nós que temos feito oposição ao pro· 

jeto, concordamos em que as incompatibilidades absolutas são ·in· 
constitucionais; mas os nobres senadores que se têm arvorado em 
constituintes ... 

O SR .. VISCONDE DE MARANGUAPE - Apoiado. 
O SR. D. MANOEL - Muito bem. 
O SR. SILVEIRA DA MOTA - Quem disse isso? É ilação do 

nobre senador. 
O SR; DANTAS - ... julgam que porventura está nos nossos 

poderes de delegados reformar ou modificar as ·condições de ele
gibilidade? 

O SR. D. MANOEL- Isso é de intuição, 
O SR. DANTAS - .Sim, vós delegados da nação não tendes 

tais poderes, quereis usurpar poderes que vos não foram dados 
por vossos constituintes, quereis fazer não só aquilo a que estais 
autorizados, como aquilo para que não tendes autorização. Tomastes 
o lugar de vossos cons~ituintés. · 

Outra contradição. O Sr. senador presidente do conselho declarou 
que as incompatibilidades absolutas eram contrárias à constituição; 
o Sr; senador pela Bahia declarou que não achava tal inconstitu
cionalidade nas incompatibilidades absolutas, e que as queria já 
e já; outro senador disse que a entrada dos magistrados para o 
parlamento fere a divisão dos poderes; e um outr.o nobre senador 
disse que isso não feria a divisão dos poderes, mas sim· o equilí-

. brio dos mesmos; de maneira que ninguém se entende. Há uma 
confusão de opiniões, uma miscelânea entre . divisão, harmonia e 
equilíbrio de poderes que ninguém se entende. 

O SR. D. MANOEL - Que curso de direito público! 
O SR. DANTAS -Sr. presidente, aqueles que têm falado nesta 

casa acerca de divisão, harmonia e equilíbrio dos poderes confun
dem estas três cousas, e julgam que a nossa constituição os esta
beleceu de uma maneira absoluta. Montesquieu, citado nesta casa 
não sei p.or quem, se não foi o primeiro que proclamou o dogma 

418 



político de divisão de poderes, ao ,menos foi o primeiro que mais 
o desenvolveu. A constituição inglesa para este grande hom·em era 
o tipo ,da liberdade política, era o supra-sumum da perfeição; pois 
bem, senhores, é essa mesma constituição inglesa que adota a 
influência parcial do poder judiciário no seu parlamento~ 

E qual é a constituição do mundo que não admite no seio da 
representaçã'O nacional a influência parcial dos poderes? Porven
tura, quando a nossa constituição diz que haverá divisão de pod~
res quis estabelecer um divórcio .entre os poderes?. Certamente 
que não; apenas quis estabelecer que o exercício dos direitos so
beranos fossem divididos entre quatro pessoas morais, mas reco
mendou a harmonia sem a qual a separação seria um verdadeiro 
mal. Senhores, a influência parcial e recíproca dos poderes está 
consagrado na constituição. 

Não tem esta câmara uma parte no poder judiciário, podendo 
julgar seus. membros, ministros e deputados? Porventura o poder 

executivo não tem uma parte no judiciário quando julga as ques
tões conteciosas administrativas, quando nomeia os magistrados? 
O imperador não tem uma. parte no poder judiciário, quando man
da vir os autos e diz: "Foi mal julgado, perdeu?" Não tem uma parte 

nas leis quando as sanciona, .ou lhes põe o veto? Logo esse prin
cípio da divisão dos poderes não absoluto, nem era possível que o 
fosse, sem trazer a destruição do corpo social. 

Permita V. Exa., Sra. pres:dente, que eu diga como entendo a 

divisão dos poderes, como entendo a harmonia, como entendo esse 

equilíbrio. A nação por sua vontade expressa e imediata a que nós 

chamamos constituição quis que o exercício dos direitos soberanos 
fossem divididos por 3 corporações;· a uma deu o direito ou poder 
de julgar e a chamou poder judiciário; à outra deu' o poder de fazer 
leis e chamou-a poder legislativo; à outra deu exercício da exe
cução .das leis; e ao poder moderadox deu a chave da organização 
política, o poder de velar que estes poderes não usurpassem uns 

dos outros as atribuições delegadas. 
Portanto, senhores, o imperador no exercício do poder mode

rador é quem deve conservar o equilíbrio; e como conservará o 
equilíbrio? É quando nesta casa declararmos por uma lei que.seja 
bispo fulano ou sicrano, e o imperadqr .. dirá - n?o sanciono, isto é 
atribuição do poder executivo: se teimais, se pertubais o país, 

eu tenho outro remédio .. - Quando o magistrado arrogar-se uma 
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atribuição que não tem, o poder moderador não consentirá isso, 
o suspenderá, o fará entrar em processo; eis pois como se conser· 
va o equilíbrio dos poderes. Não é pois, senhores, com a entrada 
de alguns juízes de direito não constituem poder judiciário que se 
rompe o equilíbrio, ao contrário essa admissão parcial será útil e 
proveitosa. 

O SR. D. MANOEL - Infelizmente ainda é preciso ensinar 
esses pr;ncípios; o Senado está reduzido a uma escola de direito 
público; louvado seja Deus! 

O SR. D~NTAS - Se há confusão de poderes quando o magis
trado larga sua cadeira e vem sentar-se nesta casa, não haverá 
confusão de poderes quando o governo nomeia um membro desta 
casa para a vida judiciária? Se o governo tem consciênc·ia de que 
o juiz deve ser o. juiz e o deputado deputado, por que nomeia juízes 
de direito de província aos próprios deputados? Neste caso, segun· 
do a opinião dos que querem as incompatibilidades, dá-se gualmen
te confusão de poderes. Isto prova as incoerências a que pode levar 
uma má causa ... 

O SR. D. MANOEL - Isso que nas casas do parlamento se 
ouve quanta ... não quero dizer .. 

O SR. DANTAS - Disse o nobre senador pela Bahia que a lei 
pode privar do emprego de juiz de direito aquele que for eleito 
deputado ou senador. Sr. presidente, um empregado público que 
não tem mais do que o seu emprego, cujo ordenado faz base da 
renda sem a qual não pode ser deputado, pergunto eu, qual é a 
alternativa que se deixa a esse empregado? Qual a escolha que se 
dá a esse empregado? Certame~te nenhuma, ele não poderá acei
tar o lugar do deputado, porque se aceita perde o emprego, e então 
falta-lhe a renda para ser deputado; ele pois não deixará o empre
go, _ele não poderá ser deputado. Quem não vê pois que tais in· 
compatibilidades importa a dizer-se: - vós não podereis ser depu
tados? 

Senhores, eu faço diferença entre empregos constituicionais e 
empregos criados por lei regulamentares. Quando o empregado pú
blico é filho d euma lei regulamentar, o corpo legislativo tem toda 
a ação sobre ele, pode estabelecer os casos em que ele será demi· 
tido, pode impor-lhe condições, pode suprimir o emprego, pode 
criar incompatibilidades; mas quando o empregado é -filho da cons
tituição, decerto que uma lei regulamentar não pode ter ação sobre 
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i ele a ponto de ameaçá-lo com a perda do emprego. Se a constitui-
·~ ção determina a respeito dos empregados vitalícios que eles só li podem perder seus empregos por sentença condenatória, como é 
(I que uma lei regulamentar pode dizer -. deixai de ser empregado, 
tW deixai de ser juiz de direito, deixai de ser militar, apesar da cons-
1\~ tituição dizer que vós só. perde~eis vossos .lugares e vossas paten- · 
~~ 

,~ tes por· sentença, todavia eu quero que vós percais ·também, se 
1· aceitardes, o lugar de deputado, se aceitardes qualquer comissão 
[, que vos der a nação; - e não será isto porventura quererem os 
I" deputados que expende~ tal doutrina arvorarem-se em constituin-

\ tes? 
.\ 

·:· O nobre senador pela Bahia disse que além da confusão de po-
1)~ deres os minlstros não podiam resistir sà pretensões. Confesso que 
1~ isto me causou uma grande impressão; mas o nobre senador espe-
~~1 c i ficou: "Querem ser inspetores de tesourarias." Eu vacilei um 
iW pouco e disse comigo: qual será o ·juiz. de direito que quer ser ins-
:;g 
i.~ petor de tesouraria? Fiquei suspenso ainda; mas o nobre senador 
r ~:. 

:·~ continuou: "Até querem ser ministros da marinha;" e então tranqüi-
·~ lizei-me, conheci todo o segredo da argumentação, nada mais direi 

~ sobre isto. 
\)~ 

ffi Disse o nobre senador que as incompatibilidades têm sido re-
;:~i~ .~ conhecidas a outros respeitos, e deu como exemplo os conselhei-

11. 

·:( ros de Estado que não são membros do poder judiciário. Não sei 
1ll onde está a proibição dos conselheiros de Estado serem membros 
I id \i~ do poder judiciário; não há proibição legal alguma, são sim dis-
~.~~ pensados do serviço das relações por. causa de seus trabalhos, mas 

::~ i·~ que se tenha julgado incompatíveis as funções de .. conselheiro de 
i"' 1j Estado com as de juiz, não me constaá o goverr:to não declarou isso, 
~~ d" d I ~~ nem po 1a ec arar. 
:~ Disse o Sr. presidente do conselho que as incompatibilidades 
'M absolutas opunham-se à constituição, mas não a parcial, e que se 
:~. em leis anteriores elas se não determinaram, e porque as cabalias 
:~ 

•,I naquele tempo não eram grandes. 
:.] Sr. presidente, eu desejava que o nobre ministro declarasse 
~ quais foram as queixas que vieram agp~a no 3.0 a.no da legislatura 
i~ ou no princípio dela, qual a causa que moveu o Sr:· ministro a man-
,~ dar tirar das poeiras da secretaria do Senado um projeto que dor-
·~ \i mia há 9 anos, em que tempo apareceram. tais queixas, _e em que 
\! província. Lancemos as vistas sobre o passado, e vejamos. em que 
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tempo o Maranhão· deu 4 mil eleitores, que parte tomaram os em
pregados públicos nestes escândalos, quantas queixas houveram 
contra eles? Em que tempo Sergipe deu 3 mil eleitores, quantas 
queixas houveram contra os juízes de direito; desejava que o Sr. 
ministro me dissesse se tem em seu poder ou viu publicadas nos 
jornais, cartas de juízes de direito em que se diga: "Quem não 
votar em fulano ou fulano será declarado meu inimigo? Quisera 
que S. Exa. me declarasse tudo isto, e também se as perturbações 
havidas nesta corte e nas províncias em eleições de câmaras mú· 
nicipais são atribuídas aos magistrados. E:nfim, quais as razões sé· 
rias que abalaram o Sr. presidente do. conselho a pôr-se à frente 
deste projeto. 

Senhores, notai que eu já ouvi dizer que um ministro declarara, 
não em câmara, mas em particular, que os srs. presidentes só po
diam ser privados da eleição quando estivessem em exercício, que 
um presidente com licença, ainda mesmo depois de feitos· os elei
tores, podia ser deputado ou senador pela província que o nomeasse. 
Vejam os nobres senadores as inteligências que se vão dando já à 
lei que se discute; ainda ela não passou já se cuida no meio de 
iludi-la, o que não admira, porque todas estas disposições estão 
em relação com o que se preparou na reforma judiciária. Não seria 
preciso primeiramente discutir essa reforma judiciária que o go
verno julgou uma grande necessidade para o país? ... 

O SR. D. MANOEL - Ela está morta, está acabada. 
O SR. DANTAS - Está morta! Senhores, o que se pretende 

com este projeto que se discute é iludir o público, é diverti-lo com 
a ridícula discussão de um projeto que exclui uma classe e mostrar 
que o governo não tem culpa dessas imoralidades, é apresentar os 
magistrados como a causa dessas desordens eleitorais. 

Senhores, é necessário que se diga a verdade, é necessário 
que em uma matéria tão grave fale-se a todos em uma linguagem 
que esteja ao alcance de todos. O povo quer a constituição, e a ama; 
ele a olha com a garantia de sua liberdade, mas,? povo não enten
de de argumentos constitucionais, desse 'jogo de.~:palavras próprias 
dos homens profissionais; é necessário que diga-se qual a razão 
por que o governo, pondo de parte tantos projetas cuja discussão 
já tiveram princípio nesta casa, veio hoje atirar no corpo legislativo 
esse pomo de discórdia? Sim, todos nós sabemos, mas convém 
dizê-l.o em boa linguagem ao público; este projeto foi trazido à casa 
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para entreter o público ocupado com as derrotas do ministério; 
sim derrotado por todos os lados, derrotado em uma lei impruden
te que queria reduzir os militares a um rebanho de enucos; derro
tado pel~ opinião pública e pela oposição que. se preparava nesta 
casa contra um pr()jeto que acabava· o júri, que criava chefes de 
polícia em todos os termos, que dava faculdade ao governo para 
fazer os jurados; derrotado por suas imprevidentes e mal combina
das medidas a respeito do Paraguai, sem força e prestígio para 
escorar o desmoronamento que o ameaça, corre à secretaria do Se
nado, arranca um projeto coberto com a poeira de 1 O anos, apre
senta-o à discussão para distrair o povo; e enquanto os incautos e 
os pretendentes às deputações violam suas vistas para uma ques
tão que lhes diminui o número de concorrentes, os ministros ocul~ 

tam sua vergonha e disfarçam seus erros. 

Sr. presidente, são estes os argumentos que convém apre~en

tar na casa; quando se chega a este ponto, quando os argumentos 
de inconstitucionalidade são escarnecidos, quando tudo hoje se quer 
reformar, abalar e desmoronar, é necessário lançar mão de argu
mentos que estejam ao alcance do povo. 

Não irei avante, não direi mais nada; se, porém, for necessá
rio, direito tudo ... 

O SR. D. MANO EL- Ponha tudo em pratos limpos, tire-me esse 
trabalho. 

O SR. DANTAS - Disse o Sr. presidente do conselho que divi
dida a província de S. Paulo os eleitores votavam em menos depu
tados. Aonde está a força deste argumento? Creio que S.Exa. quis 
dizer que os eleitores da província de São Paulo que tinham direito 
em votar em tantos deputados, sendo subdividida, os eleitores da 
parte dividida v.otam em menos, e assim nós temos restringido este 
direito. Senhores, a constituição permite isto; a província quando 
tem direito a dar tantos deputados, está sujeita à condição da cons-

' ·' ; 

tituição, isto é, dará tantos deputados, exceto se for dividida, isto 
é condição marcada na constituição; sem ofensa pois· dos direitos 
dos cidadãos podia restringir-se o núllJ~ro dos deputados pelo po-' . . ''. 

der legislativo ordinário que criou a mesma província. . 

Disse-se que a lei regulamentar impõe a perda de voto, aos ca
balista·s, aos que votam em seus parentes, e por conseqüência nu

lifica-se um direito político. 
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Sr. presidente, não duvido que isto possa sofrer uma contes
tação, que se diga que isto não é constitucional; pode ser, mas o 
que é verdade é que estes princípi.os constitucionais não estavam 
bem desenvolvidos no tempo em que se .fizeram as instruções; elas 
foram feitas ·à pressa, a constituição é de 11 de março, as instru
ções de 26, daqui ver·se-á a precipitação com que foram feitas; to· 
davia, alguma razão houve para se determinar isso, os encarregados 
das instruções tinham presente a 'legislação criminal que existia 
naquele tempo: a nossa legislação criminal considerava criminosos 
aqueles que procuravam votos para si e seus parentes, proibia que 
ninguém votasse em seus parentes; havia o crime de âmbito, que 
se pode ver nas leis antigas, etc.; a lei das municipalidades pro i· 
bia que ninguém pudesse votar em causa de seu irmão, parentes, 
etc., e assim outras leis proibiam que ninguém· votasse· para 

deputados de certas juntas e fábricas em seus parentes. Os encar
regados das instruções de março reconheciam que isso era um 
crime,. por conseqüência devia ser punido, o que fizeram foi tirar 
ao poder judiciário o direito de julgar tais crimes e dá-lo às mesas 
eleitorais, e com razão, porque assim como as câmaras ·conhecem 
das irregularidades havidas nas eleições de seus membros, assim 
os colégios eleitorais deviam gozar do mesmo direito; foi uma coe
rência com o que se achava disposto na constituição a respeito 

dos deputados e senadores. 

Tais imperfeições, ainda mesmo quando se dessem não admi
ram, o que admira é que depois de 30 anos de constituição, quan
do os anos a devem ir tornando mais respeitada é que achamos 
conveniente declarar que o empregado público não é cidadão? Dis
se-se que a lei regulamentar proíbe o direito de votar ao eleitor 
fora da sua paróquia. Senhores, isto é da constituição; verdade é 
que não está expressamente declarado nela, mas como o sentido 
contrário tornava inexeqüível a lei, nos conduziria a um absurdo; 
não se pode deixar de entender que ela o determina, porque a 
não ser assim, ·se os eleitores de paróquia pudessem votar para 
eleitores de deputados qualquer pessoa na província independente 
do seu domicílio e residência, podia dar-se o caso de um eleitor 
ser nomeado tal por duas, três e quatro paróquias e sempre que 
uma disposição induza o absurdo, deve julgar-se que a constituição 
não quis tal coisa. Acho pois que isto está na constituição. 
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A .lei de 1846 .proi-be . as praças. de pré . de. votarem (dJsse o 
nobre. senador) .. Senho~es, tendo a ;const.ituição estabel:ecldo que 
não possam votar os que não tivere.m uma certa renda .líquida, .e. 
havendo·se entendido primeiramente que as praças de pré tinham 
essa renda, foi necessária ·. unrna 'segunda ·declaraÇão de qt.ie ·i não 
tinham, por conseguinte que. as pr~ças de pré ,não .. podiam.: votar. 
Mas· os nobres senadores, ·acharam contr~dição:. nisto, porque ten~ 
do se dito. que quem não ~:ivesse tai renda nªo podia vota_r, :escu,~a~ 
do-se dito que quem não tivesse tal renda não podi~ votar, escusa
dade de praça de pré e não a falta de renda foi qu.e fez fazer. essa 
segunda declaração.· Se.nhores,· ainda mesmo · qUé houvesse ... repeti
ção na lei, o que eu não acho, nada significa isso, porque as 
nossas leis, estão· cheias de repetições; a constituição diz: "Todos 
os empregado$ públicos serão responsáveis"; porém em outros ar
tigos declara também que os ministros, os magistrados serão res
ponsáveis, não bastava pois ter dito uma vez? 

O nobre presidente do conselho declarou nesta casa que as 
incompatibilidades absolutas eram contrárias à constituição. Não 
sei quem deu um aparte - mas haverão barganhas. - S. Exa. 
respondeu: - se houverem breganhas iremos adiante, isto é, have
rão incompatibilidades absolutas. - S. Exa. achando as incompa
tibilidades absolutas contrárias à constituição como ameaça ir 
~diante? 

Sr. presidente, acho contradição e mesmo absurdo neste pro
jeto. Falarei primeiramente no aumento de deputados provinciais, 
aumento extraordinário que acarreta despesa às províncias; não sei 
para que tal aumento: mas desejava que me dissessem uma coisa: 
criando-se os círculos, quando f.or necessário aumentar o número 
de deputados, .quando nós tivermos o censo, quando houver pas~ 

sado nesta casa uma lei que cada província que tiver crescido em 
população, 30 mil almas, tenha o direito ao aumento de um depu
tado, pergunto: sendo a população de toda a província, sendo a 
eleição por círculos, como se poderá executar a lei? Toda a provín
cia teria um aumento de população para mais um· deputado, mas 
esse aumento não poderia aproveitar à mesma província dividida 
em círculos; é necessário pois que cada circulo tenha seu censo, e 
que espere longos anos até que tenha a população de 30 mil almas. 

Sr. presidente, paro aqui; são duas horas e meia; o Senado 
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está cansado, terei de falar outra vez, porque ainda não concluí a 
minha análise acerca dos círculos, portanto, o resto que tenho a 
dizer ficará para outra ocasião. 

Dada a hora ficada adiada a discussão. 

O SR. PRESIDENTE dá para ordem do dia a primeira discussão da 
proposta do poder executivo, cor:n as emendas da câmara dos depu· 
tados, sobre indenização das presas da guerra da independência, e 
do Rio da Prata. 

Levanta-se a sessão às duas horas e meia. 
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· SESSAO EM 25. DE JULHO DE 1855 

Presidência do Sr. Cavalcanti de Lacerda 

SUMARIO - lndenização de presas. Discursos dos 
Srs. visconde de Jequitinhonha; Ministro da Marinha,· Sou
za Franco, D. Manoel,· visconde de Albuquerque, barão de 
Pindaré e marquês de Olinda. 

Às 1 O horas e meia da manhã, estando presentes 30 Srs. se
nadores, o Sr. presidente abre a sessão, e lida a ata da anterior é 
aprovada. 

Não há expediente. 
São sorteados para a deputação qu etem de receber o Sr. mi

nistro da marinha os Srs. Mel lo Mattos, Marquês de Monte Alegre 
e Viveiros. 

ORDEM DO DIA 

Sendo introduzido o Sr. ministro da marinha com as formalida
des de estilo, toma assento na mesa; e continua a · 1.a discussão 
adiada em 13 do corrente, da proposta, do poder executivo, e emen
da da ·câmara dos deputados, autorizando o govern·o a pagar as pre· 
sas da guerra da independência, e do Rio da Prata. 

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHO.NHA - Sr. presidente; levan
to-me mais para pedir informações ad 'nobre ·n:'inÜ;tro da marinha do 
que para combater a proposta. 

Não é meu intuito desejar que se deixe de pagar uma dívida 
de honra, ·além da parte que tem nela a justiça. Mas:· quisera que 
S. Exa., declarasse ao Senado se adota a menda da câmara dos 
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Srs. deputados que reduziu o crédito a 624. 000$, tendo sido o pedi
do pelo governo de 1 . 109. 908$972 . 

Sendo essa emenda adotada por S. Exa. seria indispensável, 
para que o Senado houvesse de votar com conhecimento de causa, 
que S. Exa. lhe expusesse quais foram os motivos por que foi pe
dido o crédito de mil e tantos contos, e quais são as razões por 
que S. Exa., entende que o g.overno deve adotar a redução feita 
na câmara dos deputados. É só desta maneira gue posso dirigir 
o meu voto. 

Entendi sempre, Sr. presidente, que esta dívida devera ser pa
ga com a maior latitude possível. Ela foi contraída em uma das 
ocasiões mais solenes do nosso país, quando tinha de emancipar
se e se acbava lutando com a mãe pátria. Os serviços prestados 
nessa ocasião não foram somente para que tivéssemos a emancipa
ção do nosso pe.ís, mas muito principalmente para que obtivésse· 
mos da maneira a mais fácil e menos sanguinolenta. Ora, creio que 
os serviços então prestados evitaram muito derramamento de san
gue, e com ele muita despesa. 

Vejo na correspondência oficial do duque de Palmella, publi
cada ultimamente em Portugal, os custos que tinha o governo por
tuguês da liga que faziam entre si as províncias .para sustentarem 
a causa da independência, e os desejos que nutria aquele governo 
de que se dividisse o Brasil, de que diferentes províncias adotas
sem diferente forma de governo, e que mesmo se desligassem a 
ponto tal que destruíssem o interesse comum da independência, 
que era o único que lhes daria força. 

Ora, se acaso a esquadra brasileira dessa época deu solidez 
a esse grande princípio, uniu as províncias do império, fez com 
que o interesse 'fosse comum, absolutamente comum, devo crer 
que prestou ela o maior dos serviços, decidiu muito de nossas di· 
ficuldades, e .consol,idou a causa por que lutávamos, a da nossa 
independência. 

V, Exa. sabe o estado em que se achava a província da Bahia. 
Colocados quase no centro do Brasil,· entendeu o governo português 
que ela devia ser o quartel-general de suas forças, e para ali man
dou a possível força de terra e uma esquadra não pequena. Ora, se 
acaso as forças do Recôncavo · erám suficientes para sus
tentar a causa da independência apesar das forças lusitanas, to
davia nada poderíamos fazer se porventura a esqu~.dra brasileira, co-

428 



mandada por lorde Cochrane, não prestasse dos mais importantes, o 
mais decisivo de todos os serviços. 

O SR. BAPTISTA DE OLIVEIRA - Apoiado. 
O. SR. VISCONDE DE JEOUITINHONHA - Além disso, deve-se 

também tomar ein consideração que a nossa esquadra não podia de 
forma alguma fazer um serviço eficaz, por isso que faltava-lhe o prin~ 
c i pai' alimento, tripulaçã() brasileira. Sendo quase toda a tripulação 
composta de marinheiros portugueses estes. não podiam simpatizar 
com a nossa causa e era isto mais uma difi·culdade que tinha a 
esquadra brasileira para opor-se com eficácia à ·forças lusitanas. 

Acresce ·a tudo que os nossos oficiais de marinha· eram em 
grande parte portugueses e· não podiam simpatizar com uma causa 
que era adversa à causa do seu país, devendo por conseqüência, 
senão ·praticar o mesmo que praticou o guarda-marinha brasileiro 
Pedro Ferreira de Oliveira então em Lisboa, ao menos nutrir senti· 
mantos idênticos para com Portugal ao ·desse guarda-marinha para 
com o Brasil, sua pátria. 

· · Creio que V. Exa. há de ter ouvido que o guarda-marinha Pedro 
Ferreira de Oliveira, atual chefe de esquadra, achando-se nessa épo· 
ca em Portugal, teve a coragem de pedir ao ministro da marinha, 
em Lisboa, demissão do seu posto, dizendo-lhe 'franca e lealmente 
em particular, que a razão era porque não podia de maneira alguma 
fazer parte de uma esquadra que vinha bater as forças de seu país 
e opor-se à independência dele. E esse m:nistro teve a bizarria de 
aprovar os sentimentos nobres e patrióticos desse ·guarda-marinha, 
declarando na ordem do dia que S. M. F. atendendo aos honrosos 
motivos alegados havia por bem demiti-lo do s-erviço português, 
e que esses motivos ficariam constantemente na lembrança· de S. 
M. F. Talvez quisesse aquele ministro com tal declaração excitar 
os brios patrióticos dos oficiais portugueses então residentes no 
Brasil. 

Assim que~ se devemos calcular ·e avaliar os sentimentos dos 
oficiais portugueses· naquela ·época pelos sentimentos brasileiros 
demonstrados por esse guarda-marinha que ao .depoiS. e nessa mes
ma luta prestou tão valiosos serviçosr devemos:. crer que a e·squa
dra brasileira tinha a maior de todas as dificuldades em sustentar 
o seu posto, era inteiramente inferior à esquadra lusitana. . 

Mas o gênio naval de Lorde Cochrane, por uma. _dessas ma
nobras que produzem mais que o respeito, que assombram os que 
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as presenciam, por esse estratagema noturno que teve lugar na 
Bahia, e que provou ao inimigo que ainda mesmo dentro do seu 
ancoradouro não estava seguro aquele feito brilhante incutiu tal 
susto na esquadra lusitana, que ela desapareceu e a Bahia ficou 
completamente libertada. das forças portuguesas tanto de terra 
como de mar. 

Ora, senhores,. este serviço não é de grande importância? Este 
serviço não preveniu o·: derramamento de muito sangue? 

Por. isto estou firmemente na crença de que o corpo legisla
tivo não deseja de ma~eira alguma diminuir em nada a quota com 
que se deve recompensar ess~ serviço, quota que. não . é só de 
honra, mas ainda porque as leis portuguesas assim o consideraram. 

Vendo eu pois que O·· poder executivo exigiu o crédito de mil 
e tantos contos, e que a câmara dos Srs. deputados diminuiu esse 
crédito até a quantia de 600 e tantos contos, devo pedir ao governo 
que haja de informar ao .Senado: 1.0

, se aceita ;;1 redução, e em 2.0 

lugar, quais são os motivos por que· a aceita. 
Confesso a V. Exa. que não pude instruir-me a este respeito 

revendo, folheando a discussão que houve na câmara dos Srs. depu
tados, e não o pude fazer por falta de tempo. Se li alguma cousa 
de pouco me recordo, e por isso S. Exa. faria um grande serviço 
ao Senado se tivesse a bondade de responder a essas duas ques
tões que propus. 

Uma terceira questão também eu desejava fazer ao honrado 
ministro, e· vem a ser, se ele adota a emenda da câmara dos Srs. 

' I ' • 

deputados que torna desnecessário, para ser paga a quantia que se 
deve a Lorde Cochrane, o protestar el_,e suas contas se S. Exa. igual· 
mente entender que não devem ser, atendidas as outras reclama
ções do mesmo lorde, e quais. as razões em que S. Exa. funda esta 
sua recusa, no caso de assim o entender. 

V. Exa. sabe que Lorde Cochrane publicou uma exposição foto
gráfi ça em Londres contra alguns dos tópicos do parecer feito na 
c~mara dos Srs. deputados, e a distribuiu, creio eu, por todos os 
senadores. Dela recebi um exemplar. 

Lendo eu essa exposição, e representação, vi que 6 nobre lorde 
queixa-se de injúrias feitas ao seu caráter, queixa-se de injustiças 
relativamente às reclamações por ele feitas;·. expõe ao país e ao 
rnundo as promessas que lhe fizera S. M~ o Sr. D. Pedro I, de sau
dosíssima memória; transcreve o autógrafo de uma. decisão toma· 
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da, escrita .pelo próprio punho de S. M. o Sr. D. Pedro I e as pro
messas feitas pelo ministério de então. 

Assim, vejo-me em grandes dificuldades. Por um lado, não de
sejarei de maneira alguma que se possa acreditar que o Brasil é 
ingrato, e por outro lado não desejarei de forma alguma que se 
creia ·OU que haja laivos de .crença, de que. o Brasil é injusto, e so
bretudo não desejarei que a palavra dada pelo monarc~. brasileiro 
deixe de ter cumprimento, e cumprimento o mais eficaz, tanto mais 
quanto nessas promessas se diz: "que a dignidade e lustre da coroa 
imperial, e a honra da nação estavam obrigados a preencher esses . 
solenes ajustes." 

Se na· realidade pelo projeto votado. na câmara dos Srs. depu
tados, se pela proposta oferecida à assembléia geral pelo. poder 
executivo se acham resolvidas essas dúvidas, se deles não resulta 
nem há injúria ou injúrias de que se queixa aquele nobre lorde; se 
também não se deduz nenhuma injustiça relativamente às reclama
ções por. ele feitas; se. na realidade o Brasil ainqa hoje reconhece 
os importantíssimos serviços daquele bravo almirante, que tudo 
isso apareça na discussão, que tudo isso se prove;. porque nem o 
nobre lorde poderá acusar o Brasil· de ingrato ou de injusto à vista 
dessa demonstração, nem também o Senado poderá achar-se aca
nhado na votação da proposta com as emendas da câmara dos Srs. 
deputados. 

Por conseqüência esta discussão, Sr. presidente, não só tem por 
fim evitar que o tesouro despenda mais do que na realidade deve 
despender, mas deve ter por fim o justificar o comportamento da 

,. assembléia geral, tantos anos depois que· os serviços relevantíssi
mos prestados por aquele nobre lorde foram recebidos e gozados 
pela nação. É desta forma que encaro a presente questão. 

Se não fossem estes motivos, creia V. Exa. que me contenta
ria com o voto simbólico; que não despertaria a .atenção do nobre 
ministro, nem cansaria igualmente o senado. com. as observações 
que acabo de fazer; e me perdoe ele o ter lhe roubado estes poucos 
minutos. 

· O SR. WANDERLEI (ministro da marinha) - O honrado senador 
pela província da Bahia perguntou: 1.0 se o governo aceita a emen· , ' 

da aprovada pela câmara dos Srs. deputados, deduzindo do crédito 
pedido a quantia de 400 e tantos conots; 2.0

, no caso afirmativo, quais 
as razões que teve a câmara pa.ra votar essa dedução e o governo 
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para 'aceitá-la; e em 3.0 lugar, se o governo fará depender a satis
fação do que se deve a Lorde Cochrané da· perstação de suas con-
tas. · · 

. ·Quanto à primeiro pergunta, direi que o meu honrado anteces
sor não 'recusou a·: emenda apresentada e ·aprovada· na câmara dos 
Srs. deputados, e as razões que para isso teve suponho ·que foram 
as seguintes. · · 

· É verdade· que o governo pediu um crédito na importância de 
:1.109 'contos e tanto, mas nessa mesma proposta· acrescentava es
tas :paravras: "salvas aquelas deduções· que forem ·de justiça." Por 
conseqüência já na .proposta do crédito declarava-se que o govetno 
pretendia deduzir· dele algumas quantias que pensava-se·· já· esta
rem satisfeitas. 'A câmara 'dos Srs. ·deputados, tomando conheci
mento dessaS ·quantias que supunha-se já terem sido pagas, fez 
logo dedução delas. · 

S'erihores, .·esta q·uestão, depois de passado tanto tempo, . en
votv·e üma ta·l obscuridade, que era impossível que ·se·· chegasse a 
distribUir restrita. justiça a todos os interessados néla. Era. mister 
pois vir a; um acordo; e o:governo, depois de ouvir a todas· as pes-. 
soas competentes . nesta matéria, depois' de . procurar informações . 
·por todos os meios a seu alcance, não pôde chegar a uma ··conclu
são certa sobre o· quantum das reclamações acerca das presas tan
to da independência, como do Rio da Prata. 

· · ·Não consta, pelo· que respeita às presas da· independência, nem 
6', numéro dos n·avios . apresàdo's, nem todas as pessoas interessa
das: nesse sapiisionarrientos; Como ·pois ·consignar-se o quantum das 
reclamaÇões dos· 'interessados neste negóciO? · Adotou-se ·a base 
proposta pelo rhês·m:o Lorde Cochrane, na qualidade de comandante 
em chefe da esquadra. · 

. Lorde Cochrar:J dizia que, para evitar ·futuras. questões· e dú
vidaS, é:le ·avaliava e pedia em seu nome e no da esquadra, como 
produto· dé ·presas da ·guerra ·da independência a quantia de 600 
tontos de ré is. Esta· foi a base a dotada pelo governo para o cál
culo do crédito proposto., 

Mas, consta igualmente que o nobre ··lorde havia recebido aqui 
no Rio· de Jan·eiro a ·quantia de 200.000$ para pagamento dessas 
presas, e da junta da fazenda do Maranhão a quantia de ·1 08.000$ 
também· para pagamento das ditas p·resas além de 40.000$ que se 
lhe 'mandou entregar pelo tesouro do Rio de Janeiro como indeni-
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zação da tomada da fragata Imperatriz ·no Pará·· e como uma recom
pensa particular às guarnições da esquadra .. 

Ora se Lorde Cochrane já havia recebido esses 308. 000$, afora 
estes 40. 000$, certamente que a câmara dos Srs. deputados estava 
no seu direito deduzindo essa quantia do crédito pedido,. porque 
aliás apareceria uma duplicata no pagamento que se. houvesse de 
fazer; e se o governo tinha de fazer essa dedução, nenhum inco.n
veniente havia em que a câmara a fizesse. Eu, pois, creio não poder 
também recusar essa· emenda de redução. 

Cumpre ainda declarar que· a respeito das presas da indepen
dência apareceu a . dúvida se os cruzadores deviam oU não ser res· 
ponsáveis pela importância das presas ·julgadas más; porém esta 
dúvida. ficou decidida pelas portarias datadas de 23 de. fevereiro e 
30 de julho de 1824, em as quais Sua Majestade o Sr. D. Pedro I 
mandava declarar que a nação tomou a si a satisfação da impor
tância de todas as presas embora julgada más. Escuso justificar as 
razões deste ato; 

Quanto às presas do Rio da Prata, posto que estes fatos se 
tivessem passado depois da independência, quando havia mais or
dem e regularidade na administração, todavia tal foi a confusão que 
apareceu a respeito delas que igualmente· pouco se sabe do seu 
número, dos apresadores e da quantia a que tinha direito cada um 
deles. Foi pois preciso também recorrer a um acordo sobre este 
ponto mas a respeito destas presas não se fez notável dedução e 
acham-se comprendidas no crédito. 

Quanto à última pergunta feita pelo ilustre senador, devo dizer 
que a· supressão das palavras -· prestadas nas contas da sua comis
são - dão perfeitamente a entender que a assembléia geral não 
pretende fazer dependente da prestação de contas e pagamento dos 
soldos e pensão· de Lorde Cochrane; aliás não se suprimiriam· as 
ditas palavras. Mas aquilo que tiver de tocar ao nobre lorde como 
parte de presas, na qualidade de almirante que foi da armada bra
sileira, me· parece que ele não poderá receber sem se habilitar 
competentemente e prestar as· contas daquilo que já' tem recebido . 

. Sr. presidente, nada acrescentarei ao que expôs o ilustre .se
nador· a respeito dos serviços de· Lord· Cochrane. ·Nenhum historia
dor pode ·ser mais fidedigno do que o ilustre senador que foi parte 
em to'das essas questões, e que tanto se distinguiu como mem· 
bro do governo provisório em minha província. 
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Devo observar apenas que a nação brasileira não pode de ma· 
neira alguma ser tachada de ingrata para com o nobre lorde, porque 
ele muitos anos levou sem que re·clamasse contra a demissão do 
serviço que lhe foi dada, e não sei se alguma razão haveria para 
que então. foss·e dispensado do serviço; enfim, não quero entrar 
nesta questão. 

A prova de .que a nação brasileira não foi nem quer ser ingra· 
ta para com o lorde Cochrane é que não só seus serviços sempre 
fo·ram geralmente reconhecidos no império, como também os em
penhos que com ele contraímos. (Apoiados.) 

O SR. VISCONDE DE JEOUITINHONHA - Sr. presidente, eu 
começarei pelas últimas palavras do honrado ministro. Eu não tachei 
a nação brasileira de ingrata e injusta. 

O SR. MINISTRO DA MARINHA - Nem eu disse que a tinha 
tachada. 

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA - O que eu desejo é 
que se demonstre com toda a clareza que na realidade não somos 
injustos nem ingratos~ 

A respeito desta liquidação de lorde Cochrane em direi como 
sempre entendi. Entendi sempre que devia ser paga esta dívida 
como costumam pagar os homens generosos as suas, sem esmeri
lhar demasiado sobre mais ou menos um conto de réis, sem pres· 
tar demasiada atenção sobre mais uma parcela ou menos outra. 

Eis como eu entendi sempre que esta questão devera ser deci
dida, e por isso dou parabéns a mim próprio, felicito-me de que o 
governo adote a emenda da câmara dos deputados pelo que res· 
peita a tomada de contas. Felicito·me a mim mesmo, porque fazer 
tal pagamento dependente das contas que lorde Cochrane tem de 
prestar, eu julgo que é sair da regra que há pouco acabei de esta
belecer, a que creio que o governo do Brasil deve estabelecer para 
o caso vertente. 

V. Exa. sabe, Sr. presidente, como as nossas cousas se gover
navam nessa época. Não era possível seguir o sistema exigido pelo 
grandioso feito de nossa política emancipação, e faça~_rne o Senado 
a justiça de crer que eu não quero, não pretendo \}_censurar hoje 
aquilo que se fez naquela ocasião, aquilo que fizeram algumas au
tori·dades públicas nessa ocasião, à saber em 1823 e 1824 e não 
censuro porque conheci então e conheço hoje ainda mais as difi
culdades em que ·se achavam essas autoridades. 
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A nação brasileira tinha passado por uma extraordi·nária crise, 
tinha de lutar com muitos interesses; a defesa que cada um desses 
interesses fazia de si não podia ser de forma alguma proveitosa. 

Se nós tínhamos o direito de defender a nosso independência, 
os outros também tinham interesse em se opor a ela, porque, assim 
como para nós· era vantajoso ser uma nação independente, também 
era muito prejudicial àqueles com quem estávamos lutando; à mãe 
pátria o sistema colonial, a separação do Brasil. A mãe pátria e os 
portugueses que cá estavam fizeram quanto puderam para obstar 
a independência mas, justiça lhes seja feita, não empregaram todos 
os meios de que podiam lançar mão para tornar mais sanguino· 
lenta a nossa luta . 

. Esta cq_rrespondência de que fale há pouco do duque de Palmei
la prova o espírito ~ímido e desanimado, talvez pacífico que presidia 
ao gabinete de Lisboa., mas pacífico, sem dúvida, do monarca o Sr. 
D. João VI de gloriosa memória. Parecia ,que só queria obstar a 
essa política necessidade por meios mais ·OU menos· razoáveis. Con
tentava-se o gabinete de Lisboa com uma independência parcial, 
Isto quase· desde o princípio concessão que V. Exa. deve ver que é 
não menos extra(_)rdinária do que a única conducente a um êxito me
nos sanguinário. 

Este princípio, uma vez adotado pelo governo de Portugfal, 
aplanou muito as dificuldades. As nações que olhavam para a in
dependência do Brasil como um ato necessário, e útil, acharem-na 
colocada em tal terreno que puderam falar francanmente em favor 
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do Brasil, sem contudo comprometer o princípio da legitimidade, 
ou estes princípios que devem regular as nações civilizadas umas 
para com as outras, por exemplo, a Inglaterra e a Austria, sem dú
vida nenhuma, a não ser essa política do governo português, não 
poderia senão opor-se vivamente à independência. A Inglaterra de
via também opor-se, e desde logo negou-se a· reconhecer como 
casus federis a luta entre o .Brasil e Portugal para auxiliar a este 
com forças britânicas como se lhe requisitou. Confesso que para 
isto muito concorreu estar no ministério o célebre Mr. Canning, ho
mem de idéias liberais. Aproveitou-se ele destas idéias concilia· 
doras do governo português para entregar tudo a negociações di
plomáticas. A Austria, que também estava disposta por motivos 
de família a não ser hostil inteiramente à independência do Brasil, 
também usou de uma linguagem inteiramente pacífica. Eis como a 
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nossa independência deveu muito à diplomacia, e não foi das mais 

terríveis. 
Mas Lorde Cochrane, que foi permita-me V. Exa. que eu diga, a 

verdadeira alma de toda a nossa defesa (apoi1ados), ·que prestou o 
maior de todos os serviços para a manutenção da integridade do 
império, nã.o podia ser querido, amado, não podia receber as sim
patias das autoridades que nessa ocasião se achavam no poder. Na 
verdade as ordens que ele publica nesta sua exposição provam de· 
masiadamente que houve injustiça dessas autoridades para com ele. 
Então Lo,rde · Cochrane receou, devendo na realidade recear· voltar 
para o Brasil. 

No Maranhão prestou ele um dos mais relevantes serviços à 
causa que acabei de mencionar, à integridade do império. Em Por
tugal contava-se que nem o Pará nem o Maranhão ficariam unidos 
ao Brasil; então desmembrado ele existiria o foco constante de 
guerra, pois não se podendo estabelecer em todo o império as 
instituições nascentes, mal se poderiam consolidar, e as conse
qüências de tudo isto o Senado sabe apreciar a ponto tal que de 
uma dessas correspondências do duque de Palmella claramente se 
deduz que se na realidade Pernambuc.o não ficar unido, se o Ma
ranhão também não, e se o Pará for dissidente, temos toda a pro
babilidade. de conseguir muito. Eu poderia hoje trazer as notas para 
ler ao Senado, mas o Senado tem delas tanto conhecimento como 
eu, portanto julguei inútil. 

Lord Cochrane, por conseqüência, prestou o mais importante 
de todos os serviços .. Para a paz interna por exemplo na Bahia tí
nhamos uma força que lutou um ano, de assédio com todos os rigo
res dele, e demonstrou que a paz interna poderia se·r mantida pelas 
próprias forças do Brasil. 

Mas a externa não, a da costa não. A integridade do impé
rio essa corria grande risco. 

A Lorde Cochrane devemos o relevantíssimo serviço de tê-la 
assegurado. O nobre senador pelo Maranhão poderá dizer ao Sena
do, -se assim o entender convenie·nte, os serviços prestados por 
lorde Co~chrane na sua província. 

O SR. BARÃO DE PINDARÉ ~ Foram importantíssimos. 
O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONH~ - Deixando portanto o 

Maranhão, receando das autoridades que então predominavam na 
corte, foi refugiar-se na Inglaterra. Eis aqui tem V. Exa. porque as 
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contas não se prestaram regularmente, porque aparecem como re
cebidas quantias que talvez o não fossem com exatidão. Pelo 
menos Lorde Gochrane como que reclama contra elas. Mas eu não 
posso ainda agora proferir um juízo cabal e decisivo a esse respei
to. Apelo para os nobres senadores, que sem dúvida têm lido a re
clamação de Lorde Cochrane, e apelo, Sr. presidente, para que o 
Senado· nesta ·Ocasião, unido à câmara dos Srs. deputados, dê uma 
demonstração a· mais solene de que não desconheceu jamais o Bra
sil, e que hoje menos desconhece a assembléia geral os importan
tíssimos serviços prestados por aquele nobre lorde. Por isso mesmo 
que hoje .não estamos em circunstâncias de poder mais necessitar 
de seus serviços,. é por isso que devemos. sancionar com o mais 
entusiástico patriotismo as palavras solenes do então ministro do 
império quando fez o convite a Lorde Cochrane para vir tomar o 
comando da esquadra. 

"Abandonnez vous, mylord, à la reconnaisance brésilienne, à 
la munificence du prince, à la probité sans tache de l'actuel gover
nament ou vous fera justice, ·OU ne rabissera d'un seul point la 
haut consideration, rang, grade, caractere et avantages qui vaus 
cont dus." 

Esta é a promessa solene feita pelo governo de então. É esta 
promessa solene que eu desejo que a assembléia geral de 1855, 
tendo de votar este projeto, não diminua em nada, a cumpra à 
à risca, que seja, se for mesmo possível, generosa. (Apoiados.) 

\ 

E .se V. Exa. comparar esta declaração solene, esta promessa 
feita a lorde Cochrane quando foi convidado a vi tomar o comando 
da nossa esquadra com a carta autografada do ex-imperador de sau
dosíssima memória, V. Exa. verá que a assembléia geral tem sobre 
si a necessidade de satisfazer a uma dívida a mais sagrada .. Sobre 
estes objetos, Sr. presidente, eu tenho me imposto um dever de 
respeitar até o último grau de condescendência todos os atas, nome 
e conceito de todos aqueles que tomaram parte na luta de nossa 
independência. Não tenho querido mesmo até· hoje, pertencendo à 
assembléia geral por tantas vezes, declarar a minha opinião sobre 
atos de alguns estrangeiros que tenho por muito pouco honrosos. 
Deixo esse trabâlho à história imparcial dessa época. 

Não quero ·que se diga que eu desejo atenuar a importância, 
o valor de sua cooperação quanto mais relativamente a Lorde Co
chrane acerca do qual nada há que possa atenuar ou diminuir a im.· 

'• ' 
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portância dos seus serviços. Se o Brasil, Sr~ presidente, e termino, 
é nação independente, monárquica, constitucional representativa, 
deve-o ein grande parte, em muito importante parte a Lorde Cochrane. 

O SR. SOUZA FRANCO - Sr. presidente, eu considero nesta 
O SR. D. MANOEL - Peço a palavra. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o Sr. Souza Franco . 
. O SR. SOUZA FRANCO - S1r. pr sidente, eu considero nesta 

questão não uma questão de recompensa de serviço a Lorde Co~ 

chrane e àqueles que ti_veram parte nos serviços à independência 
do império, mas uma questão de simples pagamento de presas 
(apoiadosJ, que deve ser feito no sentido restrito da justiça e do 
dever. (Apoiados~) Neste sentido começarei por pedir ao Sr. presi
dente que queira· requisitar à câmara dos Srs: deputados os papéis 
que houver a este respeito. 

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE - Sem prejuízo da se· 
gunda discussão. 

O SR. SOUZA FRANCO - Aceito a modificação porque nós 
podemos talvez votar na questão em segunda discussão, mas ao 
menos em terceka não acho que devemos votar em uma questão 
desta gravidade sem ter presentes os documentos a respeito dela. 
Se a câmara dos Srs. deputados para votar teve presentes documen· 
tos importantes, e cada um dos seus membros os pôde examinar, 
julgo que .os membros do Senado não podem ser privado·s do direito 
de examinar esses mesmos documentos. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA - Foram publicados, todos estão 
impressos. 

O SR. SOUZA FRANCO - Onde? 
· O SR. SILVEIRA DA MOTTA- Nos jornais . 

O SR. SOUZA FRANCO - Seja como for, eu peço que se re
quisitem todos esse papéis para estarem presentes na 3.a discussão 
e os podermos examinar; porque, repito, eu não ~estou resolvido, 
em· matérias de despesas, senão a votar o pag.amento _daquelas 
que forem restritamente devidas. (Apoiado.) São somas devidas em 
conseqüencia de soldos, pensões e contratos, e eu .·sou daqueles 
que entendem que se deve pagar somente aquelas que forem exa
tamente devidas. Não se trata agora de rec.ompensa nenhuma de 
serviços extraordinários. Tratando-se de tais serviços, não obstan
te os meus respeitos à opinião do nobre senador que acabou de 
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falar, não posso admitir que se atribua ao lorde, a quem se refere, 
essa grande parte, essa importante parte, essa principal parte na 
independência do império. 

O SR. D. MANOEL - Apoiado. 
O SR. VISCONDE DE JEOUITINHONHA - Oh! importantíssima. 
O SR. SOUZA FRANCO - A independência· do país é devida 

principalmente às disposições da nação brasilei'ra (apoiado), é devi
da em grãnde parte ao príncipe magnânimo, que apoiando a estabe
leceu um centro a que todos se unissem. 

O SR. D. MANOEL - Apoiado. Essa é ·a verdadeira causa. 
Muito bem. 

O SR.. SOUZA FRANCO - Nã.o sei o que pode haver de exato 
na ass~&veração de que houveram esperanças de que parte do im
pé'i-io ~e conservasse ligada ao governo de Portugal, separando-se 
do Rio de Janeiro. Sei porém que na província do Pará nunca pre
dominou essa opinião, nunca a houve, nem farei a· injustiça· a ne
nhum paraense de supor que algum houvesse que, quando o Brasil 
se declarara independente do governo de Portugal, pretendesse ficar 
unido a esse país. 

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA - V. Exa. era ainda mui
to moço. 

O SR. SOUZA FRANCO -Não se sabe ao certo pelo que ouço 
a história da independência das províncias do Norte; se se sou· 

'\ 

besse, ·o nobre senador havia de também saber que a da província 
do Pará foi feita por esforço dos seus habitantes, e que, embora 
muito jovem, sendo eu apenas estudante de filosofia, com 16 para 
17 anos de idade, foi perseguido, preso e deportado por causa da 
independência do meu país. Tive nela alguma parte, assisti aos 
atas .preparatórios para sua declaração, e sendo compreendido em 
uma chamada sedição de 14 de abril de 1823 para a declaração de 
independência, fui pronunciado e incorri nas· perseguições em que 
então incorreram todos os independentes ... 

O SR. VISCONDE DE JEOUITINHONHA - Faz-lhe isso muita 
... 

honra. 
O SR. SOUZA FRANCO - ... e com muitos paraenses fui le

vado às prisões e percorri a cadeia, as enxovias, os porões de 
navios e pois posso estar e creio que estou muito informado de 
todos os fatos, e sei perfeitamente que a província do Pará estava 
disposta para se declarar independent~. do gover~o de Portugal e 
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unida ao do Brasil, e que o Lorde Cochrane no teve na declaração 
dessa independência senão o simples ato de enviar ali sob o co
mando do tenente Grenfell um brigue, a cuja aparição na barra a 
cidade se declarou independente. 

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA - Isto é que deu a 
força que não existia. . 

O SR. SOUZA FRANCO - Quero dizer que essa força brasilei
ra estava sob o comando do tenente Grenfell, que estava debaixo 
das ordens do almirante Cochrane, com o seu aparecimento deter
minou aquilo que está como já decidido na opinião de todos .. O. prin
cipal merecimento desse ato, do qual algum cabe ao ·comandante 
da esquadra, é .da nação brasileira, das forças i.mperiais que foram 
as que contribuíram para acoroçoar aqueles que estavam determi
nados a se declarar independentes, e que já o haviam tratado antes 
mesmo da chegada do brigue Maranhão. 

O SR. VISCONDE DE JEQUJTINHONHA - Mas ninguém diz o 
contrário disso. 

O SR. SOUZA FRANCO - Eu talvez não compreendesse bem 
o pensamento do nobre senador. O nobre senador quer atribuir a 
Lorde Cochrane algum merecimento nesta grande obra da indepen
dência do Brasil~ 

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA - Algum?... Eu digo 
muito. 

O SR. SOUZA FRANCO- Esse muito é que não sei qualificar,. 
esse muito não é de forma alguma tal que possa fazer obscurecer 
a glória que cabe à ação brasileira, e seu magnânimo chefe ... 

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA - Não por certo. 
O SR. SOUZA FRANCO - ... de quem o Lorde chefe da es

quadra era um simples agente. Mas, voltando à .questão especial, 
eu não estou disposto para votar recompensas extraordinárias, e 
tão-somente para votar. aqueles pagamentos que forem restritamen
te devidos em conseqüência. de presas, de soldos ou de pensões 
e para saber o que devo votar desejo ver os documentos. Estou 
também na opinião do nobre ministro quando exige contas das quan
tias que Iord Cochrane já recebeu como parte de perdas. Requeko 
portanto que para a terceira discussão se requisitem os documen· 
tos que existam na câmara dos Srs. deputados de modo que os 
tenhamos presentes para os examinar e votar com perfeito conhe
cimento de causa as quantias devidas. 
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O SR. D. 'MANOEL - Sr. presidente, o discurso que o senado 
acaba de ouvir dispensava-me de usar. da. P.alavra que V. Exa. me 
concedeu. Eu não estava disposto a tomar parte na presente dis
cussão, porque, como já o Senado tem ouvido por vezes, a minha 
saúde não permite ,hoje muito trabalho .. Houve tempo em que me 
preparei para 'esta discussão, e decerto. tomaria nela uma parte at.i~ 
va se porventura então .essa proposta tivesse sido dada para a 
ordem do dia, Limitar-me-ia a muito pouco. 

Primeiramente,· Sr. presidente, lamento ,que o governo tivesse 
por tanto tempo deixado em olvido o pagamento de uma dívida. 

O SR. BARÃO DE PINDARÉ - De uma dívida tão sagrada! 

O SR. D. MANOEL - Tanto mais, senhores, quanto este paga
mento fora por muitas vezes solicitado e exigido. Quem sabe se 
foi necessário que alguma nota do ministro inglês viesse despertar 
o governo do letargo em que jazia? Quem sabe se 'aquilo· que nós há 
muitos anos ·devíamos ter cumprido, porque tratava se de pagar 
dívida nós o fazemos hoje em conseqüência de exigência de algum 
governo estrangeiro, exigênCia talvez feita em notas um pouco enér
gicas? O nobre ministro da marinha poderá dar-nos a este respeito 
alguns esclarecimentos, e tirar-nos deste estado de dúvida em que 
nos achamos, ao menos em que eu me"acho, a respeit'o ·dos verda
deiros motivos· que obrigarem o· governo ·a ·trazer uma proposta ao 
corpo legislativo em 1853, a qual foi aprovada na outra câmara o 
ano passado, e poderia ser hoje lei do Estado se há mais tempo se 
tivesse o Senado ocupado dela, pois que por um ·espaço. de mês e 
meio pouco se fez, a não ser a discussão de resposta à fala do trono, 
que apenas ocupou duas ou três sessões. 

. Deixo de parte esta questão, e digo como. o meu nobre amigo 
que acaba de falar, esta proposta, senhores, em nenhuma das suas 
linhas, nem na emenda da câmara dos deputados trata de. dar a 
alguém provas de generosidade. Esta proposta e emenda da câma
·ra dos deputados não faz mais do que habilitar o governp com os 
meios necessários para pagar uma dívida que há muito fora,' recla
mada, que há muito devia ter sido paga. (Apoiado.) Eu portanto 
abundando inteiramente nas opiniões do meu nobre amigo q~e se 
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senta ao meu lado, direito que não dou nem mais um real do que for 
necessár-io para satisfaze'r essa dívida, 

Se porventura o governo demonstrasse de uma maneira clara 
e convincente que a ·quantia ainda não é suficiente, eu sem dúvida 
nenhuma, à vista da demonstração, votaria pela quantia necessária, 
porque não hei de querer que o estrangeiro diga: "Vede essa nação 
que ·não paga o que deve, que há tanto tempo sendo devedora de 
tais e tais quantias que por vezes têm sido reclamadas, para que 
a fim se decidisse a pagá-los, foi de mister que um governo estran
geiro exigisse de uma maneira imperiosa (se é verdade o que se 
diz) o pagamento do que se devia aos seus súditos." 

Admi'ra m?is, Sr. presidente, que o governo que por tantos anos 
ouviu diferentes repartições, diferentes 'empregados, conselho de 
estado, etc., quando apresentou esta proposta ainda não estivesse 
suficientemente habilitado para dizer ao corpo legislativo qual era 
a quantia necessária para fazer face ao pagamento das dívidas em 
questão; tanto que aceitou a emenda que na outra câmara ofere
ceu um Sr. deputado pela província do Rio de Janeiro. 

E note o Senado que não é uma diminuição de alguns contos de 
reis, é talvez de '400 e tantos contos. Pois bem, o deputado estava 
mais habilitado para conhecer qual era a quantia necessária para 
satisfazer os nossos encargos nesta parte do que o mesmo gover
no. Ainda mais, V. Exa. se há de recorrer, e o Senado, porque leram 
as discussões desse tempo, que esse ilustre membro da câmara 
temporária disse que tendo examinado todos os papéis, todos os do
cumentos com a maior atenção, se convencera de que apresentando 
aquela renda de redução habilitava suficientemente o governo para 
pagar o que a nação devia: e o Sr. ministro da marinha de então 
aceitou essa emenda que a câmara dos deputados depois aproveitou. 

Já vê o Senado que estou disposto a votar pela emenda da 
câmara dos deputados, po'rque não quero que por mais tempo se 
diga_ que o governo do meu país é moroso e descuidado em cum
prir os seus deveres, em pagar as dívidas da nação. 

O SR. BARÃO DE PINDARÉ - Dessa nódoa já se não livra. 
O SR. D. MANOEL- Sim, é uma nódoa, como bem diz o nobre 

senador, mas ao menos acabe-se com as reclamações justas e fun
dadas, e nós concorremos para isso, habilitando o governo com o 
que é necessário, para que mais se não diga que . não queremos 
pagar a quem devemos. 
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O meu nobre amigo, que falou em último lugar,· preveniu-me 
completamente sobre o que eu pudera dizer a respeito das últimas 
palavras do. discurso que há pouco se proferiu. 

Senhores, a minha opinião quanto à nossa independência é a se-. 
guinte: pouca idade tinha eu então, seguia os meus estudos em 
Coimbra, mas tanto pela história, como pela conv~rsação ·com mui
tos homen~ que tomaram parte nesse ato glorioso, convenci-me que 
além da grande disposição que o Brasil já tinha para a sua· emanci
pação política, .em vista de seus recursos naturais, e sobretudo em 
conseqüê·ncia do procedimento pouco benévolo de Portugal para o, 
que basta que o Senado .recorde das. discussões da constituinte, 
em que o nobre marquês que me está ouvindo (o .Sr. marquês de 
Olinda) teve parte, e com ele os nobres senadores os Srs; Vergueiro 
e Alencar, e outros que já não existem, e que ·ali fizeram os· discur
sos mais eloqüentes, ocupando a primeira plana entre os maiores 
talentos daquela assembléia, refiro-me principalmente ao.s .discursos 
do sempre seguramente se não foi o primeiro orador, não teve su
perior; digo,em· conseqüência do procedimento pouco benévolo, e 
até das agressões do governo português o que lhe foi lançado em 
rosto por esse ·ilustres cavalheiros, cujos nomes cito com ufania e 
cheio da maior satisfação; o Bras.il, senhores, entendeu que não 

podia sofrer por mais tempo· o jugo da metrópole; quando se decre
tou que viesse tropa para o Brasil, os brasileiros que tinham assen· 
to na constituinte sustentaram .da maneira a mais enérgica, so
bressaindo o Sr. Antônio Carlos, que proferiu então um dos mais 
notáveis discursos que se ouviram ali;1 disse ele pouco mais ou 
menos: "O Brasil não está em estado de temer as futuras ameaças 
com que se pretende intimidá-lo; para cães de fila há lá em abundân· 
cia, pau, ferro e bala nem podem assustar-nos cães de fil;:t, a quem 
fizeram fugir dentadas de simples cães gezos." Mas, senhores, as 
nossas dificuldades seriam grandes se não tivéssemos a felicidade 
de possuir o príncipe magnânimo que depois de ter dado. a inde
pendência à terra de Santa Cruz, e abdicado duas coroas, foi servir 
de general nos exércitos de sua augusta filha e restituir-lhe o trono 
que um parente ingrato lhe havia usurpado. 

Pois bem, senhores, as disposições do Brasil, as agressões de 
Portugal, e as palavras - independência ou morte - proferidas no 
lpiranga pelo Sr. D. Pedro I, são a~ verq~dei-ras causas da indepen
dência do Brasil. Não nego, antes reconheço os serviços prestados 
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por muitos estrangeiros distintos, entre eles lorde Cochrane; não 
nego, ·senhores, os serviços prestados por outros oficiais da mari
nha britânica, que ~uito nos coadjuvaram. Ma-s, senhores, o Brasil o 
que fez? Não elevou esse tenente, de que há pouco falou o nobre 
senador pelo Pará, a vice-almirante, não o condecorou com muitas 
honras, não é hoje uma personagem do império, não lhe dá um 
píngüe benefício no consulado de. Liverpool? Podia citar o nome de 
outros estrangeiros, alguns dos quais já não existem, mas com 
todos foi o Brasil géneroso, foi reconhecido por esses serviços 
prestados, serviços, senhores, que, força é também confessar, a 
que eles estavam obrigados por um contrato que tinham celebrado 
com o governo ·do Brasil. Como pois se nos· vem dizer que a máxi
ma, a principal e a mais importante causa da independência foi um 
estrangeiro?! Deus me livre que se dissesse que um estrangeiro foi 
a principal causa da independência de minha pátria! Ajudou-nos, e 
ajudou;.nos cumprindo um dever filho de um contrato que tinha co
nosco, e por isso o imortal fundador do império o fez marquês, 
grã--cruz de uma ordem há pouco estabelecida e primeiro almirante, 
não falando nas somas que com mão larga, generosa e liberal lhe 
foram dadas pelo governo. Como podia eu conservar-me silencioso 
ouvindo tal proposição? Saí mesmo um pouco do estado que exige 
minha saúde. Sinto-me já fatigado, e não posso prosseguir mas nada 
mais tenho a dizer, porque em verdade o meu nobre amigo me havia 
completamente prevenido, e na mesma ocasião em que S. Exa. pe
diu a palavra, eu a pedi sem talvez me recordar nesse momento 
de que o nobre senador ia advogar a mesma ·causa que eu advogo, 
que o nobre senador impressi·onado como eu pelas últimas palavras 
do discurso a que me referi, entendeu ql:le lhe corria o dever de dar· 
lhe uma breve resposta~ 

Sr. presidente, hei de votar pela proposta com a emenda, e 
aproveitarei uma declaração do nobre ministro da marinha que me 
parece digna de apreço e com a qual estou de acordo inteiramente. 
Decerto não queremos que Lord Cochrane, para· receber uma pen
são a que tem direito, preste contas: mas na distribuição dos 
dinheiros relativos às presas, decerto o governo não. pode deixar 
de proceder como disse o nobre ministro, isto é, de tomar as 
contas para saber quanto é que se deve pagar a esse ilustre inglês, 
assim C·omo a outros que têm igual direito a esse pagamento. Se 
a câmara dos Srs. deputados eliminou as palavras "prestadas por 
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ele as contas de sua comissão", foi em relação unicamente à pensão, 
no que o ministério concorda, e eu também. Aqui não se trata de 
fazer atos de generosidade, mas unicamente de habilitar o governo 
para pagar o que deve. 

Se o governo pretende ainda alguma cousa mais para Lorde 
Cochrane, se quer que ainda a nação lhe dê mais uma prova de 
generosidade, então. apresente outra proposta e nós a examinare
mos. Pela minha parte declaro que estou convencido que Lorde 
Cochrane foi recompensado com muita generosidade pelos servi
ços que· prestou ao Brasil na época da independência. 

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE - Desejava que se 
achassem na casa os documentos que foram remetidos à câmara 
dos deputados acerca deste objeto, mas abundo na opinião do no
bre senador que os reclamou sem prejuízo desta discüssão, os 
quais suponho que foram presentes àquela câmara, e são os mes
mos que se acharam no conselho de Estado; a presença de tais 
informações poderia muito bem esclarecer qualquer dúvida que 
aparecesse na discussão; mas, uma vez feito esse requerimento, 
e podendo na 3.a discussão serem apreciados tais documentos, pa
recia que podia ter cedido da palavra e por certo o faria se não ti
vessem aparecido algumas proposições que, em meu modo de en
tender, deviam ser melhor consideradas.,, 

Antes porém de entrar nessa parte,· direi alguma cousa sobre 
a matéria em discussão. 

Sr. presidente, o art. 1.0 da proposta autoriza o governo a dis
tribuir como indenizaç~o das presas das guerras da independência 
e do Rio da Prata a quantia de mil e tantos contos de réis, que a 
câmara dos deputados reduziu a 624.000$, ··redução que eu não 
posso ajuizar ... 

UM SR. SENADOR - O governo aceitou-a. 
O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE - O governo aceitou-a! 

Estaria ele convicto de que esta quantia seria a necessária? ... 
UM SR. SENADOR - Devemos supô-lo. 
O SR. VISC<DNDE DE ALBUQUERQUE -. Não a aceitou ele 

na hipótese de que não sendo a necessária, não sendo a. suficien
te, pediria mais? Mas, deixemos ist9. A câmara dos deputados, 
por uma sua emenda, manda suprimir ;J~O § 4.0 as seguintes p·ata
vras: 11 prestadas por ele as contas de sua comissão." Acho justa 
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e muito conveniente esta emenda, não porque com isso queira 
dizer q assembléia geral que se dispense essa prestação de con
tas, porque isso seria pouco delicado, porque eu estou persuadido 
que ninguém se furtaria a essa prestação de ·.contas, bem entendi
da e dignamente exigida. A câmara dos deputados depois de fazer 
esta emenda autorizou o governo a fazer qualquer operação de cré
dito que julgar. conveniente para haver a quantia com que verifi
que o pagamento de que trata o art. 1.0

• Desejaria eu saber se 
nesses 624 contos se compreende também o pagamento da pensão 
que foi concedida ao marquês do Maranhão e se para esse paga
mento est~rá o . governo autorizado para ~azer a mesma operação 
de crédito .... 

UM SR. SENADOR - Está decerto; demais, ela é pequena. 
O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE - Pequena! Está enga

nado o nobre senador~ .. 
O SR. MINISTRO DA MARINHA - Anda em cinco contos pou

co mais ou menos., 
O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE - Está enganado o Sr. 

ministro. 
O SR. MINISTRO DA MARINHA - A pensão é de 5. 760$ cada 

ano. 
O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE - Veja ·O contrato, e 

para isso era bom que aqui estivessem os papéis ... 
UM SR. SENADOR- A renda ordinária chega para isso .. . 
O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE - Deus o permita .. . 
UM SR .. SENADOR - Há um acréscimo de 300 contos. 

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE - Senhores, o ·que eu 
desejo é que a assembléia geral, tendo intenção de fazer uma cou
sa, pelas suas palavras não embarace o governo de· o fazer, e o 

_ art. 2.0 dá autorização para uma. quantia fixada .. É preciso que o go
verno declare-se, apesar da disposição da proposta, entende que 
tem autorização para fazer o pagamento dessa pensão e uma ope
ração de crédito para haver a quantia precisa, a qual é maior do 
que o nobre ministro diz, porque· suponho que a ,pensão é da me
tade de 12 mil pesos por ano, e se devem P.êrto de 30 anos. 
Este papel que o nobre ministro me mandou é R,consulta da seção 
do· conselho de Estado, e não é o contrato mas:· 1 ~pfim,. não entrarei 
'nesta questão, uma vez que se entende que q,;;governo está habi-
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litado para faze.r o pagamento das presas e da pensão, e então 
eu votarei pelos arts. 1.0 e 2.0 como estão com as emendas. 

Sr. presidente, a matéria é um pouco árdua; podemos ~mitir as 
opiniões sobre ela, não muito exatas, e comprometer cousas e 
pessoas. 

Ainda que não me achasse no Brasil, assisti quase. aos acon
tecimentos da nossa independência, e sei o efeito que fez entre 
os portugueses em relação à nossa independência a simples no
meação de Lorde Cochrane, achei-me em Lisboa ao mesmo tempo,
ou entrei conjuntamente com a esquadra que saía da Bahia, ·onde 
ia o Madeira; achei-me ali, quando o bravo Taylor bloqueava o Tejo 
na fragata Niterói. 

Regressei imediatamente ao Brasil, e achei-me em minha pro
víncia nos momentos os mais críticos, nas comoções as mais hor
ríveis, acerca da separação da monarquia portuguesa. Anos depois 
como ministro da marinha vim a tomar informação deste negócio 
de presas,. depois de haverem as questões acerca das presas da 
independência e das presas do Rio da Prata, donde muitas dúvidas 
tiveram, e em virtude desta questão do Rio da Prata tivemos .de 
fazer despesas consideráveis, reclama·ções de todas as nações, 
questões de direito marítimo, e em resul.tado pagamentos e .paga
mentos elevadíssimos pelo Brasil em virtude de reclamações es
trangeiras. Após isso apareceram requerimentos dos interessados 
na reclamação de presas, não digo de todos, porque Lorde Coch
rane (permita-se-me a expressão) tinha sido posto fora da lei pelo 
governo do meu país. Lorde Cochrane não se animava a apresen
tar-se. Lorde Cochrane foi o indivíduo com quem o governo do meu 
país contratou em nome da esquadra, com ele é que eram feitos 
todos os contratos, em relação à esquadra brasileira para a inde· 
pendência. 

Requerimentos de oficiais da nossa esquadra sobre reclama
ções de presas do Rio da Prata deram-me ·Ocasião de mandar pro
ceder a todas as averiguações acerca do direito em que porventu
ra se baseavam essas reclamações. Ouviram-se as repartições que 
então puderam ser ouvidas; consultou-se o conselho de Estado. Essa 
consulta não foi unânime; o direito à reclamação das presas era 
muito contestado, principalmente a respeito das presas do Rio da 
Pmta. Alguém havia que entendia que os apresadores estavam su
jeitos às despesas com as más presas. Não sei mesmo se houve 
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alguma disposição do g.overno ou legi'Siativa (não estou bem certo) 
que estorvou essa liquidação. Dessa consulta do conselho de Es· 
tado a que me reporto resultou um decreto que reconhecia o direi
to e que criou uma comissão ou comissões para liquidar esse ne
gócio. · 

Essas comissões acharam-se em grandes embaraços; tantas 
. informações eram riecess~rias, que elas não podiam deixar de ser 
paralisadas muitas vezes. As mudanças dos ministérios traziam no
vas dificuldades, novas ·dúvidas se apresentavam. Os reclamantes 
mesmo não podiam ser muito ativos, porque é necessári·O saber, 
Sr. presidente, os oficiais de marinha não são advogados, enten
dem pouco ·desse processo, carecem de um advogado, e esse· advo
gado leva muito dinheiro. para se encarregar dessas questões. 

O SR. D., MANOEL- Naquele tempo. 
O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE -:- Naquele tempo, no 

tempo atual e no futuro. 
O SR. D. MANOEL - Não é tanto assim. 
O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE - Era necessário de

sembolsar dinheiro, esses oficiais não são ricos, e muitos não 
tinham a certeza do bom êxito da sua pretensão; cotizarem-se para 
pagarem um advogado não era· fácil, e o negócio foi-se pro-crasti· 
nando. 

Devo dizer, Sr. presidente ... (ao Sr. D. Manoel) não quero seus 
agradedmentos; o ·primeiro procurador nesta causa fui eu como 
brasileiro, como interessado· na honra e dignidade do meu país ... 
(Apoiados.) 

O SR. D. MANOEL - Muito bem. 
O SR .. VISCONDE DE ALBUQUERQUE - ... e das altas atri

buições ·da coroa, no direito de fazer a guerra e de dar essas. ins. 
truções. 

O SR. D. MANOEL - Estamos concordes; 
O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE - Tenho sido muito soli

cito neste processo; entretanto vejo -que nada se tem podido fazer. 
O SR. D. MANOEL ·- Finalmente, agora ... 
O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE - Ainda: não, o negócio 

não está tão fácil. 
o SR. D. MANOEL - Não está concluído, ·mas está melhor. 
O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE - No meu .parecer do 

conselho de Estado, que não foi publicado, eu adotava que o go-
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verno fosse autorizado a dar, por ·conta dessas reclamações, àque· 
les oficiais que se achavam necessitados, a quantia a que prova
velmente entendesse que. eles tinham direito; porque a liquidação 
ainda está. muito remota; e entretanto reconheço que oficiais e fa
mílias de oficiais: que muito serviram a uma causa tão digna, de
baixo de condições e contratos expressos, acham-se na miséria. 

O SR. D. MANOEL - É verdade, mas não somos os culpados. 
O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE - Quem sabe? 
O SR. D. MANOEL- Eu não o sou decerto. 

O . SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE - Aproveitarei esta 
ocasião· para dizer alguma cousa mais. · 

Sr. presidente, eu· disse que Lorde Cochrane estava fora da 
lei, e com efeito há muitos brasileiros distintos que não fazem um · 
conceito muito favorável a. Lorde Cochrane dos seus serviços ao 
país. 

O SR. D. MANOEL - Os serviços todos reconhecem em maior 
ou menor grau. 

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE - Devagar ... 
Sr. presidente, na história da nossa independência acha-se 

uma circunstância, e é muito comum na política. Proclamamos a 
nossa independência, servimo-nos de tais e. tais meios de que logo 
falarei; mas deram se instruções a Lorde Cochrane para aprisionar 
todo o navio português, e auxiliar tais e tais pr.ovíncias e todos os 
lugares onde visse que havia dificuldade de aparecer livremente 
o sentimento da independência; Lord Cochrane cumpria suas ins
truções; mas o governo de Portugal, que senti~ melhor do que nin· 
guém o grande vigor dessas ordens dadas ao almirante, que era 
muito capaz de as d·esempenhar, reconheceu que convinha entrar 
em negociações ·com o Brasil .. Acreditei, senhores, que a razão 
principal da condescendência do governo português foi o açoite 
feito ao seu comércio pelo almirante Lorde Cochrane. 

O SR. D. MANOEL - Qualquer outro faria o mesmo. 
O SR. VISCONDE DE ALBUOUERQUE- Chegou a ir ao Tejo (eu 

me achava em Portugal) uma fragata com bandeira brasileira tomar 
os navios mercantes naquele reino. 

O SR. D. MANOEL - O que prova tudo isso é a fraqueza do 
governo português., 

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE - Não digamos isso. 
O 'SR. D. MANOEL - É verdade . 
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O SR. PRESIDENTE - Isso é uma conversa continuada. 
O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE - Não faz mal. 
O SR. PRESIDENTE - Faz~ 

·O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE - Faz bem, porque, como 
Ja disse, pessoas muito distintas encaram estes negócios diver
samente de que· são, por falta de informações. O nobre senador 
parece-me que está neste caso. 

Depois que o governo deu essas instruções a Lorde Cochrane, 
·o governo português entrou em negociações conosco; e uma das 
primeiras provas que o Brasil deu de que queria fazer uma inde~ 
pendência pacífica e não sanguinolenta, foi dar instruções ao tribu
nal das presas para que julgasse más o maior número de presas 
que fossem feitas. 

O SR_. BARÃO DE PINDARt - o:isso .se me queixava ele. 
O SR. VISCONDE DE. ALBUQUERQUE - Eis aí o pomo da dis

córdia, eis aí porque foi ele posto fora da lei; de tudo isso sou 
testemunha. 

Senhores, são medidas políticas; não cumpri ao governo or
denar ao almirante que deixasse de tomar as presas, porque a par
te litigante ainda não tinha cedido. O almirante cumpria seu dever; 
e o governo brasileiro dava ao de Portugal uma prova de que que
ria condescender dizendo ao tribunal de presas que relaxasse, que 
julgasse más essas presas. 

Mas os que não estavam bem informados de tudo isso clama
vam: "Lorde Cochrane é um pirata; está apanhando presas que 
são más, está fazendo um mal ao nosso comércio." Entretanto que 
o almirante cumpria as instruções que lhe tinham sido dadas, e 
concorria sem o saber para que estas negociações fossem as mais 
vantajosas possíveis. 

Mas, ao mesmo tempo que o governo assim praticava, não se 
inteligenciava com o almirante; e este com toda a razão dizia: "Que 
governo é este? t o governo de má-fé, falta aos compromissos que 
tem comigo." Assim, Sr. presidente, acordaram-se as relações, 

. apareceram acintes de parte a parte e o governo, que é sinônimo, 
de força, prevaleceu, vindo o almirante a sofrer. 

O almirante bem serviu, o almirante foi 'uma das grandes co
lunas que sustertaram a independência do nosso país. Mas direi 
eu por isso que ·O almirante foi o primeiro? Não. 

O SR. D. MANOEL - Qual primeiro! 

450 



' 'j 
'j 

1 
~l 
l 
'l 
. I 

.j ,, 
i 

l 
I 

:l 

l 
j 
l 

:l 

O SR~ VISCONDE DE ALBUQUERQUE - Negarei eu porventura 
os sentimentos de todos os brasileiros? 

O SR. D. MANOEL - E do príncipe que estava à frente. 
O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE - Sem dúvida; não foi 

só o sentimento da inteligência, o príncipe foi a garantia da união 
e da integridade. 

O SR. D. MANOEL - Aí é que está a causa. 
O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE - Mas, senhores, per

miti-me. uma observação: vós falais no príncipe, vós falais no almi
rante, e o ministro que aconselhou o príncipe, e o ministro 
que contratou esse almirante? (Apoiados.) Que caso fazeis dele, 
que caso fazeis de sua família? É uma vergonha para nós uma pen
sãozinha de 200$ mensais a essa família ... Oh! Que somos muito 
miseráveis! O ministro que aconselhou o príncipe, o ministro que 
contratou esse almirante, que caso fazeis dele? Pisais as slias 
cinzas. 

O SR. D. MANOEL - Quem! 
O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE - Ide ver o estado em 

que se acha a sua família . 
O SR.. D. MANOEL - Não só respeitamos as cinzas do Sr. 

José Bonifácio, mas o consideramos como o herói do Brasil. 

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE - É muito bom dizê-lo. 
O SR. D. MANOEL - Não faça essa injustiça aos brasileiros; 

é um nome glorioso, sempre respeitado e amado, e que há de ser 
eternamente. 

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE - A dívida do contrato 
feito com Lorde Cochrane é uma dívida sagrada. Verdade é que 
temos demorado: esse nobre lorde, estimado e respeitado por seu 
governo, com uma coroa de glória adquirida no Brasil ... 

O SR. BARÃO DE PINDARÉ - Foi nosso Lafayete. 
O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE - . . . tem vivido em 

necessidades, em miséria. 

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE - A razão é porque ele 
é lorde em toda a extensão da palavra. 

Espero que o meu nobre colega (0 Sr. barão de Pindaré) te
nha a palavra e diga o que esse almirante fez no Maranhão. t: um 
dos serviços· que se põe muito em dúvida, e até se diz que ele re
cebeu tantos e quanto; mas assevero que o que ele recebeu dis· 
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tribuiu pela esquadra e pelos marinheiros. Mas não quero agravar, 
não quero entrar na liquidação. 

O SR. D. MANOEL - Nem se tratou disso. 
O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE - Direi somente, senho

res, que Lorde Cochrane serviu honrada e dignamente ao Brasil na 
sua independência;· Lorde Cochrane é credor daquilo que se con
tratou com ele, e do reconhecimento de todos os brasileiros. 

O SR. D. MANOEL - Não ponhamos isso em questão. 
O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE - Mas não disse nunca 

que Lorde Cochrane foi o primeiro em negócios de independência. 
Senhores, é necessário também alguma atenção, quando fala

mos acerca da independência. Sr. presidente, vou dizer uma cousa 
que, tenham na conta que quiserem: a nossa separação foi um mal. 

O SR~ SOUZA FRANCO - Não~ 

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE - Não? Sim. 
O SR. O. MANOEL- Isso de ser escravo é sempre mal. 
O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE - Nunca fui nem espe

ro ser escravo. Mas, Sr. presidente, não posso convir em que uma 
nação que podia esforçar-se a chegar à categoria de 1.a ordem en
tre as nações do mundo, se retalhe, se divida para ser enxovalha
da pelas outras nações. 

O SR. D. MANOEL- Isso é outra cousa. 
O s·R. VISCONDIE DE ALBUQUERQUE - A independência, não 

o nego, era necessária ... 
O SR. D. MANOEL - Estava feita. 
O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE - ... o sentimento devia 

estar em todos os corações brasileiros, era um sentimento nobre, 
mas o erro da separação foi de Portugal. Se Portugal nos queria 
fazer escravos, tínhamos todo o direito de o repelir. 

O SR .. O. MANOEL - É o que fizemos. 
O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE - Como fizemos? 
O SR. D. MANOEL - Apressando a independência. 
O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE - Não sei se Portugal 

teve muito juízo. Consenti que eu, que, ainda não muito velho, não 
posso talvez viver muitos dias ... 

O SR. D. MANOEL - Deus não há de permitir isso. 
O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE - Consenti que eu traga 

uma consideração à casa e ao país~ A separação e independência 
do Brasil· nasceu das mesquinhas idéias das localidades, desse pri-
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vilégio que as localidades se querem arrogar de serem capitais e 
metrópoles. 

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE - Senhores, a sociedade 
não se fez para se sacrificar a uma localidade; devemos anteder a 
todas as nossas necessidades, para subordinar a elas a existência 
do estabelecimento da capital do império. Foi a questão de capital 
que fez separar uma nação que devia ser unida perpetuamente; fo
ram essas mesquinhas vistas de interesses locais que nos fizeram 
um m'al, uma mal terrível. 

O SR. D. MANOEL - Não é a verdadeira causa. 
O· SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE -. Não quero ser escra· 

vo, nunca fui, e espero não ser para o futuro; mas entendo que, 
se o governo português fosse mais ilustrado, essa separação não 
teria tido lugar, e que qualquer dos dois povos hoje, separados es
taria em posição superior a que podem aspirar por longo tempo. 
Tudo isso resultou desse desacordo "há de ser a capital no Rio 
de Janeiro, - há de ser em Lisboa." Quem fez a independência 
não foram os brasileiros, foram os portugueses, foram eles que se 
separaram de nós; É o que os senhores não querem ver. 

Vós falais do espírito da independência, os velhos desse tem
po que nos digam as perplexidades em que nos achamos. Quem 
pode dizer: "O Brasil todo queria a independência?" Sim o Brasil, 
todo não queria ser escravo; mas quantas hesitações não have
riam acerca do verdadeiro caminho a seguir? 

O SR. D. MANOEL - É outra causa, é secundária; a primeira 
causa é a independência. 

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE - Como quereis crimi
nar este ou aquele? O que fazei vós nesta questão senão prestar 
um tributo aos serviços de Lorde Cochrane? 

O SR. D. MANOEL - Não se crimina ningúém. 
O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE - O nobre senador pelo 

Pará falou sobre a sua província, eu também posso falar sobre a 
minha; Já me achei; eu ouvia razões a que não tinha que respon
der, acerca da vaciliação do governo do Rio, e de procedimentos 
que ofenderiam~ as mais insensíveis susceptibilidades. 

O SR .. D., MANOEL - Isso vinha de longe. 
O VISCONDE DE ALBUQUERQUE - O Maranhã.o e o Pará não 

poderiam duvidar se seria mais conveniente ficarem unidos a Por
tugal ou ao Brasil. 

'•. 
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O SR. SOUZA FRANCO - N.unca se duvidou. 
O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE- Duvidei eu; e digo mais 

que pr_ouvera a Deus que no Pará não houvesse ressentimento da 
pouca atenção que se tem dado àquela província. 

O SR. D. MANOEL - Apesar disso é brasileira. 
O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE - É brasileiro. 
O SR"' D. MANOEL - E somos brasileiros. 
O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE - Mas, senhores, não 

nos enganemos com as palavras e vamos aos interesses. Essas 
protestações, esses juramentos, desconfiai deles quando se· acha
rem em oposição aos interesse locais, aos interesses individuais; 
atendei mais para esses interesses do que para essas palavras, 
para esses juramentos. . 

Em geral pode-se dizer que na época da nossa independência, 
e ainda mesmo hoje notava-se e nota-se em todos os brasileiros 
sentimentos de união, sentimentos de respeito à autoridade, mes
mo de humanidade; isto podemos dizer sem basofia que "existe; 
mas que, revolvendo as questões desse tempo, queiramos dizer: 
"Foi isto, foi aquilo, foi equilo outro", isso não. Homens de bem 
na extensão da palavra, patriotas ardentes, seguiram diferentes di
reções, e nenhum deles pode ser hoje criminado. 

O SR. D. MANOEL - Para que falar nisso? Pertence à história. 
O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE - Mas sem dúvida Iord 

Cochrane prestou grandes serviços ao Maranhão; peço ao nobre 
Senador que o diga; .fez grandes serviços ao Pará, foi ele que man
dou esse tenente nesse navio, e a aparição desse navio foi que 
despertou os ânimos naquela província. 

O SR. D. MANOEL - Um naviozinho só! 
O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE - Um navio só! 
O SR. D. MANOEL - Foram as disposições em que aquele 

povo já estava.· 
O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE - Sr. Presidente a mi

nha vida não é cheia de flores; tive a infelicidade de ver a revo
lução portuguesa em todas as partes do reino unido, e mesmo nas 
colônias, e não deixava de lastimar a indiferença· com que os ho
mens da côrte abandonaram as províncias, sem ao· menos mandar
lhes um aviso: "Obrai desta forma, obrai daquela forma". A auto .. 
ridade é vítima, não sabe a quem tem de agradar; presenciei essas 
coisas vi muitas calamidades. De ordinário dizia um ... enfim para 
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que hei de citar nomes? Constava que um político dizia:· .. Ou e 
nos importa que os pernambucanos se degolem uns aos outros, 
contanto que vivamos aqui sossegados?" 

O SR. D. MANOEL - Isso não é brasileiro. 
O SR. VISCONDE D,,E ALBUQUERQUE - Creio que esse boato 

não era real; mas tenho muito m.edo dos vícios das capitais que 
sacrificam o resto da população ao seu bom cômodo~ à sua chi· 
cara de. café, ao seu sapato de lã para o frio. 

Quero concluir. Há motivos, Sr. Presidente, para julgar pouco 
airosamente o comportamento do almirante Cochrane; mas aqueles 
que bem se informarem de toda· a história da nossa independência, 
e dos serviços prestados por esse Iord, hão de reconhecer que 
esses motivos são injustos, que Iord Cochrane merece não só o 
cumprimento do contrato que o Brasil fez com ele, mas uma es
pecial dedicação de todos os brasileiros a esse· distinto inglês. 

Existem além desse inglês outros estrangeiros que nos ser
viam e que é para nós muito airoso vermos em condição mesqui
nha, sem ao menos lhe pagarmos aquilo que lhes prometemos. · 

Senhores; eu faço alguma distinção entre nacionais e estran
geiros. Eu não desejo muito o serviço dos estrangeiros, mas aque
les estrangeir.os que nos servirem eu digo que lhes paguemos, e 
paguemos-lhes generosamente. Mas é que tenhamos necessidade 
·deles, mas quando a tivermos devemos pagar-lhes com genero
sidade. A proposta deve passar. Tem sido já demorada ... 

Eu não sei se se falou em reclamações inglesas, não sei se 
as houve; pode ser, mas de minha parte nunca tive de ver recla
mações inglesas a respeito deste negócio para o meu procedimen
to. Ouvi dizer que havia, não duvido, mas eu nunca olhei para 
essas reclamações, sempre olhei para a justiça, para a dignidade, 
para o brio e para a honra do meu país. 

S. Exa. tem de examinar esta· lei, veja bem os. ·embaraços que 
há de encontrar na sua execução, e conte que eu estarei pronto 
a votar p.or qualquer disposição que julgue conveniente para me
lhor cumprimento da vontade· do poder legislativo. Eu encontro al
guma ·dificuldade, mas se S. Exa. não as encontra eu não as apre
sentarei; porém se ele bem refletir as achará. Eu hei de votar 
que se faça quanto antes · esse pagamento, que é de se pagar 
aquilo que se deve; mas note-se que é a· expressão do primeiro 
orador que falou na matéria. Sr. Presidente por .se pagar aquilo 
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que se dever não se segue que se esteja a esmerilhar continhas 
de dez ré is e de cinco réis, é · preciso cortar por pequenas difi
culdades a fim de se tornar real aquilo que se deseja. 

Não tenho mais nada a dizer por ora. 

O SR. BARÃO DE PINDARÉ - Chegou, viu e venceu! ... 
(Risada.) 

Este dito, Sr. Presidente, que outrora se aplicava a um sol
dado romano, soldado cuja glória era invejada pelo primeiro sol
dado dos nossos dia~, Napoleão; esse dito, Sr. Presidente, pode 
ser aplicado a Iord Cochrane quando chegou ao Maranhão. Ele che
gou, viu e proclamou se a independência no Maranhão, sem que 
se derramasse uma pioga de sangue, não ~e hesitou. O governo, 
Sr. Presidente, que então lutava, insuflado por um dos maiores 
negociantes, quando soube que Iord Cochrane tinha chegado, foi 
no outro dia humildemente receber as ordens, e publicou a inde
pendência. 

Uma nau mal tripulada, podre, com criminosos tirados das ca· 
de ias, é que compunham a. sua tripulação em grande parte! ... O 
Iord me dizia: "Se eu salto com esta gente em terra, roubam tudo." 
Ele chegou às Ave-Marias, e no outro dia deste a manhã até às 
oito horas não fez outra coisa senão castigar parte da tripulação, 
que tinha cometido algumas desordens em terra. 

Foi ele, Sr. Presidente, que fez, permita-se a e~pressão, desa
brochar a independência em Maranhão. Quando chegou Iord Co
chrane já a maioria de Maranhão era toda independente; estava 
embuçada, mas era toda independente. Eu e meus amigos, apenas 
apareceu o Iord, mandamos uma lancha saber de quem era a em
barcação, porque o governo estava tão iludido que dizia que era 
uma nau inglesa. 

Apenas soubemos que era Iord Cochrane, ocultamente man
dei dizer a meu irmão, em Alcântara, cidade que fica fronteira à 
capital, que era chegada a ocasião; porque nós jã tínhamos con
certado com os parentes dos que então se achavam no interior, 
defendendo a independência com as armas na mãq,: .. para que mar
chassem, e não tivessem medo dos soldados port~gueses que ti
nham vindo da Bahia, parte dos quais estavam em :Alcântara. Man
dei dizer a meu irmão: "Proclame a independência já e já, que 
temos apoio". Ele então era capitão de cavalaria em Alcântara, 



imediatamente pr.oclamou a independência, e depois seguiu em
barcado para falar a lorde Cochrane na nau Pedro I. 

Lord Cochrane sabe vencer; conhece que o primeiro dever 
de um general é a .coragem, sangue frio na batalha, e, depois de 
vencer, a clemência. Cochrane não derramou uma pinga de sangu~ 
em Maranhão por duas vezes que lá esteve, já na independência, 
já depois por ocasião da anarquia em que ardia a minha província. 

Eu,·· Sr. Presidente, francamente o digo, também inclinava-me 
à opinião .do nobre Senador que acabou de. falar. Eu tinha no con
gresso. de Lisboa, na constituinte, amigos íntimos de Coimbra. O 
bem conhecido Franci~co Xavier Monteiro era meu amigo. íntimo 
em Coimbra e meu vizinho. Esse cidadão, Sr. Presidente, que quan
do parto para a América, depois que caiu a constituição em Por
tugal, a última carta que escreveu foi esta: "Vou com cinco. filhos 
para longe da pátria; a maior glória que tenho é que eles vão 
em idade de ainda desaprenderem a língua portuguesa." 

Este homem, que tinha feito grandes serviços na constituinte 
a favor da sua pátria, depois que reapareceu a constituição, e que 
seus amigos o mandaram convidar para que voltasse, respondeu: 
"Eu de um burro tolero um coice~ segundo não apanho." 

Era minha opinião, Sr. Presidente, que o Brasil não se .sepa
rasse logo de Portugal. Enquanto existia .a constituição em Portugal 
eu sustentava essa opinião com os meus amigos contra o meu 
próprio cunhado, o pai do finado Senador Franco de Sá que era 
desesperado pela independência. Eu continha-o, dizia: .. Esperemos. 
De que podemos ter medo? Enquanto a constituição vigorar em 
Portugal, Portugal não há de domar o Brasil. A nossa população 
há de crescer, nós havemos de mandar maior número de deputados, 
havemos de dominar; esperemos. n 

Mas assim que caiu a constituição eu dl$se: "O q_ue se espe~a? 
Ferros? Entrei a lutar com todas as veras da minha alma para que 
se proclamasse a independência na minha pátria. 

Ora, tratando-se de um homem que fez este serviço ao Ma· 
ranhão, poderei eu ficar mudo quando se. trata de. uma dívida sa
grada? Para V. Exa. notar o desleixo do governo sobre .este negó.ci.o 
basta ler esta pro·posta. Pois o governo fez uma proposta., apresen
ta-a à câmara, e no outro dia consente que os Srs. deputados dêem 
um talho quase ao meio na quantia? O que prova isso? Não. prova 
o desleixo com que se tratam os negóciÓs · P.úblicos no nosso pais? 

417 



O SR. SOUZA FRANCO - Ele pediu largamente; cortava à 
larga. 

O SR. BARÃO DE PINDARe - Pediu largamente? Então isto é 
governo dos toma larguras? (Risadas) Esta é a nossa desgraça. De· 
pois, quando sucede que os povos se queixam, diz-se: .. Não faleis 
em política, isso é anarquia; vamos cuidar só em melhoramentos 
materiais." 

Lord. Cochrane, Sr. Presidente ... Quero contar a V. Exa. o que 
sucedeu comigo. ·Quando pela segunda vez· ele foi ao Maranhão, 
eu era secretário do ·governo, por pedido de meus amigos, e por 
essa ocasião muitas vezes tive de estar com Iord Cochrane. Quan
do ele deixou o serviço do Brasil, V. Exa. sabe por que foi? Eu lho 
digo, porque ele me disse. Mostrou-me todos os seus papéis e o 
contrato, e disse-me (foi a sua primeira resolução); vou aÔ Rio; 
não desembarco; e mando dizer a S. M. "se continuam a correr as 
coisas como têm corrido, V. M. não está quatro anos no Brasil". 
Porque, dizia-·me ele: .. eu fiz estas presas e declaram-se más, umas 
porque não fechei as escotilhas, quando as embarcações não ti· .. 
nham escotilhas; outras porque eram brasileiros, entretanto no ou-
tro dia iam para o Tejo." A causa disto foi uma dúvida a que aca
bou de expor o meu nobre amigo o Sr. Visconde de Albuquerque. 
Por fim tomou Iord Cochrane uma nova resolução; disse: "Para que 
me hei de meter eni novas intrigas portuguesas? Não vou ao Rio; 
parto para Inglaterra." Eis porque se foi embora: 

Ora, um homem destes, não podemos dizer que foi um dos 
principais colaboradores da nossa independência? Muito embora 
essa independência estivesse nos nossos corações; porque, Sr. 
Presidente, os povos são como os indivíduos, nascem, crescem e 
emancipam-se; se acaso o governo é tirânico, sacodem o jugo. O 
Brasil nasceu, ia crescendo, e alguns dos seus filhos lembraram-se 
da justiça da causa, e esquecendo-se que não basta que tenhamos 
justiça, mas que é necessária muitas vezes a oportunidade,. quize
ram tornar-se livres em Pernambuco; mas porque um dos Andradas, 
autor da revolta, não estudou a oportunidade, a sua cabeça ia sal
tando dos ombros. Seu irmão, que espreitou melhor a ocasião e 
a oportunidade fez triunfar a causa da independência' foi o primeiro 
patriarca e herói dela. 

Como dizia, Sr. Presidente, uma dívida que todos reconhece
mos, e que· a Câmara dos Srs. Deputados e os Srs. Ministros reco-
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nhecem que se deve pagar, o que até hoje não se pagou, não é 
uma negra nódoa? Sr. ministro, não queira que essa nódoa tisne, 
escureça ·OS brilhantes galões da farda de V. Exa. Por quem é, não 
demore mais este negócio. 

Em minha opinião, Sr. Presidente, Iord Cochrane vale tanto 
para nossa independência, quanto Lafayete para a dos Estados Uni
dos. A memória desse general· ali. tem sido sempre respeitada; os 
nobres ·senadores sabem qual é o conceito em que ele é tido nos 
Estados Unidos. Lord Cochrane entre nós, por uma intriga ... é · 
como . esquecido! Até se duvida dos grandes serviços que este 
homem fez! Pois é pequeno serviço aparecer esse almirante e 
poupar rios de sangue que nós havíamos de derramar? Não é grande 
serviço o que ele fez à minha provín~ia quando ali chegou, quando 
existiam tropas portuguesas que tinham sido derrotadas na Bahia, 
que se tinham refugiado e111 Maranhão, e que estavam armadas; 
e quando havia negociantes de casas caudalosas que sustentavam 
o partido contra a independência? Não se havia de derramar muito 
sangue? Apareceu a nau; não se derramou uma única pinga de 
sangue! 

No Pará bastou a aparição de um brigue que ele ali mandou 
para que se proclamasse a independência. Não é portanto uma 
vergonha estarmos ainda hoje em 1855 para com quem assim obrou, 
com essas dúvidas do que se deve, do que se não deve? Oh! se
nhores, corro-me de vergonha quando vejo isto. 

Enfim, o nobre Senador pelo Pará pediu que viessem os es
clarecimentos, e eu não quero que se diga que sou daqueles que 
gostam que se gaste o dinheiro da nação a torto e a direita, posto 
que se eu assim fizesse estava na moda. Para outras coisas para 
que devíamos olhar com vistas de lince somos cegos! Enfim, .ve· 
nham esses papéis, mas o que eu peço é que se não demore mais, 
que é escandaloso. 

Esse almirante quando nós não tínhamos marinheiros nem 
quase .oficiais de marinha, quando podíamos dizer que estávamos 
inteiramente sem marinha, porque a marinha que existia era. toda 
portuguesa (não sei mesmo se havia alguns oficiais brasi.leiros), 
esse homem com o seu .nome como que conseguiu tudo. Porque, 
como disse, a nau Pedro I estava podre, a tripulação. . . disse-me 
ele mesmo: .. Saíram das cadeias os homens que podiam subi'r;. o 
que eu quis foi gente." Este homem c'()m .o seu nome obrou como 



todo o mundo sabe na Bahia, no' Maranhão, no Pará, e ainda hoje 
há quem duvide dos grandes serviços de Iord Cochrane! ... é des
graça ·nossa. Parece que os primeiros homens que trabalharam pe
la independência, que se arriscaram, jazem no esquecimento! ... 

Havemos ainda demorar mais este negócio, a este homein que 
está pobre em lngraterra, que mostra os serviços que fez, que 
apela para o seu contrato, como se vê dessa comunicação que to
dos recebemos? 

Todos nós sabemos que a nossa independência havia de ser 
feita ainda mesmo sem os grandes serviços de· Iord Cochrane; 
porém todos nós não podemos duvidar, que sem o prestígio do 
nome de Iord Cochrane, havíamos de derramar muito sangue. E 
não deve o· sangue brasileiro merecer toda· a atenção de nós os 
legisladores? 

Tenho concluído. Eu não fazia tenção de falar a este respeito 
porque tenho estado adoentado; mas não quis deixar de dizer estas 
palavra. 

O SR. MARQU~S DE OLINDA - Esta resolução contém algu
mas palavras no § 1.0 que me parece devem ter alguma explicação; 
na emenda autoriza-se o governo para indenizar as presas com esta 
cláusula,. salvas as deduções que forem de justiça. Parece-me que 
se devia determinar bem o sentido destas expressões, quais são 
essas deduções de que fala este parágrafo. Se com isto se quer 
dizer que se deduziram as quantias que os apresadores já rece
beram, isto parece inútil, porque o governo por certo não há de 
pagar duas .vezes; mas também me parece que estas expressões 
podem dar a entender que os apresadores são responsáveis pelos 
prejuízos das más presas, opinião esta que já tem sido abraçada 
e de que já se falou no conselho de estado. A minha opinião foi 
muito clara a este respeito; já. havia uma decisão anterior; mas 
apesar disso renov.ou-se a dúvida. Não sei qual foi a decisão final, 
parece-me mesmo que a não houve; mas talvez que com estas pa
lavras se queira salvar esta questão para se exigir dos apresadores 
a indenização da más presas; não sei se será isto,- mas pode dar-se 
esta interpretação ou outra qualquer, e por isso penso que deve
mos suprimir estas palavras, ou ao menos estabelecer o sentido 
que elas têm, porque assim como agora me ocorre esta hipótese, 
podem ocorrer outras e, os apresadores não hão de ficar sujeitos 
às interpretações que na execução desta resolução possam ocor-
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rer. Faço esta observação para que o Sr. ministro a tome na con
sideração que lhe merecer. Entendo, senhores,· que devíamos aca
bar por uma vez com essas questões de liquidação de coritas com 
o almirante Iord Cochrane, mas o projeto parece que deixa alguma 
dúvida, porque sendo diferentes os títulos de suas reclamações, 
aqui não está compreendida senão a parte relativa às ·presas,· e 
a part~ relativa ao soldo. Ora, lembro-me que há também uma re
clamação de meio sold_o, e além destas ainda outras, como uma de 
2.000 t:. Faço esta declaração porque entendo que é da dignidade · 
da assembléia geral e do governo acabar co·m as questões em que 
possa ter parte este nobre almirante.· 

Sr. Presidente, eu sou o primeiro a reconhecer os altos e im
portantes serviços que este militar .prestou ao país; não ocuparei 
o Senado com a grande questão que aqui se apresentou sobre a 
independência dQ império. Senhores, a independência do império, 
o seu autor é o Sr. D. Pedro I, e ele foi o grande motor deste ato 
nacional, mas o Sr. D. Pedro I não poderia desenvolver esse grande 
ato se não achasse apoio na nação; ele só não o podia obrar, pre
cisava de braços e de um braço valente, e este foi sem dúvida 
o de Iord Cochrane; seu nome poupou-nos muito sangue e muita 
despesa, abreviou mesmo a época do reconhecimento dá nossa in
dependência, isto é um grande serviço, e a nação paga não só uma 
dívida de rigorosa justiça, mas também· de generosidade e honra, 
as quais para a nação tornam-se de rigorosa justiça, por isso eu 
nestes ajustes de contas com Iord Cochrane não me guiaria pelas 
regras ordinárias do tesouro; este já foi o meu voto no conselho 
de estado, e como não acho clara a autorização para- concluirmos 
este ajuste, por isso faço esta observação; se, porém, o Sr. mi
nistro entende que está completamente· autorizado para acabar com 

essas dúvidas, então fico satisfeito. 
Chamo pois a atenção do Sr. ministro sobre as palavras-

salvas as deduções que forem devidas - é preciso fixar o sentido 
delas; e enfim é preciso que de uma vez acabemos com as contas 
deste almirante, que tão grande parte ativa teve na nossa . inde-

pendência. 
O SR. MINISTRO DA MARINHA --Sr. Presidente, na quantia 

fixada pela Câmara dos Srs. Deputados para pagamento. das· presas, 
tanto da independência como do Rio d~~ _Prata, já se fizeram as de
duções que a câmara entendeu justas: ·e . escusado era pois que 
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na redução desta resolução se mencionasse essa cláusula; mas 
pela maneira por que está a emenda redigida me parece ag·ora que 
não ·se pode prescindir dessas palavras, mas tenho a decla.rar que 
delas não se dev.erá deduzir de modo algum o sentido de que os 
apresentadores sejam responsáveis pelas más presas, e isto, quer 
nos refiramos à guerra da independência, quer à do Rio da Prata; 
às da independência, porque pelas portarias que citei a primeira 
vez. que falei, ficaram os apresadores a coberto de qualquer res
ponsabilidade de ind~nização; às do Rio da Prata, porque o governo 
aprovou posteriormente os apresamentos apesar de feitos contra 
as instruções; e ainda que assim não fora, dandõ o corpo legislativo 
autorização para pagamento dessas pres~s, implicitamente está 
compreendida a isenção da satisfação do dano causado pelos apre
sadores. Assim entendo que essa cláusula, salvas as deduções que 
forem de ju~tiça, era no caso de não. fazer-se a dedução que se 
fez na proposta; mas, já que a câmara tomou a si esse traba.lho a 
cláusula é inútil, até mesmo porque necessariamente haviam de 
fazer-se as deduções devidas, embora isso não estivesse declarado 
na proposta; como quer que seja, não se compr~ende aqui o sen
tido da obrigação de os apresadores indenizarem as más presas. 

O. nobre marquês observou que no projeto não estavam com
preendidas todas as reclamações de Iord Cochrane. Senhores, as 
reclamações. de Iord Cochrane consistem: primo, no pagamento 
dos soldos que lhe competiam como almirante, desde creio que 
setembro pouco mais ou menos, até dezembro, em que deixou o 
serviço; secundo, na pensão ou meio soldo que lhe foi prometido 
pelo decreto de 1825; tertio, em duas mil libras esterlinas que, diz 
ele, pagara à guarnição da fragata em que se retirara para Inglater
ra; quarto, na a.a parte do produto de presas que lhe compete na 
qual idade de comandante da esquadra. Na proposta acham-se com
preendidos o soldo, a pensão· e a parte que lhe tocar proporcional
mente das presas, e não as 2. 00 libras que, diz ele, entregara 
para pagamento da tripulação da fragata, porque Iord Cochrane não 
apresentou documento algum por onde provasse ,que tivesse feito 
semelhante pagamento; não há senão a sua simples asseveração, 
o que me parece não ser bastante para nos cons~r.uírmos devedores 
dessa quantia. . · 

Agora, Sr. presidente, permita-se-me dizer ·que se têm lançado 
sobre nós injustamente algumas asserções que· não merecemos. 
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Sem dúvida os serviços de lorde Cochrane são importantes, mas 
não esqueç~mos os que foram prestados por muitos . brasileiros, 
talvez em grau mais eminente, não esqueçamos principalmente os 
sacrifícios e o sangue derramado na província de que sou natural, 
e se chegou-se a dizer que Iord Cochrane fói a primeira coluna da 
nossa independência, ·o que diremos do exército· pacificador da Ba
hia e do seu comandante em chefe? Não tivemos a honra e glória 
a ninguém; seus serviços foram grandes, mas não superiores aos 
de alguns brasifeiros, nem se diga que a independência não seria 
feita. sem ele, a independência era um fato necessário. (Apoiados.) 

Senhores, também se quis figurar o governo como ingrato 
para com Iord Cochrane; não sei se há justiça nesta acusação. 

Lorde Cochrane saiu do serviço do Brasil sem guardar aquelas 
,}onsidera.ções que devia para com o governo, e a que ele se acha'l~, 
obrigado por seu contrato; ele não podi& deixar o serviço do Brasil 
senão depois que a independência estivesse feita, que estivesse 
reconhecida, mas entendeu que podia retirar-se do serviço do im
pério sem dar a menor satisfação; talvez que tivesse alguns mo
tivos para isso, como notou um nobre Senador, mas há de me per
doar S. Exa.; essas causas ele as não dá em suas reclamações, diz 
aue se retirou para a Inglaterra, porque a fragata não podia vir ao 
Rlo de Janeiro e foi arr:bada à Inglaterra, aonde ele se conservou 
por espaço de dois anos, sem que o governo o demitisse, até que 
não obedecendo às reiteradas ordens para recolher-se à corte, o 
ministério houve por bem dispensá-lo do serviço do império. 

Senhores, tudo isto está passado: hoje tratamos de pagar esses 
serviços; mas não levemos a nossa generosidade a ponto de afir
mar que fomos ingratos, nem que procedemos .de uma maneira 
injusta, nem que nos esquecemos deles. Lord Cochrane não recla
mou senão em data muito próxima, e logo que essa reclamação 
chegou-se lhe deu o devido andamento; se pois tem havido de
mora a culpa nãp é do governo, mas a confusão em que se achavam 
estas coisa·s era tal que tem sido muito custoso até hoje escla
recê-las, e será preciso mesmo que entremos em uma transação 
propriamente dita para podermos atender equitativamente a todas 
as reclamações, quer dos estrangeirç~ que empregamos, qÚer de 
súditos brasileiros que nelas são també·m interessados. 
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Discutida a' matéria, retira-se o Sr. Ministro para se votar, e é 
aprovada· a proposta · com as emendas da câmara dos deputados 
para passar à 2.8 discussão. 

Tendo ingresso novamente o Sr. ministro, entra em 2.8 discus
são o art. 1.0 da proposta com as respectivas emendas da câmara 
dos deputados. 

Verificando-se nã.o haver casa, fica adiada a discussão; o· Sr. 
Presidente dá para or-dem do dia a mesma de hoje. 

Levanta-se a sessão à 1 hora e 50 minutos; 
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SESSÃO !EM 26 DE JULHO DE 1855 

Presidência do .Sr. Cavalcanti de Lacerda 

SUMARIO - lndenização de presas. Discursos dos 
Srs. Marquês de Olinda, Ministro da· Marinha, Visconde 
de· ltaboraí, Visconde de Jequitinhonha e Visconde de Al
buquerque. Votação - Questão de ordem. Discursos dos 
Srs. Visconde de Jequitinhonha e Souza Franco. 

As 1 O horas e meia da manhã, estando presentes 31 Srs. Se
nadores, o Sr. Presidente abre a sessão, e lida a ata da anterior 

é aprovada. 

EXPEDIENTE 

O SR. 1.0-SErCRET A RIO lê um ofício do Sr. ministro do império, 
remetendo um dos autógrafos sancionados da resolução da assem· 
bléia geral autorizando o governo para mandar admitir o estudante 
Martin leocádio Cordeiro a exame das matérias do 3.0 ano médico, 
e assim também para mandar adm,itir o estudante Luiz José Pereira 
da Silva Manoel a exame das matérias do 4.0 ano médico. Fica o 
Senado inteirado, e manda-se comunicar à Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE declara ser estilo da casa nomear-se uma 
deputação para felicitar a S. M. o Imperador no dia 29 deste mês, 
aniversário natalício de S. A. a Seren(ssima Princesa Imperial, ·e. que 
conformando-se com este estilo, vai p'roc~der ao sorteio da referida 
deputação, e são designados os Srs. D. Manoel, Paula Pessoa, Ver-
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gu~iro, Ferreira Penna, Vianna, Viveiros, Marquês de Monte Alegre, 
Cunha Vasconcellos, Barão de Ouaraim, Fonseca, Silveira da Motta, 
Marquês de Abrantes, Marquês de Olinda e Dantas. 

Lê-se e vai a imprimir o seguinte parecer: 
"As comissões de fazenda e comércio tendo reconsiderado o 

projeto - A - sobre pescarias, e examinando as emendas ofe
recidas na 3.a discussão, vem submeter o seu parecer à considera
ção do Senado. 

Continuam as comissões, a pensar que o fim do projeto é evi
dentemente útil e digno da atenção da assembléia geral; assim co
mo que os meios empregados no mesmo projeto para alcançar-se 
aquele fim não parecem menos eficazes, nem são mais onerosos 
que outros admitidos antigamente, e ainda agora por algumas na
ções marítimas. 

É sabido que nenhuma indústria pode avantajar-se sem o con
curso de capitais e inteligência; e que este concurso, como o de
monstra a experiência, só pode ser obtido facilmente pela criação 
de companhias ou empresas que forneçam o material necessário 
e empreguem indivíduos práticos. Acresce que se o princípio da 
associação é em geral fecundo, e sempre útil à qualquer empresa, 
torna-se ele indispensável à de que se trata. Só pela força própria 
desse princípio será possível atrair para uma indústria mal apre
ciada ainda, e que passa por aventurosa, como a das pescarias, os 
capitais que naturalmente correm a empregar-se em outras, que 
já dão ou prometem dar maiores lucros. Entendem portanto as co
missões que o meio da incorporação de companhias, admitido pelo 
próprio projeto, se não é o único em nossas circunstâncias, é 
pelo menos o que se apresenta como mais eficaz para o fim que 
se pretende. 

Para levar-se a efeito essa incorporação o senso prático requer 
que algumas esperanças de lucro sejam dadas aos capitais asso
ciados, concedendo-se às companhias certos favores. Entre os que 
·o projeto oferece, como. outros tantos meios de excitar o espírito 
de empresa, alguns há que têm de pesar sobre o tesouro; tais são a 
garantia dos juros de 5%, e por 5 anos. somente, do capital .efeti
vamente empregado. Concessão de marinhas .. e. ,terrenos devolutos, 
isenção por 1 O a 20 anos dos direitos de matérias-primas, e de 
exportação e consumo do peixe. Os demais favores, ou meios em
pregados pelo projeto, não trazem despesa à fazenda pública. 
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Serã.o porém todos esses meios suficientes para o fim do 
projeto? 

E os qu·e trazem despesa pública serão menos onerosos que 
outros ainda em uso em alguns planos? 

A ninguém é dado responder afirmativamente à 1.a questão; 
mas. as comissões se persuadem que os favores do projeto são 
bastantes para inspirar a confiança precisa, e conseguir a associa· 
ção pretendida·. Quando só a experiência pode mostrar a eficácia 
de tais favores, não basta que se duvide para rejeitá-los. Convém 
pois experimentá-los, e seguir o exemplo de outras nações, que 
ensaiaram diversos meios. 

Quanto à 2.a ·questão, as comissões aventuram-se a resolvê-la 
pela afirmativa. Dos favores onerosos que o. projeto concede, o da 
garantia dos juros é o que mais avulta, os outros não causaram 
dispêndio sensível. Bem que não possam orçar com segurança o 
capital indispensável para a organizaÇão de uma companhia de pes
ca em nossas costas e rios, as comissões acreditam contudo, à 
vista das necessidades mais conhecidas dessa indústria, que não 
será muito elevado. Nem pode haver perigo de exageração ou abuso 
a tal respeito, quando fica ao governo o direito de fixar nos contra
tos que celebrar com as companhias o máximo do capital garan
tido. Assim que a garantia virá a consistir na simples prestação, 
durante 5 anos, da soma que for precisa para completar o divi
dendo de 5% aos acionistas. E a despesa com esta prestação anual 
e temporária, sobre não poder ser muito elevada, terá o mérito 
de poder ser definida, e nunca exceder certo limite, de poder ser 
fiscalizada, e nunca desviar-se do seu fim, de não ·provocar gran
des abusos, e nunca exigir medidas de repressão vexatórias. 

Por outro lado, os favores de que ainda se servem algumas 
nações, e de que poderíamos também servir-nos, são os seguintes: 
estabelecer prêmios por tonelada a favor dos barcos armados para 
a pesca; por cabeça, a favor dos marinheiros e pescadores empre
gados nela; e por quintal a favor do peixe exportado. Proibir a im
portação . do peixe estrangeiro ou sobrecarregá-la de direitos. Não 
podem igualmente as comissões orçar com certeza a soma anual 
necessária para o pagamento dos referidos prêmios, .nem ·medir a 
extensão do mal que causaria a proibição direta ou indireta do 
consumo do peixe estrangeiro; m'as perece-lhes que não há teme
ridade em supor-se que será mais elevada, e não terá o mérito da 
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proveniente da garantia. A não se afrontar o odios·o das exclusões, 
os prêmios serão prometidos igualmente a todos os armadores que 
aparelharem barcos, a todos os pescadores que neles embarcarem, 
e a todos os exportadores que se apresentarem como tais; e então 
não será difícil estimar a soma a que poderá subir essa despesa. 
Além disso, terá ela a desvantagem (para o tesouro) de não poder 
ser definida, nem se lhe marcar certo limite, sem violação do prin· 
cípio de igual·dade; de não poder ser fiscalizada nem evitar-se que 
seja aplicada a outros fins que não os da lei; de provocar abusos 
e fraudes pela quase certeza de ficarem impunes; e de exigir para 
a repressão de tais abusos várias medidas severas que trarão mais 
vexames às. outras indústrias do que proteção à das pescarias. 

Comparados. assim os favores do projeto com os outros que 
poderiam substituí-los, as seções concluem que não é infundada a 
opinião de serem os primeiros menos one·rosos ao Estado que os 
segunqos; não tanto porque estes po~sam exigir maior despesa, 
como porque podem ser prejudiciais à moral pública, ao comércio 
e às outras indústrias. 

Das emendas oferecidas pelo nobre Senador o Sr. Barão de 
Muritiba, as comissões lisonjeiam-se de poder recomendar a 1.a 
e 3.a à aceitação do Senado, sentindo não poderem concordar na 
adoçã.o da 2.a. 

Tem por fim a 1.a emenda isentar os pescadores do recruta
mento para a marinha em tempo de paz. Todos os indivíduos em· 
pregados na vida do mar, inclusive os pescadores, acham-se atual
mente sujeitos ao serviço da marinha de guerra, como é expresso 
no art. 8.0 do decreto n.0 447, de 9 de ·maio de 1846, que é lei do 
país. A doutrina da emenda vem portanto alterar a legislação exis
tente. Todavia, parecendo razoável fomentar com mais este favor 
uma i·ndústria que tem não só o fim remoto de preparar um viveiro 
de marinheiros, como o próximo de fornecer um alimento sadio e 
barato de que tanto vai carecendo a nossa população, as comissões 
não duvidam aceitar a emenda. Fique ao governo o cuidado de 
fixar, entre o mínimo e máximo marcados pelo projeto, o tempo 
que deve durar essa isenção. 

A 2.a emenda exige que se suprima a isenção do serviço da 
guarda nacional, sendo certo que os pescadores gozam atualmente 
desta isenção, em virtude do citado art. 68 do decreto de 19 de 
maio; as comissões pensam que privá-los agora de um favor de 
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CJUé estão de posse não seria conveniente. Pelo menos não será 
oportUno, quando se deseja dar a maior animação e ess~ classe de 
industriosos, pouco a-fortunada ainda. Por isso, apesar de toda a 
sua deferência pelas opiniões do nobre autor da emenda, entendem 
as comissões que não devem recomendá-la. 

A 3.8 emenda impõe ao g-overno a obrigação de marcar o nú
mero dos estrangeiros que as companhias poderão empregar a bar• 
do de cada barco de pesca. Seguindo a prática admitida, ainda em 
assuntos mais graves, de não complicar as discussões com o exame 
de cláusulas qlie são obviamente indispensáveis para o fim de 
medida proposta, deixando-as para os regulamentos do governo, 
as comissõe·s entenderam, e ainda entendem que o art. 2.0 do pro
jeto, de acor.do com a mesma prática, era suficiente para que pu
dessem ser adotadas todas as disposições necessárias. Por este 
artigo é o governo autorizar a impor às companhias as obrigações 
que julgar convenientes para maior fomento da indústria e aumento 
da população marítima. É evidente que nenhum destes resultados 
seriam alcançados se não se vedasse às· companhias o emprego 
de pessoas que não pudessem concorrer para o melhoramento da 
indústria, nem pudessem ser contadas entre as que formam a po
pulação marítima de que necessitamos. 

Entretanto as comissões, posto que não temam a concorrên
cia dos estrangeiros, em detrimento da dos nacionais no afanoso 
serviço das pescarias, todavia não se recusaram a admitir, como 
expressa no projeto, .a cláusula da emenda, se ó Senado convier 
em que se admita igualmente como expressa outra cláusula por
ventura mais Útil, como a de· proibir que as companhias empreguem 
escravos não só a bordo dos barcos de pesca, mas também nos 
do seu tráfego. Neste intuito as comissões formularam úm artigo 
aditivo ao projeto. 

Para facilitar o exame do projeto na 3.8 discussão, que tem 
de continuar, entenderam as comissões conveniente redigir de novo 
todas as emendas feitas anteriormente e apresentadas depois, com 
as quais, em sua opinião, pode o mesmo projeto ser adotado e 
ensaiada a sua execução, a fim de que praticamente se reconheça 
a necessidade de outros meios de proteção a tão importante in~ 

dústria. 
Emendas ao projeto - A - sobre pescarias, em 3.8 discussão. 
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Ao art. 1.0
, § 1.0 , em vez de dizer-se as primeiras - diga-se -

as três primeiras - E depois da palavra - paragens - acres
cente-se - sendo uma no norte, outra no centro e a 3.3 no sul. 

Ao art. 1.0 , § 3.0
, n.o 1, depois das palavras - para o serviço 

próprio das companhias - acrescente-se - enquanto não for al
terada a legislação a favor das que se destinam para o consumo 
das fábricas ·nacionais. 

Ao art. 1.0
, § 3.0

, n.0 4, depois das palavras - do recrutamento 
para a marinha - acrescente-se - em tempo de paz. 

Ao art. 1.0
, § 4.0

, seja suprimido. 
Art. 2.0 (aditivo) As companhias não empregarão escravos a 

bordo dos seus ·barcos de pesca, nem nos do seu tráfego; e o go
verno marcará o número de estrangeiros que elas poderão em
pregar, como pescadores, ou marinheiros a bordo de cada um dos 
ditos .barcos. 

O art. 2.0 do projeto passa a ser 3.0 

Paço do Senado, 25 de julho de 1855 - J. F. Vianna - V. de 
ltaboraí - M. de Abrantes - M. de Monte Alegre - Vergueiro." 

Sã·o sorteados para a deputação ·que deve receber o Sr. mi
nistro da marinha os Srs. Marquês de Abrantes, Souza Ramos e 
Mello Mattos. 

ORDEM DO DIA 

Sendo introduzido o Sr. ministro da marinha com as formalida
des do estilo, toma assento na mesa, e continua a segunda dis
cussão, adiada na última sessão, do art. 1.0 da proposta do poder 
executivo, autorizando o governo a pagar as presas da guerra da 
independência e do Rio da Prata. · 

Julgada discutida a matéria, passa-se a discutir o art. 2.0 adi
tivo das emendas da câmara dos deputados. 

O SR. MARQUES DE OLINDA - Eu havia pedido a palavra. 
O SR. PRESIDEN'JiE - Não ouvi, nem nenhurn dos senhores da 

me~a me disse que o nobre marquês tinha pedido a palavra. Agora 
nada mais se pode faze·r por estar encerrada a discussão. 

O SR. MARQUES DE ABRANTES - Nunca o Sr. marquês de 
Olinda pediu a palavra tão alto. 

O SR. PRESIDENTE- O que quer isto dizer?Que a mesa não 
quis dar a palavra ao Sr. Marquês de Olinda! 
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Entra em discussão o art. 2.0 

O SR. MAROUtS DE OLINDA - Antes de começar a falar so
bre este artigo, permita V. Exa. que eu faça uma observação. 

Há pouco pedi a palavra e V. Exa. não ouviu; mas alguns se
nhores ouviram, eu reclamei, e uma reclamação. feita em tempo 
por um Senador não é atendida? (Apoiados.) 

O SR. PRESIDENTE - Perdoe-me V. Exa., a reclamação não foi 
feita em tempo. Quando o Sr. Marquês de Abrantes disse que 
V. Exa. tinha pedido a palavra já se tinha votado. 

. O SR. MAROUtS DE OLINDA - Mas alguns Srs. Senadores 
declararam que eu havia pedido a palavra em voz alta antes de 
encerrar-se a discussão; o presidente :não pode enganar-se? 

O SR. PRESIOENTE - Já declarei que não ouvi, new é a mim 
que compete tomar nota dos Srs. que pedem a palavra. 

O SR. MAROUtS DE OLINDA - Mas quando há uma reclama
ção, deve ser atendida. 

O SR. PRESIDENTE - Já se tinha votado e encerrado a dis· 
cussão. Não era portanto possível desfazer-se a votação. 

O 'SR. D. MANOEL - É nula. 
O SR. MAROUtS DE OLINDA - Muitas vezes, depois de ter

se votado, pede-se verificação da votação. 
O SR. PRESIDENTE - Isso é outra coisa. 
O SR. MAROUtS DE OLINDA - Não quero questionar sobre 

isto; limito-me a fazer a reclamação, e digo que estava no meu 
direito. A mesa pode deixar de ouvir. 

O SR. MAROUtS DE ABRANTES - Pode estar distraída, con-

versando, etc. 
O SR. PRESIDENTE - Se V. Exa. quer vou consultar o Senado: 

é o mais que posso fazer. 
O SR. MAROUtS DE OLINDA - Não quero que V. Exa. con· 

suite o Senado.· 
O SR. MAROUtS DE ABRANTES - Fale V. Exa. neste artigo 2.o 

sobre a matéria do 1.0 , que nós o apoiaremos. 
O SR. MAROUtS O!E OLINDA - Como não se admitiu uma 

reclamação dessa natureza, não peço nada; faço só esta observação, 
porque não quero que pegue semelhante precedente. (Apoiados.) 

Vou mandar à mesa uma emenda para ser colocada onde for 
conveniente. Parece-me que ela aqui tem seu cabimento pelo que 
ouvi ontem ao nobre ministro. 
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O governo tem de chamar a contas Iord Cochrane, porque o 
Sr. ministro declarou que aceitava a emenda proposta ao § 4.0 , e 
que ela só se refere à pensão, e a nada mais. Ora, quanto à pensão, 
_entendo que não é favor nenhum que o governo faz a Iord Cochrane, 
porque não sei como se possa suspender pensão por motivo por
que essa foi. suspensa. É pois para não suspender-se todos os ou
tros vencimentos a Iord Gochrane até que venha prestar contas 
que apresento esta emenda. 

Entendo que Iord Cochrane não está no caso ordinário de ou
tro qualquer administrador de exército, que tem de dar conta de 
sua administraç~o ... 

O SR. VISCONDE DE 'JEQUITINHONHA - Apoiado. 
O SR. MARQUES DE OLINDA - Os serviços prestados por 

Iord Cochrane são de natureza muito ~special (Apoiados.) Hoje go
zamos· dos benefícios da independência, e não nos remontamos às 
dificuldades que ocorreram. (Apoiados.) 

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE - Sim, senhor. 

O SR. MARQUES DE OLINDA - Hoje parece que tudo se fez 
facilmente, e que facilmente tudo se podia conseguir; hoje não 
pesamos bem os embaraços com que se achava o governo de então 
e todos aqueles que tomaram parte na grande luta da independên
cia; olhamos somente para o resultado, e julgamos que tudo isso 
foi um puro benefício da Providência quase sem esforços da nossa 
parte. 

Houve um concurso de circunstâncias que produziu não só o 
fato, mas a facilidade do "fato; e Iord Cochrane foi um dos instru
mentos da Providência, para que esse resultado se conseguisse 
com tanta facilidade; não se pode negar isto. (Apoiados.) 

Temos para com ele uma dívida, não só de hohra como na
ci-onal (apoiados); as dívidas de honra nacional não se ajustam no 
tesouro (apoiados); e por isso ofereço uma emenda para que o go
verno fique autorizado a ajustar contas com Iord Cochrane inde
pendente dos embaraços, das tri.cas forenses do tesouro. 

Não quero submeter Iord Cochrane às. regras do tesouro, por
que ele já expôs razões valiosas, pelas quais não pode apresentar 
todos os documentos que o tesouro exige para se ajustarem essas 
contas. Lord Cochrane está em posição muito especial; é em honra 
da nação que proponho esta emenda. O governo entenda-se com 
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Iord Cochrane do modo que julgar mais decoroso; mas não o sub
meta aos exames ordinários. 

Vem à mesa a seguinte emenda: 
"O governo ·fica autorizado a ajustar as contas de Iord Cochra

ne do modo que entender conveniente - Marquês de Olinda." 
O SR. SOUZA FRANCO - Peço a palavra 
O SR. WAN'OERLEY (Ministro da Marinha) - Sr. Presidente, 

a emenda proposta pelo honrado Senador não me parece ser acei
t?vel por parte do governo. Se o corpo legislativo quer relevar lorde 
Cochrane de qualquer obrigação de prestar contas, faça-o ... 

O SR. VISCONDE DE IT ABORAí - Peço. a palavra. 
O SR. MINISTRO DA MARIN~A -· ... mas não sujeita o go· 

verno a uma· responsabilidade desta ordem .. . 
O SR. D. MANOEL - Apoiado. 
O SR. MINISTRO DA MARINHA - ... e quando o ilustre. Se

nador é o primeiro a dizer que não se devem ajustar essas contas, 
para que serve a autorização, que se concede? 

Se o· honrado Senador quer dizer com a sua emenda· que o 
governo não· fique adstrito a exigir todos aqueles documentos que 
em outras circunstâncias seriam indispensáveis, devo observar que 
a emenda é desnecessária, porque o governo não fica privado de 
atender às razões que inibirem Iord Cochrane de apresentar docu
mentos segundo as regras seguidas na administração da fazenda. 

Mas não é isso o que quer o ilustre Senador; S. Exa. quer que 
não haja ajuste de contas, e eu não posso aceitar semelhante res
ponsabilidade, para depois se vir dizer que era necessário mais 
tal ou tal documento, e que o governo não empregou todo o zelo 
preciso para fiscalizar e ressalvar os. interesses da fazenda; .. e nós 
sabemos que nestas questões de. dinheiro é de mister muito es
crúpulo, muito cuidado. (Apoiados.) 

O SR. D. MANOEL - Tem muita razão. 
O SR. MINISTRO DA MARINHA - Disse o nobre Marquês 

que não devemos ajustar essas contas atentos os serviços de ·tord 
Cochra·ne. Senhores, entendo que nenhuma posição, por mais alta 
que seja, pode dispensar indivíduo algum de prestar contas dos di
nheiros que tiver recebido do tesouro público. (Apoiados.) 

O SR. ·~D. MANOEL - Muito bem! 
O SR. MINISTRO DA MARINHA .-·.O Marquês do Maranhão 

recebeu do tesouro público dinheiros para distribuir pelas guarni-



ções da esquadra e seus oficiais; por outra, recebeu dinheiro para 
pagamento das presas; é pois preciso que mostre como fez essa 
çlistribuição, e a parte que então lhe tocou, para que não haja du
plicata naquilo que reclama e que se lhe tiver de pagar na divisão 
do produto das presas. 

Onde está pois o nosso rigorismo e mesquinharia em exigir
mos que Iord Cochrane preste essas contas? Não somos bastante 
generosos decretando o pagamento da sua pensão e soldo atra
sados, sem que façamos isto dependente da prestação de suas 
contas? (A!)oiad~s.) 

Não ponhamos toda a injustiça do nosso lado, talvez que bem 
boas razões haveria para se negar o pagamento dessa pensão e 
desses soldos. (Apoiados.) · 

Enfim acho conveniente que esta discussão não vá adiante. 
Todos estão concordes naquilo que se pode e se deve fazer; não 

\ 

queiramos ir mais longe, porque isto provocaria uma discussão 
que talvez não fosse multo consentânea com os sentimentos que, 
me parece, animam toda a câmara dos Srs. Senadores. (Apoiados.) 

Não posso pois aceitar a responsabilidade contida na emenda 
do ilustre Senador. Mas se o Senado entende que deve relevar a 
lorde Cochrane de qualquer prestação de contas, e se esta for tam· 
bém a opinião da câmara dos Srs. deputados, o governo cumprirá 
o mandato do corpo legislativo. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra· o Sr. Souza Franco. 
O ·sR. SOUZA FRANCO - Cedo. 
O SR. VISCONDE DE ITABORAr - Depois do discurso do hon

rado ministro, eu devia deixar de apresentar as razões por que hei 
de deixar de votar pela emenda que foi mandada à mesa 'pelo 
nobre Senador o Sr. Marquês de Olinda. Todavia direi ainda duas 
palavras. 

O honradCl' membro invocou os sentimentos de patriotismo, os 
sentimentos de gratidão nacional para com lorde Cochrane, a fim de 
que não tivéssemos em consideração as quantias. que lhe devem 
ser dadas, ou não se lhe tomasse contas,· tornando•nos, por assim 
dizer, mesquinhos. Mas peço ao honrado membro que reflita que 
não tratamos do reconhecimento ou do pagamento. dos serviços de 
Iord Cochrane; tratamos apenas do cumprimento de um contrato 
feito com esse ilustre militar. 
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Em virtude de um contrato feito com lord Cochrane, das pre
sas que se fizeram parte lhe deve pertencer, e a outra. parte deve 
pertencer aos indivíduos da esquadra que ele comandava. Portanto 
do que se trata é do cumprimento da parte desse contrato. que é 
relativa a Iord Cochrane, isto é, trata-s·e do pagamentp da quantia 
que por esse motivo lhe é devida. 

Mas Iord Cochrane recebeu certas somas para si e para serem 
divididas por esses outros indivíduos. Como pois. havemos hoje sal
dar contas a esse respeito com ·Iord Cochrane, como é que pode
mos saber quanto é que lhe restamos dessa parte de presas ·que 
lhe competia, se,m ter. conhecimento da quantia que dividiu pelos 
outros que também tinham uma· parte nessas presas? 

Lord Cochrane avalia as presas em 600 contos; já lhe demos 
300; havemos de lhe dar agora os outros 300, sem saber quanto 
dos primeiros ele distribuiu pelos outros indivíduos para ver quanto 
lhe deve tocar destes outros 300 contos? Certamente que não. 
(Apoeadcs.) 

Logo, para lhe darmos o resto do dinheiro que lhe compete é 
indispensável ajuste de contas, é indispensável que efe diga quanto 
distribuiu das somas que já recebeu, e por quem distribuiu, a fim 
de sabermos qual é a quantia que lhe restamos, quais os indivíduos 
a" quem ainda cumpre pagar, e quanto se deve dar a cada um deles. 

(Apoialdos.) 

O honrado membro manifestou um horror extraordinário às re
gras do tesouro. Não. entendo que as regras do tesouro possam ter 

. aplicãÇão neste caso; não entendo que devemos exigir de Iord Co
chrane documentos que deveríamos exigir de qualquer outro in
divíduo que tivesse relações com o tesouro. Entretanto não tenho 
tanto horror às regras do tesouro, porque aoesar delas, o tesouro 

não poucas vezes tem sido defraudado . 
. Torno a dizer, não se trata do reconhecímento ou pagamento 

dos serviços de Iord Cochrane. Não ·quero entrar nesta questão; 
nem mesmo eu estava no Brasil quando tiveram lugar esses acon
tecimentos. Não quero por maneira nenhuma desconhecer esses 
serviços, posto que esteja intimamente persuadido de que, se. Iord 
Cochrane não tivesse vindo ao Brasil, nem por isso teríamos dei
xado de ser independentes. (Apoiados.) Tratamos de uma transa
ção de dinheiro, transação que é preciso ser feita pelo modo por 
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que se costuma fazer todas as transações deste gênero, qualquer 
que seja o indivíduo com quem elas se tratem. 

Eu, pois, com bastante mágoa do meu coração, não posso dar 
meu voto à emenda do honrado membro, porque o que está no 
projeto é aquilo sem que, não podemos preencher as obrigações. 
que contraímos para com Iord Cochrane e para com os indivíduos 

. da esquadra que ele comandava. (Apoiados.) 

O SR. MAROUI:S DE. OLINDA - Neste negócio há dois obje
tos; um é a. indenização das ·presas, e o outro 'é o ajuste de contas 
com Iord Cochrane, objeto ~stranho às presas. O Sr. ministro está 
dizendo que não; mas tanto é exato o que acabo ·de dizer que no 
projeto vêm dois parágrafos separados para "Iord Cochrane. 

O § 1.0 diz: "Distribuir como indenização de presas, etc." Isto 
é em geral, e lprd Cochrane tem uma parte neste parágrafo. § 2.0 : 

"Prescrever a forma do processo." Isto ainda tem relação com as 
presas. § 3.0

: "A mandar pagar ao marquês do Maranhão, etc." 
Ora, veja-se se isto não é objeto e~tranho às presas. § 4.0 : "A 
fazer ·efetiva a pensão que lhe foi concedida ... " também isto não 
tem relação com as presas. Há pois afguma coisa mais do que 
presas. 

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA - Apoiado. 
O SR. MARQUI:S DE OLINDA - Quanto às presas há de se

guir-se a regra geral; não me oponho a isto, porque, note~se, não 
se podem ajustar as contas 9as presas do almirante sem se ajus
tarem as dos outros apresadores; a coisa é comum. 

O SR. MINISTRO DA MARINHA - Então :não há questão. 
O SR. MAROUI:S DE OLINDA - Perdoe-me; Iord Cochrane 

tem outras reclamações, e eu desejaria que acabássemos . com to
das, porque o contrário é desconhecer os serviços desse bravo 
almirante. 

No projeto acham-se as seguintes palavras: 11 Salvas as redu
ções que forem de justiça." Já na sessão passada eu disse que 
não sei o que isto quer dizer. Então fiz ver. que se estas palavras 
se referem aquilo· que porventura já se .. tenha ·recebido, é escusada 
essa cláusula, porque creio que o governo não- há de pagar segunda 
vez aqueles que já estão pagos integral ou .parcialmente. 

Portanto que deduções são essas? t: para se exigir responsa
bilidade das más presas? 'Já ontem eu disse,;:que temia muito que 
esse fosse o fim dessas palavras, porque ·se;' apesar de uma de-
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' :~ rt claração do governo, em virtude de uma resolução de consulta 
:·~ não me lembro de que ano, de que os apresadores ficavam absol-
~~ vidos da responsabilidade pelas más presas, se tem posto isso em 
(~ dúvida, e isto já foi .tratado no conselho de estado, como não havia 
\·YA~·~ eu de recear que se desse essa interpretação ao parágrafo? Mas 
·~;:~ o Sr minis,tro tranqüilizou-me a este respeito, dizendo que esse 
i-:, 

:; não era o sentido; essa declaração do Sr. ministro era necessária, 
t>ll> 

r~ e bom foi que a fizesse. 

!~ Porém que reduções poderão haver? Eu quisera que me expli· 
'~ ~:ts:~m o sentido dessas palavras; elas devem imporfar alguma 

(~ . Ora, aplicando t~do isto ao caso de Iord Cochrane, vendo eu 
:::~ o silêncio do .. projeto a respeito das outras reclamações desse Iord, 

1r julguei que devia apresentar essa emenda. 

: .. i_~_: · As outras reclamações de Iord Cochrane são: uma relativa à 
~ pensão, e outra relativa à despesa que ele fez de duas mil libras 

·• edsterli~as; 
1
ndão s~i fse

1 
hdá mais _aiguma. A re~o!ução 'fala somente 

''l o mero so o, na o a a a pensao ... 
fi O SR. MINISTRO DA MARINHA - V. Exa. está enganado. 
:~ O SR. MARQUÊS . DE OLINDA - ... nem das duas mil libras 

.dW l esterlinas. Por que não se há de dizer já alguma coisa a estes respei· 

'~; to? Ou rejeite-se lsso, ou, se ele tem razão, decida-se favoravel-
,;11. mente; não .fique isso em dúvida. A minha resolução compreendia 

I estes casos. 
;f Se a minha emenda não é bastante inteligível, agora o nobre 1 Tninistro pode ficar inteirado do meu pensamento. Há outras rec.la· 

:···l"-r. mações de Iord Cochrane, melhor seria que as decidíssemos desde
1 já; e, a não querermos decidi-las, autorizemos o governo a reso • 

;~: vê-las; acabe-se com isso. Este é o fim da minha emenda, tanto 

:_\_::... mais quanto existem ~o projeto as palavras." salvas as deduções 
:: que .forem de justiça." 
~~t Ora, falando eu neste sentido, e dizendo que a este respeito 
·t não se deve submeter lorde Cochrane às regras ordinárias do te· 

':.:_:·:·.··~,····.·.·~· souro, a que vem o ajuste de contas relativamente às presas? Agra-
. deço ao nobre Senador pelo Rio de Janeiro a mágoa que sente em 
:~ não poder. concordar comigo. Não falei do ajuste de contas acerca 

~ das presas. 
1 1 

. 
1 

_ d , d 

~ a en~:~~e~~~~a~:~:s~=j~~a~::a a: g~:t~:s~e~:m::~: ~o g~:er: 
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entende que passando este projeto fica em pé qualquer direito que 
Iord Cochrane tenha relativamente às suas outras reclamações, en
tão torna-se desnecessária a minha emenda; mas por que não se 
hão de tomar todas em consideração? Uma vez ,que tratamos agora 
deste objeto, por que não havemos logo de autorizar o governo para 
tudo? Para que ainda ocupar-se com isto o corpo legislativo? 

Chamo a atenção do Sr. ministro sobre essas outras reclama
çoes. Lord Cochrane está em posição muito especial para merecer 
uma decisão a esse respeito. Depois de ter esperado 31 ou 32 
anos, ainda isso há de ficar em dúvida? 

Quanto às presas, não se pode tomar contas a ele sem tomar 
aos outros, nem aos outros sem tomar a ele. Não foi pois às presas 
que me referi, e sim às outras questões, como julgo ter explicado 
suficientemente ao nobre ministro e ao Senado. Neste sentido é 
qu~ deve ser considerada a minha ~menda. 

O SR. MINISTRO DA MARINHA - Senhores, devemos con
féssar que a explicação que o ilustre senador acaba de dar à sua 
emenda contraria, não só o discurso com que ele a fundamentou, 
como os termos em que está concebida. 

O ilustre senador dizia que se deviam dar por quites as nos
sas contas com Lorde Cochrane. Ora, as contas que com este 
temos de ajustar não são senão relativas a 1presas, porque me 

. parece que fui bastante explícito quando falei, declarando que não 
havia questão a respeito dos soldos e da pensão, e que nem o go
verno faria dependente da prestação de contas o pagamento dessa 
pensão. 

Se assim é, a que artigo se referiu a emenda do ilustre seoo
dor senão ao da questão de presa? Mas ele acaba de declarar que 
a respeito desta questão está de acordo com a minha opinião, logo 
a emenda é inútil. 

Mas, disse o ilustre senador, não são só estas as questões que 
temos com Lorde Cochrane, temos ai.hda outras·, e a emenda abran
ge a decisão destas questão. Há de perdoar o ilustre senador, a 
emenda não abrange semelhantes questões, nem se refere de ma
neira nenhuma a elas. Já eu disse ontem que as reclamações de 
Lorde Cochrane além da sua parté de presas consistem em três 
objetos: o pagamento do soldo, o pagamento da pensão e o paga
mento das 2,000 ·E. que, diz ele, fornecera à fragata lpiranga quan~ 
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tJ do estivera em Inglaterra. São todas, não há outras. Ora, tanto os 
i~ 

~ soldos como ~ pensão estão contempfados no projeto. 
~ Mas, pergunta o ilustre senador, e o meio soldo? Aqui. está 
!~ o equívoco do ilustre senador, a pensão e o meio soldo são uma 
fi uma e a: mesma cousa. Não há meio soldo, e não há pensão; há 
:!1 sim meio soldo dado com pensão; são os termQs do decreto. 
fi O SR. MARQU~S DE OLINDA dá um aparte. 
~~ O SR. MINISTRO DA MARINHA - Perdoe o ilustre senador, 
::í aqui está o decreto que concedeu esta pensão V. Exa.: confunde 
:'f os soldos com a pensão, ou confunde o meio soldo cm a pensão. 
Hj · Lorde Cochrane on tempo que mediou desde que saiu do império 

:.~ até que deixou. o serviço tem direito aos seus soldos por .inteiro; 
:,:~ isto anda em pouco, não passa de três contos e tanto. Depois que 
.~!;(, 

:~ deixou o serviço só pode ter direito à pensão · ou ao meio soldo, 
;~ 
'15 que é a mesma cousa, com sobrevivência à sua mulher. 

'·;~ 
~~ O decreto é de 27 de julho de 1824; eu leio: "Hei por bem, 
~* com parecer de meu conselho de Estado, determinar que o mesmo 
'~~i 
,·~ marquês do Maranhão vença por inteiro, enquanto estiver ao ser-

·!{ viço deste impérro, o soldo de sua patente (11. 520$); e no caso 
·~ de não querer continuar nele depoi's de finda a presente guerra dit. 
1~ i1~dependência, a metade do referido soldo, como pensão, fa~e~do-
·:~ se esta extensiva por sua morte à sua mulher." 
:'u 
. :~ É o que há. Ora, se o § 4.0 da proposta trata de fazer efetiva 
-~ a pensão do decreto de 27 de julho de 1824, cujos termos acabo 
.~ de ler, é claro que a nada mais temos que atender sobre este 
í\t 

. l~ objeto. f Faltam agora as 2. 000 libras. Disse o ilustre senador que .. se 
'{ tratamos de decidir todas estas questões, por que não autoriza· 
;f mos o governo a pagar essas 2. 000 libras? Eu entendo que a auto-
? rização dé'cidiria imediatamente a questão a favor do reclamante . 
. ·; Se ele demonstrar que com efeito pagou os soldos à guarnição 
:\ 
1~ da fragata na importância de 2.000 libras, o governo pedirá o crê-
't dito necessário. Mas o governo.· não quis dar logo por verificada 

•.·.··.f,?·l···· .. , uma despesa de que não se apresentava documento, e bem sabe 
·' o ilustre senador que se viesse aqui um artigo consignando essa 
l soma ela havia de pagar-se infalivelmente. Julgo pois que seria 
:~ fora de tempo a emenda que abrangesse essa reclamação. Creio 
'I que está atendido tudo quanto se podia compreender na proposta; 
,, é escusado compreender mais obleto algum. 
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Falta-me ainda uma explicação a respeito das palavras com 
que o ilustre senador embicou - salva as· deduções que forem 
de justiça. · 

Também ontem tratei deste ponto. Eu disse que estas pala
vras me pareciam debnecessárias absolutamente, porque elas fo
ram aqui consignadas quando o crédito era pedido por inteiro, mas 
desde que a câmara dos deputados ·fez logo a dedução que. o go· 
verno teria de fazer, elas não têm aplicação ou significação algu· 
ma. Foi defeito ou descuido de redação. 

O SR. MARQUÊS DE OLINDA ·dá um aparte. 
O SR. MI~ISTRO DA MARINHA - Se· eu declaro que essas 

palavras não se referia~ senão à parte que já falei deduzida, e a 
proposta contemplava a quantia por inteiro, não há culpa alguma 
da parte do governo. A última redação é que não foi boa. E mesmo 
erani inúteis essas palavras, nisso tem o ilustre senador razão, por
que quando se faz um pagamento, vendo-se que um indivíduo qual
quer já recebeu alguma soma por conta infalivelmente se deduzirá 
aquilo que recebeu. O governo não pretende pois tirar daqui direi
to algum, senão aquele que tiraria ainda que essas palavras não 
existissem na proposta. 

Uiá um aparte.) 
Se depois das explicação que tenho dado ao ilustre senador 

· i·nda entende que das ditas palavras se deduzem outras conse
qüências, não lhe vejo remédio senão serem suprimidas, e voltar 

o projeto à câmara dos Srs. deputados. 
O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA - Sr. presidente levan· 

to-me para dizer muito pouco. 
O nobre senador pela província do Rio de Janeiro explicou o 

seu pensamento de modo que pareceu que a questão é absoluta
mente de dinheiro, e que não se tratava nesta ocasião de apreciar 

os serviços do nobre Lord. 
O SR. VISCONDE DE ITABORAf dá um aparte. 
O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA - Não ouvi o aparte 

de V. Exa. 
O SR. VISCONDE DE ITABORAr -/Na parte relativa ao paga-

mento de presas. 
O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA - Eu creio, Sr. presi-

dente, que atualmente não se trata de recompensar os serviços 
de Lorde Cochrane, e devo declarar ao Senado que se a assem· 
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bléia geral tra~asse de recompensar os serviços de Lorde Cochra
ne não praticaria .um ato que lhe fosse desairoso~ pelo contrário, 
praticaria aquilo que a opinião nacional como que exige. Mas a 
assembléia geral ainda não tratou de tal objeto, nem pelo que 
respeita a Lorde Cochrane, nem pelo que respeita a outros servi
ços do país. 

Eu concordo com o nobre senador quando disse que não se 
tratava aqui ·de dar uma recompeAsa nacional a lorde Cochrane. 
Mas no que não posso concordar com o nobre senador é na eUmi
nação da consideração dos serviços extraordinários relevantíssimos, . 
prestados por aquele nobre lorde à causa da nossa independência 
na ocasião em que se trata do objeto que se discute. , 

Se o honrado membro pudesse asseverar ao Senado que a res-. 
peito deste objeto não tem havido nenhuma discussão, não têm 
aparecido dúvidas, não se tem querido anexar o nobre lorde a cir
cunstâncias que no juízo de algumas pessoas, e mesmo no da 
maioria da assembléia geral, se tem considerado vexatórias, impró
prias de uma discussão desta ordem; se o honrado membro não 
parecesse colocar a questão em uma posição tal que parece que é 
somente satisfação de um simples contrato, de um contrato muito 
ordinário, como se fosse, por exemplo, de uma estrada de ferro, 
eu decerto não diria nada mais, cof!cordaria com o honrado mem· 
bro em que cuidássemos somende de notar, de saber o que se 
deve dar ao nobre lorde. 

Mas o horado membro há de me fazer justiça de concordar 
em que este nobre lorde não só não tem recebido nada do que 
tem direito a receber, como membro não recebeu essa sua pensão, 
que no meu juízo é dívida sagrada (apoiados), cujo pagamento não 
podia ser de forma alguma embaraçada. Ora, quando se tem emba
raçado este pagamento, quando se tem posto em dúvida até hoje 
o pagamento desta pensão, por que motivo nesta ocasião não se 
há de dizer alguma cousa acerca dos serviços relevantíssimos pres
tados por aquele nobre lorde à causa da nossa independência? Não 
será isto bem módica compensação do que tem ele sofrido? 

Desculpe portanto o honrado membro que eu, que e.ncetei esta 
discussão ontem, perfunctoriamente falasse em seus serviços, per
functoriamente, Sr. presidente, porque não seria possível descrever 
todos os· importantíssimos serviços prestados nessa ocasião por 
aquele ilustre estrangeiro. O Brasil deve-lhe ainda não ter feito 
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tanto quanto podia fazer para que seus serviços sejam conhecidos 
de todo o mundo. 

Nem isso causaria desonra alguma ao Brasil; não pode entrar 
nisto ciúme nacional, direi mais, nem ciúme profissional. Se nós 
somos uma nação nova, se ainda hoje nos aproveitamos de servi
ços de ·estrangeiros a respeito de marinha, porque nessa época 
não teríamos necessidade deles, e necessidade urgentíssima? 

Nao há portanto aqui, Sr. presi-dente, motivo para ciúme. Con
correu conosco, nós todos pelejamos a mesma causa, fizemos todos 
o que podíamos fazer, o que estava ao nosso alcance, aproveitamos 
os serviços desse estrangeiro e de muitos outros. 

Não toquei em os servrços de outros na sessão passada por
que julguei que não era a ocasião própria, porque só tratava de 
Lorde Cochrane, aliás falaria no. ilustre almirante Taylor, de quem 
já me ocupei nesta casa quando se tratou de sua naturalização. 

Se o honrado membro teve em vista evitar essa discussão 
dilatadíssima, eu estou concorde; mas não nos .censure por termos 
falado perfunctoriamente nos serviços daquele nobre lorde. Eu tam
bém estou persuadido que não foram estas as intenções do horado 
membro quando emitiu a proposição - sim, estou; - mas que 
desejoso de chamar a atenção do Senado unicamente para as cifras 
despertou a atenção dos oradores que tinham tomado parte na 
discussão para que não saíssem desta discussão das cifras e cui
dassem só delas, e pusessem de parte tudo o mais. Ora, ele há de 
convir que não é possível tratar deste objeto sem tratar alguma 
cousa dos serviços prestados por Lorde Cochrane, pela íntima co
nexão que tem com o objeto, e mais ainda como um tributo pago 
ao seu merecimento sem rival. .~· 

V. Exa. tem visto que todo o intuito daqueles que têm tomado 
parte na discussão e que se não têm restringido unicamente às 
cifras, tem sido fazer ver a necessidade em que está o governo 

f 

de não seguir à risca as regras da tomada de contas praticadas 
para com os outros empregados responsáveis ao tesouro pelo que 
concerne às contas de Lorde Cochrane. 

Alguma cousa se há de saber, alguma cousa há de ele dizer, há 
de expor, como disse o nobre ministro;· mas o que queremos é 
que não se regule o negócio atual por aquilo que ordinariamente 
se pratica com aqueles que se acham respofl~áveis por dinheiros 
lJúblicos. Foi esta a mente. o princípio mui claramente sustentado 
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pelo honrado marquês . por Pernambuc·o. Foi por este motivo que 
lhe de• um· apoiado nessa ocasião, porque estou persuadido que 
assim é que devemos tratar, que assim é que o tesouro deve re· 
guiar e definir esta questão. Se o nobre l·orde nada hoje puder dizer 
ou provar, é este o caso de decidirmos ex cequo et bono. Se pro· 
cedermos assim, não obraremos nem mais nem menos do que o 
que devemos na questão pendente. · 

Não foi o próprio Sr. ministro que nos disse que não havendo 
uma base para se poder sobre ela ·calcular quais eram as recla
mações de Lorde Cochrane relativamente às presas, se tomou a 
base proposta por ele? Já por esta ocasião não demonstrou o go
verno as intenções em que estava de regular a questão antes pelo 
princípio ex cequo et bono, do que pelas regras estritas da tomada 
de contas? Pois prossigamos o mesmo caminho, sigamos a mes
ma regra, não sejamos agora rígidos no modo de terminar esta 
questão. Foi isto justamente o que eu disse e nada mais. 

A emenda do honrado membro por Pernambuco não teve por 
fim senão isto; se ela é claríssima, se satisfaz as intenções, não 
só do honrado membro, mas as minhas e as de outros... isso é 
questão que pode ser mais ou menos seguida. Suponhamos que 
não, o honrado membro manifestou que suas intenções eram estas. 

Agora o que creio é, fazendo justiça ao nobre ministro, que 
ele não se apartará desta regra, isto é que não há de ir tomar 
as contas com essa rigidez como parece que pretendeu o honrado 
membro pelo Rio de Janeiro que fossem tomadas. Isto é o que 
creio que se ·quis unicamente evitar e nada mais. 

Que o caso é excepcional, não há dúvida alguma; que se não 
deve exigir nesta avaliação de contas tudo quanto se toma em 
consideração quando se trata de tomar contas a outros empregados 
responsáveis por dinheiros públicos, não há dúvida alguma, disso 
estou convencido, e creio que o está toda a assembléia geral, que 

o está todo o ministério e todo o pais. 
Direi mais a V. Exa. que se acaso lorde Cochrane fosse cida

dão brasileiro, eu seria mais rígido com ele; mas como é estran
geiro, eu desejo que se relaxe um pouco essa rigidez de princí
pios fiscais, para se tratar deste pagamento; tendo-se em vista o 
princípio já por mim expressado ex cequo et bono, ou para maior 
cla.rez~, segundo bem se entender, aquilo que razoavelmente for 

de acordo com o nobre lorde. 
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Sr. presidente, V. Exa. há de também permitir-me que eu ligue 
o que acabo de dizer com o que disse o nobre ministro, relativa
mente às duas mil libras reclamadas por Lorde Cochrane. S. Exa. 
disse que uma das reclamações feitas por Lorde Cochrane era a 
de duas mil libras que disse ele que tinha dado, e acrescentou que 
não podia· ainda definir esta questão, por isso que não havia do
cumento algum apresentado. Eu tomei esta nota, creio que sou 
exato. 

Eu desejaria, Sr. presidente, que o nobre ministro me dissesse 
o seu juízo relativamente a documentos datados de 2 de agosto 
de 1825, oferecidos ao conhecimento do Senado por Lorde Coch
rane, do qual se deduz: 1.0

, que o Sr. Manoel Rodrigues Gameiro 
Pessoa, depois barão e visconde de ltabaiana, nosso ministro em 
Loodres, autorizou um adido da legação, Augusto de Paiva, para 
receber do banqueiro de Lorde Cochrane o valor dessas duas mil 
libras; 2.0

, que esse valor foi recebido pelo referido adido. 
Assim não sei se pode haver dúvida sobre esta reclamação 

feita pelo nob!"e Lorde, visto como dos documentos consta que o 
dinheiro entrou para a legação brasileira. Eu de nada mais sei do 
que isto que acabo de referir, que tenho perante mim; se há algu
ma outra consideração que deve ser atendida, que atenue o direito 
que resulta deste recibo, S. Exa. o dirá no caso também de o 
saber. 

Ora, vê-se mais que também Lorde Cochrane junta um do
cumento assinado pelo capitão Sheferd de data de 12 de novembro 
de 1825, do qual consta que sendo e~te o sucessor no comando 
da fragata lpiranga que se achava em Inglaterra, recebera a caixa 
forte contendo as contas e as chaves dessa caixa-forte, obringando· 
se o mesmo capitão Sheferd a entregar fielmente à competente au
toridade brasileira no Rio de Janeiro, tanto a caixa-forte, como os 
papéis, chave etc. 

Se S. Exa. não tem notícia destes dois documentos, se os 
quer ver, eu tomo a liberdade de lhos oferecer. (Remete-os pelo 
contínuo ao ministro.) 

Ora eu creio, senhores, que desde que se prova que as 2 mil 
libras foram recebidas pelo ministro brasileiro, e isto se prova 
com um recibo do próprio adido da legação, não pode haver algu

ma outra questão. 
(Há um aparte.) 
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Eu não sei qual fo·i o aparte do nobre senador pelo Ceará ... 
O SR. BAPTISTA DE OLIVEIRA dá um aparte. 
O SR. VISCONDE DE JEOUITINHONHA - Bem; diz agora o no· 

bre senador que a questão pode ser sobre a natureza do fundo 
ou sobre a sua aplicação·. Ora, quanto à aplicação, estou persuadi
que desde que o dinheiro entrou para a legação brasileira, Lorde 
Cochrane nada tem com a sua aplicação porque essa aplicação é de
pendente inteiramente da vontade do ministro que recebeu o dinheiro; 
por esta aplicação não pode ele ser responsável. 

O SR. BAPTISTA DE OLIVEIRA - Resta saber a quem perten-
ce o dinheiro, se a Lorde Cochrane, se à nação. · 

O SR. VISCONDE DE JEOUITINHONHA - Do recibo que acabei 
de oferecer à consideração do Sr. ministro da marinha não cons
ta; mas também não consta que não fosse um positivo empréstimo, 
porque se fora dinheiro público que se achasse nas mãos de Lorde 
Cochrane, decerto o ministro brasileiro o declararia na ordem que 
deu para o receber, e o faria saber ao governo quando deu conta 
do recebimento desse dinheiro. Nada tendo declarado naquela or
dem, não existindo declaração alguma no tesouro daquele minis
tro, julgo-me autorizado a crer no que diz Lorde Cochrane que foi 
dinheko por ele adiantado, e por isso tem direito a reclamá-lo. 

Se há alguma outra cousa, se tem havido algum outro fato que 
atenue a força desse recibo, que esse fato se manifeste, diga-o o 
nobre ministro, que mui provavelmente deve estar ao fato da ques· 
tão, porque Lorde Cochrane fundado neste documento insiste no 
pagamento dessas 2. 000 libras. 

Demais, senhores, eu não creio que a quantia de 2. 000 libras 
seja de tal natureza que arrastasse aquele nobre lorde a cometer 
uma falsidade, a pretende que se lhe pague aquilo a que não tem 
direito. Assim, se não há provas, declaro solenemente que tam
bém não há presunção de qualidade alguma que desobrigue o go
verno de pagar estas 2.000 libras. 

Portanto, não posso dar tanta consideração ao aparte do no
bre senador pelo Ceará que fique desvanecida a .opinião em que 
estou de que este documento prova· a necessidade de se pagarem 
as 2. 000 libras. Admito que às mãos de S. Exa. não chegasse esta 
representação, porque ela foi crei<> que distribuída na casa, eu 
tive-a como senador, enviaram-me, prestei-lhe atenção e achei os 
documentos que acabo de referi'r ao Senado . 
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Sr. presidente, julgaria desnecessário dizer que quando me 
referi ontem aos serviços de Lorde Cochrane e o considerei um 
dos principais agentes· nessa gloriosa causa de nossa independên· 
cia não tive por fim diminuir, ou de modo algum ofuscar a glória 
do imortal. príncipe que se pôs à testa dela, nem deixar de reco
nhecer que os brasileiros também concorreram para isso com um 
contingente. A re.speito destes, isto é, a respeito dos brasileiros, 
direi a V. Exa. qual foi a minha opinião expressada ao falecido 
conselheiro José Bonifácio em 1822, primeira vez que vim ao Rio 
de Janeiro em deputação do governo que proclamou a indepen
dência na prÓvíncia da Bahia, consultando-me ele sobre recompen
sas que queria dar nessa ocasião. Disse-lhe eu: Senhor, sou de 
opinião que não dê recompensa alguma por agora, que se guardem 
pala quando acabar a questão, más se V. Exa. quer dá-las agora, 
então para a província da Bahia, devem ser elas distribuídas da 
maneira seguinte: desde o mais simples pescador até o mais opu
lento proprietário; e direi mais que, se quer guardar igualdade na 
recompensa, devem ser os pescadores mais remunerados do que 
os grandes proprietários; lembre-se V. Exa. (continuei eu) que nesse 
assédio que nós sustentamos atualmente, o pescador não tem ou
tro incentivo para não levar o produto de sua indústria à capital 
senão o seu patriotismo, e que tem pelo contt·ário um grande nú· 
mero de incentivos que o obrigam a não trazer para o interior 
da província, e a levá-los para os lusitanos que se acham situados 
na capital. Um prato, por exemplo, de peixe o mais ordinário, não 
podia produzir mais de 10 tostões ou outra quantia mínima, ao 
passo que dentro da capital valeria 20$ ou 30$, e o pescador não 
o leva lá, antes o traz para o interior da província; estou persua
dido que isto é a prova maior que se pode dar de um patriotismo 
decidido, de um amot· pela independência, o mais exaltado. O fa
zendeiro, é verdade, dá quanto se lhe pede da sua fazenda, mas fi.ca· 
lhe a propriedade, fica-lhe ainda muita riqueza, e o pescador não 
está nas mesmas circunstâncias. 

Daqui, Sr. presidente, pode o senado concluir quais são mi· 
nhas idéias relativamente à parte que· cada um dos brasileiros to
mou na independência do nosso país, parte muito importante, mas 
da qual não podia nem pretendia ocupar-me ontem. Para que 
pois se exagera uma proposição minha para se achar nessa pro
posição um motivo, não digo só de ·oposição, mas de censura, por 
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C)ue pareceu censurar-se-me o não ter nessa ocas•ião mencionado. 
por exemplo, o príncipe e os grandes lidadores dessa grande cau
sa? 

Não direi, Sr. presidente, que por essa forma também me excluía, 
e decerto não é de crer que me queira excluir; não tenho interes· 
se algum nisso, não tenho interesse de fazer praça de tais serviços, 
nunca tive tenção, nem hoje tenho de pedir recompensa alguma por 
eles, nem hei de pedi-la até. ao fim de minha vida, portanto não 
tenho interesse, repito, em fazer praça de tais ou tais cousas que 
fiz nessa ocasião; mas decerto não quererei que ninguém díg_a que 
os não fiz, portanto não poderia de forma alguma tirar a glória 
àqueles que na realidade tiveram a fortuna de se achar nessa oca· 
sião a mais solene do nosso país, porque se tratava de sua inde
pendência. 

Creio pois, Sr. presidente, que tenho por esta forma explicado 
o motivo por· que roubei o tempo ao Senado trazendo ao seu co
nhecimento de ser ele um dos principais agentes de nossa inde
pendência. 

O nobre ministro conc.ordou em que se eliminassem. as pala
vras notadas pelo honrado marquês de Olinda. Eu também concor
do nisso, porque é necessário acabar com todas as dúvidas que 
podem ainda aparecer quando se tratar dessa liquidação, e fique 
certo o nobre membro que, se acaso não se fizer justiça relativa
mente às reclamações de Lorde Cochrane, ele voltará outra vez à 
carga, ele apresentará espírito mesquinho de dinheiro, porque me 
parece que na Inglaterra mais do que em outro algum país o pro
vérbio português, que agora não me lembra todo, que diz: "Ques
tão de dinheiro é questão ... trivial;" o provérbio diz outra cousa, 
mas não me recordo agora do fim do anexim; mas quer dizer que 
a questão de dinheiro não é questão que ocupe seriamente pessoa 
alguma, e de modo tal que por elas prejudiquem princípios de honra. 

Na questão porém dt:' que se trata há conexa uma questão de 
direito, e então note V. Exa. que sendo aquele o princípio cavalhei· 
resco daquele país, achando-se esta questão de dinheiro ligada a 
uma questão de direito, Lorde Cochrane insistirá naquela para po· 
der resolver esta. Portanto ele há de voltar outra vez, e é por isso 
que entendo que tem razão o nobre marquês, entendendo também 
que convém muito acabarmos com esta questão, mas para acabar
se com ela é preciso haver uma espécie de ajuste pessoal, de· 
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termina·r-se o quantitativo que se lhe deve dar pela mesma forma 
por que se calculou o quantitativo em que se estimava o valor das 
presas feitas. 

Não sei, Sr. presidente, se Lorde Cochrane pede também algu
ma cousa relativamente ao aprisionamento da fragata Imperatriz, 
visto ,que junta um documento a este respeito, do próprio de S. M. 
o Sr. D. Pedro , de saudosíssima memória, onde di~ S. M. o seguin· 
te: 

"O governo está pronto a pagar à esquadra o valor das pr-esas 
que forem, e que já tenham sido julgadas más, estabelecido esse 
valor por árbitros de ambas as partes contratantes, e pagar aos 
proprietários as perdas e danos. Que no número destas presas não 
entre a fragata Imperatriz, por ser contra uma lei expressa; mas 
que o governo como em remuneração do seu apresamento dará 
imediatamente também neste tesouro público a quantia de quaren
ta centos de réis aos apresadores. Que estas presas que já foram 
julgada~ más ,podem já imediatamente ser pagas. Que este ajuste 
se entenda com as tomadas até hoje 12 de fevereiro, e que para 
que daqui em diante se julguem com mais prontidão as que se 
forem fazendo, o governo quanto antes vai tratar de fazer um regu
lamento provisório que tire todos os empecilhos que há no artigo." 

Não sei se acaso o nobre membro tem certeza de já ter sido 
paga esta indenização pela fragata Imperatriz ... 

O SR. MINISTRO DA MARINHA- Recebeu 40.000$. 

O SR. VISCONDE piE JEQUITINHONHA - Eu tinha notícia disso. 
Eis o que tinha a dizer relativamente à questão. 
O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE - Sr. presidente, não 

estou muito disposto a votar pela emenda do nobre senador: mas 
não posso deixar de reconhecer 

1
que ele alguma razão teve para 

oferecê-la. O nobre senador vê dificuldades; têm havido tantos em· 
baraços na conclusão desta questão, que acha conveniente abun· 
dar em dispos.ições para facilitar essa conclusão; mas entendo que 
o artigo que julgou discutido já dispôs a este respeito, porque ele 
diz: "a prescrever a forma do processo que se deve seguir na par
tilha da soma de que trata o § antecedente." Suponho que esta 
autorização já dispensa as regras estabelecidas para fiscalização 
do tesouro; lembro-me do que se tem praticado acerca de outras 
liquidações, mesmo essa de prejuízo·s da época da .. independência, 
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e foi nomearem-se comissões; estas entenderam-se de parte a parte 
e depois foi .a ordem a e.smerilhar. Alguém porém não entenderá as· 
sim, e eis por que o nobre senador apresenta a sua emenda. 

Senhores, a questão das . re·clamações de Lorde Cochrane é 
fácil de resolver; Quanto à pensão, é o contrato e o tempo em que 
ela não foi paga, isto é, o meio soldo durante sua vida, transmis· 
sível à sua mulher; quanto ao quantitativo, não sei se. a letra do 
decreto é conforme ao contrato, mas pela letra deste resolve-se 
a questão. . 

A segunda reclamação é o ·pagamento· do soldo por inteiro, 
enquanto não _foi demitido e desde que não foi pago; a outra é a 
das presas,· em que alguma dificuldade há,· e entendo que ·ela não 
se poqe subordinar· à fiscalização do tesouro; mas a lei mui sàbia
mente determinou que o governo prescrevesse uma forma de pro· 
cesso, que não há de ser senão a nomeação de. uma comissão 
para fazer a liquidação. 

Senhores, entendo ·que ·cumpria, apenas se sancionasse esta 
lei, fazer boa logo a Lorde Cochrane a sua pensão, sem mais de
mora; e se o quantum dessa pensão sofrer dúvida, ele que.recla
me; mas aquilo que o governo entender dever-se-lhe, deve imedia
tamente mandar:-lhe pagar. 

Sr. presidente, a emenda do nobre senador, na minha opinião, em 
lttgar de facilitar, dificulta este negócio; estarei enganado, mas pre· 
sumo que ele tem de concluir-se com justiça, e tenho mais uma razão 
para não votar por essa emenda, e é que sendo· ela aprovada, tem 
o projeto de voltar . à outra câmara, e sabe Deus quanto . tempo 
levará a passagem desta lei. 

'Eis o que tinha a dizer. 
O SR. MARQUt:S UE OLINDA ~ Sr. presidente, com a minha 

emenda não quis fazer senão sentir a ne·cessidade .de alt~rar. as 
regras estabele·cidas em geral para o ajuste de . quaisquer · conta.s; 
mas o Sr. ministro tem satisfeito· neste ponto, e então, como: julg_o 
desnecessária a emenda, peço licença para retirá-la. 

O Senado concede a permissão pedida. ·. 
Retira-se o Sr. ministro. 
t aprovada a proposta com as emendas da Câmara dos Deputados. 
O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA (pela ordem)..- Sr. pre-

sidente, eu pedi a V .Exa., quando se deu para discussão a .1.8 vez 
este projeto, que 'houvesse por bem · consultar o Senado se queria 
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dispensar os interstícios para as discussões deste projeto; . hoje 
faria este requerimento, mas tendo o . honrado membro pelo Pará 
pedido que viessem da câmara dos deputados os documentos re
lativos a esta matéria, acho-me embaraçado; desejaria que V. Exa. 
visse se era possíveJ mandar pedir hoje estes documentos a fim 
de virem amanhã e dispensarem-se os intertíscios, senão para ama· 
nhã pelo menos para depois ... 

O SR. PRESIDENTE - Os documentos mandaram-se pedir, e 
o Sr. senador pelo Pará poderá talvez tê-los em seu poder hoje até 
amanhã. 

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA - Portanto pode ser 
dado para ordem do dia sábado. Este meu requerimento funda-se 
não só na urgência do objeto, como no tempo .em que nos achamos 
em relação à quadra da sessão; os orçamentos estão a chegar, te· 
mos outras matérias, por conseqüência, se pudermos diminuir 1 ou 
2 dias, é isso conveniente, ·e por isso entendo dever pedir a dis
pensa dos interstícios para entrar em discuss~o este projeto 24 
horas depois de chegarem ··OS documentos pedidos, ou para entrar 
em 3.a discussão sábado próximo. · 

O SR. SOUZA FRANCO - Creio que com as providências que 
estão tomadas para a vinda dos documentos, eles podem ser pre
sentes em tempo em que a discussão tenha lugar no sábado. Insis
to em ver os documentos, porque prevejo desde já uma grande 
dificuldade ou abuso que pode haver na distribuição deste crédito 
de presas; está.:me parecendo que sendo intenção do corpo legis· 
lativo que esta quantia seja para se pagar as partes de presas que 
se devem não só a Lorde Cochrane, mas aos oficiais brasilei·ros 
que tiveram parte nelas, tenho re·ceio, digo, que se ·não for bem 
declarado isto na lei ou na discussão, a quantia vá ser entregue 
quase toda a Lorde Cochrane, e que os oficiais brasilelros fiquem 
sem cousa alguma. Quero pois ver os documentos· e examiná-los, 
porque por esses documentos ou papéis que Lorde Cochrane diri· 
giu a alguns Srs. senadores, vejo que suas exigências vão muito 
além daquilo que é possível tolerar-se, e tenho receio de que, se 
não venha ainda com exigências muito extraordinárias: quero de
monstrar, por exemplo, que essa pensão "que se lhe dá é uma re
compensa extraordinária, por isso que com a retir~da dele ainda 
em tempo da guerra da independência tinha perdido o direito a 
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ela. 
Sr. presidente, é· minha opiriiâo, e creio que também do S~nado 

que se pague ·essa pensão, mas não 'julgue Lorde Cochrane que 
tem direito a ela, a juros, indenizações etc. Insisto pois na· vinda 
dos documentos, eu os examinarei; ficarão depois sobre ·a _rriesa 
para quem os quiser examinar também e o· projeto poderá' ser dado 
para ordem do dia da sessão seguinte. · 

O. SR. VISCONDE DE JEOUITINHONHA -·Pelo que acaba de 
dizer o· nobre senador pelo ·Pará, parece-me que os documentos 
não lhe são necessários; e que é demasiado escrúpulo do honrado 
membro auerer examiná-los. Os documentos não .podem servir pa
ra retificar as dúvidas que o honrado ·membro tem. Do éxame desses 
documentos apenas resultará demora, ·sem proveito algum para S. 
Exa. nem para o país. 

Para demonstrar o que acabo de dizer, de todas as razões que 
tenho uma me parece a· mais forte; e é que ninguém pode saber 
mais quais são esses documentos, ninguém ·os pode apreciar me· 
1-hor do que o governo. Por isso pedi ao 8-r. ministro da marinha 
que declarasse se aceitava ou não a emenda propost~ na câmara 
dos Srs. deputados; e uma vez que S. Exa. disse que aceitava essa 
emenda, julguei que nada mais tinha a saber, porque não hei de 
dar ao governo mais dinheiro do que aquele que ele pede. "Vós 
quereis 600 contos; tomai 1. 000 para estas e outras reclamações." 
Se apare·cerem outras reclamações de brasileiros ou de estrangei
ros, o governo as tomará em consideração, e informará ao Senado 
se elas são justas ou não. Portanto, pelo que diz respeito ao quan· 
titativo, não tenho escrúpulos de votar pelo projeto uma vez que o 
governo aceita a emenda de redução. 

Quanto às outras dúvidas do honrado membro relativas a fu
turas pretensões, fique o honrado membro certo de que nesse la· 
birinto não pode entrar nem que lhe dêem .o fio o mais fiel possí
vel; não pode profetizar hoje o que há de ser para o futuro. Enquan
to a Lorde Cochrane, ele já declarou quais eram as suas reclama
ções, segundo o nobre ministro informou ao Senado. Enquanto aos 
outros o Senado. lembra-se dessa reclamação de Young. Quem havia 
de supor que esse indivíduo, depois de receber aquele dinheiro, 
ainda· havia de vir com nova reclamação? Pois veio com uma his
tória de juros. Portanto, essas reclamações, se tiverem de apare
cer, há de aparecer, quer o honrado membro examine os documen-

'• ' 

491 



tos, quer não. 
O certo é que perdemos tempo; por deferência a V. Exa., no 

que concordo inteiramente, perdemos o dia de amanhã, que é mui· 
to tempo para nós na quadra em que nos achamos; principalmente 
quando me recordo 'que profetizou que es~a discusão das incompa· 
tibilidades será talvez levada a tal ponto que se torne incompatí• 
vel com esta sessão; e se for assim, se se decidir que seja incom· 
patível com esta sessão, há de ir até o fim, e nada se resolverá. 

Portanto V. Exa. consulte o senado se quer dispensar os inters
tícios para que a 3.a discussão deste projeto tenha lugar sábado, 
ainda que a minha opinião seja que o honrado membro faria um 
servição em concordar que essa discussão tivesse lugar amanhã. 

O Senado consente na dispensa de interstício que acaba de 
ser requerida. 

Esgotada a matéria da ordem do dia, o Sr. presidente dá para 
ordem do dia a 1.a discussão da proposição do Senado - F deste 
ano - declarando permanentes as disposições.. do decreto n.o 800· 
A, de 30 de junho de 1851, e trabalhos de comissão. 

Levanta-se a sessão à 1 hora da tarde. 

492 



ATA DE 27 DE JULHO DE .1855 

Presidência do Sr. Manoel :1gnácio Cavalcanti de Lacerda 

Às 1 O horas e três quartos, feita a chamada, acham-se presen
tes 28 Srs. senadores, faltando os Srs. Dantas, barão de Boa Vis
ta, barão de Pindaré, barão de Pontal, barão de Suassuna, Souza 
Franco, Baptista de Oliveira, Souza Queiroz, Gonçalves Martins, Fer
reira Penna, ·Pimenta Rueno, Araújo Ribeiro, Souza Ramos, Fonse
ca, Alencar, marquês de ltanhaém, marquês de Olinda, Vergueiro, 
e visconde de Albuquerque; por impedimento, os Srs. marquês de 
Paraná e maquês de Caxias; e com participação os Srs. Almeida 
e Albuquerque, marquês de Valença, visconde. de Sapucaí e viscon· 
de de Uruguai. 

O Sr. presidente declara não haver sessão por falta de núme
ro de Srs. senadores, convida os presentes para trabalharem nas 
comissões, e dá para a ordem do dia a matéria dada para hoje, e 
mais a 3.a discussão da proposta do poder executivo, e emendas 
da câmara dos deputados autorizando o governo a pagar as presas 
da guerra da independência e do Rio da Prata. 

Comparece o Sr. Alencar depois de ter o Sr. presidente deixa
do a cadeira. 

'" . 
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SESSAO ,EM. 28 1DE JULHO DE 1855 

Presidência do Sr. Manoel lgnácio Cavalcanti de Lacerda 

SUMARIO - Preenchimento dos quadros do corpo de 
saúde e do exército e armada. Discursos dos Srs. Baptista 
de Oliveira, Manoel Felizardo, Silveira ·da Motta, Dantas, 
visconde de Jequi+inhonha, e Jobim ·- lndenização de pre
sas. Discurso do Sr. Miranda. 

As 10 horas da manhã, estando presentes 32 Srs. senadores, 
o Sr. presidente abre a sessão, e lidas as atas de 26 e 27 do cor· 
rente, são aprovadas . .~ 

O SR. 1.0-SECRETARIO dá c.onta do seguinte 

EXPEDIENTE 

Um off.cio do Sr. ministro do império, participando que S. M. 
o Imperador se digna receber no paço da cidade, pela 1 hora, da 
tarde, a deputação do Senado que no dia 29 do corrente tem de 
felicitar o mesmo augusto senhor pelo aniversário natalício da Sere· 
nfssima Princesa Imperial a Sra. D. Isabel.- Fica !J Senado inteirado. 

Outro do 1.0-secretário da câmara dos deputados acompanhan
do a seguinte proposição: 

"A assembléia ,geral legislativa resolve: 
"Artigo único. Fica o governo autorizado a mandar pagar ao 

cônego Pedro Nolasco de Amorim Valladares, ex-tesoureiro da ca
pela imperial, o ordenado anual de 400$, estabelecido pelo decreto. 
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de 21 de março de 1809, e que têm revogadas para este fim as 
disposições em contrário. 

"Paço da Câmara dos Deputados, em 27 de julho de 1855. -
Visconde de Baependi, presidente. - Antônio José Machado, 2.0·Se
cretário, servindo de 1.0 

- Lindolfo José Corrêa das Neves, 3.0·Se· 
cretário, servindo- de 2.0

" 

Vai a imprimir, não o estando. 
Outro do Sr.- Senador Bernardo de Souza Franco participando 

não poder comparecer por se. ach_ar anojado em conseqüência do · 
falecimento de uma irmã e de seu cunhado o Dr. Angelo Custódio 
Corrêa. - Fica o Senado inteirado, e manda-se desanojar. 

Uma representação da câmara municipaf da .cidade de Campos 
pedindo que o seu município seja elevado à categoria de província. 
- À comissão de estatística. 

Um requerimento do padre Joaquim Luiz de Almeida Fortuna, 
pedindo o pagamento dos ordenados do comissário pagador da ex· 
tinta tesouraria geral das tropas, Antônio de Torres Homem, de 
que é cessionário o suplicante. - À comissão de fazenda. 

Entra em 1.a discussão o seguinte projeto: 
"A assembléia geral legislativa resolve: 
"São permanentes as disposições do decreto n.o 880-A de 30 

de junho de 1851, e as do art. 29 do decreto n.o 783 de 24 de abril 
do mesmo ano,· ficando assim revogado o art. 26 do regulamento 
de 22 de· fevereiro de 1851, e o art. 2 do plano mandado executar 
pelo decreto de 25 de novembro de 1850. - S. a R. - Paço do 
Senado, em 7 de julho de 1855 - M. F. de Souza Mello." 

O SR. BAPTISTA DE OLIVEIRA (pela ordem) - É unicamente 
discussão, porque o que se acaba de ler é realmente um anfiguri. 
(Apoiados.) 

O SR. MANOEL FELIZARDO - Parece que o· que vou dizer é 
mais próprio de V. Exa., e portanto peço desculpas se desta ma
neira invado um pouco as atribuições de V. Exa. 

O SR. PRESIDENTE - Como não sei a que se refere (riso), não 
posso responder. 

O SR .. MANOEL FELIZARDO - O nobre senador pelo Cea-rá 
perguntou o que está em discussão, e a V. Exa. compete dizer. 
Se o nobre senador não ouviu ler, parece-me que a censura foi 
feita ao Sr. 2.0-secretário por não ler- -.~m voz ba~tante alta e 'inte
ligível (não apoiado); e se não entendeu o projeto, devo dizer que 
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a sua re.dação é bem clara, pois que mandou ~ornar permanentes 
disposi"ções provisórias do decreto no 800-A de 30 de junho de 
1851, etc. 

É verdade que para se entender o projeto é necessário recorrer 
à coleção de leis; mas isto não é difícil trabalho, e nossa obrigação 
é estudar a ordem do dia. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA - Sr. presidente, a observação 
feita ,Pelo nobre senador pelo Ceará é bem cabida. Este projeto 
está concebido Je tal maneira que só tendo-se à mão uma coleção 
de leis é que se pode saber qual é a sua disposição. 

Senhores,. se continuar este sistema de legislar, daqui a dois 
dias é preciso que se ande com as coleções de leis. pelas ruas, 
para se saber o que dizem as leis. Diz este projeto que ficam 
permanentes as disposições dos artigos tantos do decreto n.0 800-
A, e do plano n.0 750 e tantos, de sorte que quem acaba .de ler 
este projeto não pode dei)(ar de exclamar: "O que é isto, senha· 
res?" que espirituosamente fez o nobre senador pelo Cear. Ora, 
se isto acontece no Senado,· onde está o mesmo nobre senador 
pelo Ceará, o que não acontecerá por esse mundo? Será preciso 
andar com as coleções de leis nas algibeiras ou em um saco, por
oue já são bastante volumosas. 

Senhores, é preciso que acabemos com este defeituosíssimo 
sistema de legislar referindo-se a artiguinhos de lei revogados, al
terados ou restaurados. É preciso que as leis sejam compreendidas 
por todo o mundo, e nem todos podem estar ao par dessas fili· 
granas a respeito de organização do exércit9 que o nobre senador 
julgou dever acomodar neste projeto. 

Agora pergunto, o que é que se quer. com este projeto refe· 
rindo-se a estes trezentos e tantos artigos? 

O SR. MARQU~S DE ABRANTES - Trezentos? 

.. O SR. SILVEIRA DA ,MOTTA - Creio que não erro dizendo que 
as ·diferentes leis e regulamentos a que se refere este projeto 
constam de mais de 30 artigos; porque note-se que 6 projeto torna 
permanente o artigo tal do decreto n.0 800-A, o artigo . tal do plano 
n.0 750 e tantos, artigo das instruções no 980 e tantos, e todas 
estas cousas reunidas dão os 300 artigos de que falei. 

Ora bem, para que todo esse aparato de algarismos? Para es
tabelecer uma idéia simplíssima, para declarar que os lugares de 
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saúde dos diferentes corpos do exército podem ser providos pelo 
governo independentemente de concurso ... 

O SR. JOBIM - E de 8 anos de prática. 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA - Como os homens que têm um 

título acadêmico não querem sujeitar-se a novo exame de suficiên
cia para poderem ser nomeados médicos ou cirurgiões militares, do 
que tem resultado dificuldade de preencher-se os quadros 'de ofi
ciais de saúde do exército por meio deste projeto; e então para · 
que todo esse aparato de algarismo·s de decretos, planos, instru
ções, pragmáti•cas, etc., etc.? 

O SR~ MANOEL FELIZARDO - Pois mande uma emenda na 
2.8 discussão. 

O SR SILVEIRA DA MOTTA. - Eu ia pedir ao nobre senador 
que apresentasse essa emenda, e espero que há de apresentá-la, 
porque com quatro palavras .Pode achar-se todo esse aparto de ci· 
tações, que só serve de confundir, como confundiu ao nobre sena
dor pelo .Ceárá e até ao Sr. presidente, que não soube responder 
à pergunta que lhe dirigiu esse nobre senador? 

· O SR. MANOEL FELIZARDO - Pois bem, reduza-se o projeto 
à expressão mais simples. 

O SR SILVEIRA DA MOTTA - Mas, Sr. presidente, o vício 
que se observa neste projeto não é só dele, é desgraçadamente 
de quase toda a nossa legislação (apoiados), e é um vício que 'é 
preciso combater com toda a força a ·fim de ser extirpado. Este 
tem sido um dos inconvenientes resultantes da preponderância da 
classe legista no parlamento: ela tem querido tornar ainda mais 
inextricável esse dedalo de legislação, para var deste negócio um 
mistério de que eles possam ser os únicos iniciadores. E esse in
conveniente é tão grande que o vfcio que dele tem- resultado já se 
acha tão enraizado, que até já está afetando os matemáticos (risa· 
das); o nobre senador autor do projeto, que não é legista, deixou
se impregnar dessa influência, e veio apresentar um projeto· que 
devia ser apresentado por algum homem que tivesse muito es
pírito legista.: 

Mas é preciso acabar com esse sistema; para que não dizer
se as cousas franca e claramente? A principal qualidade de uma le·i 
é a clareza, porque não se fazem leis. somente para os legislado
res e doutores, que possuem todas as· C·Oieções;' as leis também 
são feitas para o povo, e o povo quer expressões singelas e claras. 
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Portanto hei de votar pelo projeto, porque tive o trabalho de 
recorrer a uns poucqs de volumes da colação de leis, fui ao dicio· 
nário, para poder traduzi-lo, e vejo que na realidade é conveniente 
que se adote a medida proposta pelo nobre senador; mas espero 
se dignará a apresentar uma emenda no sentido de acabar com 
tanta obscuridade. 

O SR. DANTAS- Fui prevenido pelo nobre senador que acaba 
de sentar-se. · 

A lei deve ser clara, e não admito que haja clareza quando 
suprime-se a sua disposição, e apenas se faz referência e cita
ções. No projeto devia-se dizer primeiramente o que se quer, e 
depois - ficam revogados os artigos tantos, - porque, segundo 
o direito, não se deve entender revogada qualquer lei se nã.o se 
faz dela e~pressa menção. 

Não quero que se vote. contra o projeto, que nem mesmo sei o 
que contém; quero somente protestar contra este sistema de le
gislar. É preciso que as leis sejam redigidias de modo que o povo 
as entenda. Portanto, seria conveniente que o projeto fosse a uma 
comissão para o ridigir melhor. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA - Não é preciso ir a uma comis· 
são; na segunda discussão o seu autor o traduzirá. 

O SR. Dt..NTAS - Bem, concordo nisso. 
O SR. VISCONDE DE JEOUITINHONHA - Voto pelo projeto 

tal qual está; não o acho obscuro; tem a mesma clareza que a lei 
a que se refere; e tem ·mais a clareza de dizer o número da lei 
que contém a d;sposição que se quer tornar permanente. 

Esse modo de redigir leis não é novo entre nós; existe desde 
a assembléia constituinte, isto é, enunciam.-se as datas das leis 
que se quer pôr em vigor, evitando-se assim o trabalho que teria 
aquele que tivesse de folhear as colocações para achar essas leis. 

Não considero que haja anfiguri no projeto; por isso que anfiguri 
quer dizar enigmar, e o projeto nada mais faz do que, em vez de 
aumentar nossas .colações de leis, repetindo a disposição que quer 
que seja permanente, -repetir apenas o número, a data e o artigo da 
lei em que se acha essa disposição. 

Quem tivesse de consultar essa lei, o que faria, caso não existis
se este projeto? la consultar a coleÇão. Ora, este projeto adverte à 
pessoa que quiser consultar a lei que essa disposição está em vigor 
permanente. 
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Não. acho pois dificuldade. Por mais que ·procure aceder às 
razões Oferecidas pelos honrados membros por Goiás e Alagoas, 
não posso conciliar minha op1nião com a dos honrados membros. 

Também creio que a redação do projeto não vai contra o prin
cípio de nossa legislação; de que é preciso, para revogar-se uma 
lei, fazer especial· menção dela, por isso que no projeto se faz 
mençã.o . da disposição que deve continuar em _vigor, tanto que 
cita as leis e os artigos dessas leis em que essa disposição se 
acha. O trabalho que tivesse de consultar a legislação, tendo de 
mais a mais uma lei que o adverte de que essa disposição que 
parecia já ·estar sem vigor, tem vigor permanente em virtude des
ta deliberação do corpo legislativo. Portanto, acho até economia 
nesta maneira de legislar. 

O SR. DANTAS - Deus nos livre de economia, de legislar. 
O SR. VISCONDE DE JEOUITINHONHA - A economia a que 

me refiro é justamente aquela que resulta de uma Impressão des
necessária; porque a disposição de que se trata já existe impres-.. 
.sa; para que repeti-la, se o fim da lei não é outro senão dar a 
essa disposição vigor .permanente? 

O SR .. SILVEIRA DA MOTIA -Gaste-se mais palavras. 
O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA - Gastando-se mais 

palavras, torna-se nossa colação de leis mais complicada sem ne
cessidade alguma; porque quem quisesse estudar seriamente esta 
nossa deliberação, ia consultar a disposição que se tinha posto no
vamente em vigor, para ver se na realidade as palavras aqui re
petidas eram idênticas às da disposição que se tinha posto em 
vigor; de maneira que o trabalho vinha a ser o mes.mo para quem 
quisesse estudar seriamente a lei. Quem se contentar com a dis
posição da lei não fará outra cousa mais do que ler a data 'nessa 
resolução e ir ver a lei o que diz para ~saber ·O que se há de 
.executar. 

Concordo que, quando se tivesse de codificar a nossa legis
lação, não nos contentássemos com a simples enumeração das 
leis que tivessem de ser codificadas; porque o que se pretende
ria então era ter um trabalho completo, para que não tivesse_m 
mais necessidade de ir consultar a leg.islação· que se punha em 
vigor ou se altera, por isso que o código· princ·ipiaria a ter vigor 
e só por si desde a aata da sua promulgação. Mas não se trata 
de uma codificação; trata·se apenas de declarar que se acham em 
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vigor ·tais e tais disposições que não se achavam, ou que podia 
entrar em dúvida se na realidade estavam em vigor. Portanto creio 
que este método de legislar não é inconveniente. 

O SR. BAPTISTA DE OLIVEIRA dá um aparte. 
O SR. VISCONDE DE JEOUITINHONHA - Perdoe-me; V. Exa. 

exagerou quando exprimiu o termo anfiguri, tanto assim que te· 
mos praticado isso cpnstantemente desde a época ,da nossa in
dependência. Foi adotada pela assembléia constituinte e promul
gada uma resolução pela qual veio a nação a ficar inteirada de 
que tais e tais "leis antigas continuavam em .vigor. (Há um aparte) 
Houve referência de muitas leis, fez-se um elenco de variadíssi
mas leis que nessa ocasião se declararam em vigor; e até hoje 
ainda ninguém se queixou disso, porque é uma espécie de fndice, 
e os índices . não são desconceituados da nossa legislação, nem 
em legislação de país algum, visto serem um grande adjutório para 
aqueles que são obrigados a folhear todos os dias as leis do país, 
principalmente quando são imensas, o que pode-se dizer que é 
um dos inconvenientes da nossa legislação. 

O SR. SILVEIRA A MOTIA - Este projeto é uma espécie de 
(ndice. 

O SR. VISCONDE DE JEOUITINHONHA - ~ uma espécie de 
índice dentro dos termos do projeto; quero dizer, refere, especifica 
a data da lei e o artigo dela que no juízo da assembléia geral deve 
continuar a ficar em vigor. Também adoto a expressão do honrado 
membro; nisto não há inconveniente algum. 

Mas ouvi e~posta a opinião. contrária com tal ênfase e exage
ração, que realmente duviàei de mim, e por isso tomei a liberdade 
de pedir a palavra a V. Exa. para declarar que não pertenço ao nú
mero daqueles que julgam, como os honrados membros, que este 
método de legislar não é o mais conveniente:j 

·a SR. JOBlM - Não entrarei na questão a respeito do melhor 
modo de legislar, parece-me que não haveria grande mal em apro
var-se o projeto tal qual está, uma vez que nele es declara a data 
das leis e o número dos artigos a que ele se refere. Porém não 'é 
sobre isto que pretendo falar, é sobre a utilidade ou necessidade 
do projeto. :_,,~,· 

Não o considero útil, e muito menos necessário. O ·que se pre
tende? Tornar permanente uma disposição de lei que determina que 
enquanto não estiver preenchendo o quadr-o dos oficiais de saúde 
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do exército e da armada o governo fique autorizado para preenchê
lo, independentemente de concurso e de oito anos de prática que 
a lei exige. Ora, o mesmo autor do projeto, quando um dia destes 
o justif~cou, nos fez ver que 'esse .!=JU~dro ainda não está preenchi
do, não havendo b número de cirurgiões necessários para o ser
viço militar.· Então para o que serve este projeto se aquela resolu
ção ainda vigora? 

O SR. MANOEL FELIZARDO - Não ·vigora desde ,quando se 
completaram esses quadros, que era até quando vigorava. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA - Os. quadros ficaram completos, 
e agora não estão. 

O SR. JOBIM - Bem, então essa resolução a que se refere 
o projeto caducou; sendo assim, reconheço que o ·projeto é ne
cessário; porque, apesar de não me ,Parecer a exigência de con
curso muito difícil de satisfazer-se, visto que há muitos moços ha
bilitados que se apresentariam a esses 'concursos, quando não fos
sem extremamente rigorosos; todavia, os oito anos de prática que 
a lei quer parece-me uma exigência 'extraordinária, não acho pos
sível que um médico que já tem oito anos de prática queira descer 
da sua posição para sujeitar-se a .ser alferes no exército, ou 2.b 
tenente na armada. Quem tem oito anos de prática deve já achar-se 
em posição de não preci.sar disso, se tem alguma habilidade, como 
convém que tenham os cirurgiões do exército. 

Portanto, a ser assim, o projeto tem todo o lugar, e não duvido 
dar-lhe o meu voto. 

O SR. DANTAS - Creio que o nobre senador pela Bahia en
ganou-se quando informou à casa que este tem sido ·sempre o mé
todo de legislar entre nós, ou por outra, que temos muitas leis 
com a mesma fórmula que esta. 

Esta maneira de legislar tem sido introduzida nas leis de or
çamento. Quando na 3.a discussão da lei ao orçamento se. quer 
fazer passar por surpresa algum negócio é que tem aparecido emen
das desta natureza; mas quanto a leis, é apresentada em resolução 
separda, e passa pelas três discussões, não me recordo que tenha 
sido a dotada com semelhante fórmula. ··~ · ... 

· Ora, senhores, esta lei tem de ser promulgada, e o que é 
que se diz ao povo, o que é que o povo 'fica sabendo? Certamente 
nada, porque a sua disposição encerra-se em uma referência. Os 
cidadãos serão obrigados a ir a um advogado perguntar: .. 0 que 
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quer dizer isto?" Isto é o que hã de acontecer, pois se nós vemos 
que mesmo nesta casa muitos de nós ignoram ó que é isto, e tendo 
sobre a mesa as coleções de leis é-nos muito incômodo consultá· 
las, como o não será a quem não tem livros e não é profissional? 

Portanto, senhores, acho que este projeto deve ir a uma comis· 
são, ou então encarregue-se o seu autor oe apresentá-lo redigido 
de outra maneira 

É o que tenho a dizer. 
O SR. VISCONDE DE JEQUJTINHONHA .- Sr. presidente, não 

estou enganado, perdoe-me o honrado membro pelas Alagoas. Es
taria enganado se acaso dissesse que toda a nossa legislação tem 
sido feita assim. O que eu quis dizer, e parece-me que disse, foi 
que temos usado muitas vezes deste método. (Apoiados.) Ainda 
nas leis de orçamento tem-se feito isso ... 

O SR. DANTAS - Só. 
O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA - V. Exa. 'perdoe-me: 

nas leis 'de orçamento tem-se feito, não pela razão apresentada 
pelo honrado membro, que parece estar sempre suspeitoso das vis· 
tas que dirigem o corpo legislativo no ·modo de legislar. Verdade é 
que isto combina com o sistema hobesiano, que parece foi bem de· 
senvolvido pelo honrado membro quando falou contra as incompa· 
tibilidades. 

O honrado membro desconfia absolutamente de todos; crê que 
por este meio há de errar menos; e eu creio que há de errar mais; 
porque quem mais desconfia, mais erra. É por iss.o que o honrado 
membro julga que quando na lei do orçamento se oferecem emen· 
das referindo somente a data da lei, ou o número do artigo que se 
quer pôr em vigor, é por muito motivo que não a brevidade ... 

O SR. MANOEL FELIZARDO - Brevidade e clareza. 
O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA - Dliz bem o nobre 

senador, porque não há falta de clareza quando se declara o artigo 
da lei de uma forma tal que até os pontos e as vírgulas dessa lei 
se acham incluídos naquela que se adota: entretanto que não pode 
ser assim se porventura se reproduzir a disposição a que se refere 
a lei, porque um executor consciencioso, para se compenetrar bem 
do espírito e ~isposição da lei que foi posta em vigor, Vai consttl-. 
tá-la, visto que é só por esta 'forma que se pode deduzir 'bem qual 
foi pensamento do legrslador cuja disposição vaL ser posta em vi-
gor. Não há portanto falta de clareza. · 
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Agora pelo que respeita ao outro argumento que também me· 
receria muito peso para com o Senado, esse também me parece 
que o nobre senador exagerou quando disse: "Nós fazemos leis 
para o· povo, é necessário que o povo· tenha presente a dis·posição 
da lei," Este argumento já foi respondido, eu já disse que o povo· 
quando tem a data e o ~rtigo da ler vai consultar, faz o. mesmo 'que 
faria se quisesse saber qual era a disposição, com a diferença de 
ter certeza do artigo da lei que vai examinar, ou consultar. Ora, 
se a coleção já é uma livraria inteira, perdoe-me o nobre senador, 
não fica o inconveniente destruído fazendo-se o contrário daquilo 
que faz o projeto, porque sempre é preciso ir consultar essa livra
ria imensa que o povo é obrigado a trazer às costas ou em carre
tas; uma vez que se siga esse sistema também é preciso isso 
para consultar a legislação, que já é muito grande. 

Isto prova essa tese que daqui por diante ainda é mais indis
pensável uma codifi·cação da nossa legislação, ao menos de parte; 
por exemplo, a legislação de justiça criminal, de justiça civil, a 
legislação civil, a legislação militar do exército, a legislação mili
tar da marinha, a legislação financeira, etc. V. Exa. sabe de que 
grande recurso têm sido os trabalhos do nosso muito digno mem
bro, hoje falecido, o Sr. Maia, trabalho que está nas mãos de todas 
as pessoas que estão encarregadas da administração fiscal. Todos 
o consultam, porque traz em disposição do código os pontos mais 
essenciais, mais indispensáveis ... 

O SR. SILVEIRA DA MOITA - O Sr. Maia não fez código, fez 
C·oordenação. 

O SR. VISCONDE DE JEOUITINHONHA - Perdoe-me V. Exa., 
·não me prestou atenção porque não lhe mereÇo. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA- Merece muita. 
O SR. VISCONDE DE JEOUITINHONHA - Eu não· disse que o 

Sr. Maia tinha feito código; fez a numeração daquelas disposições 
mais importantes que serviam para regular o serviço do empregado 
fiscal, oferecendo~lhe aquilo que era mais essencial. Esse trabalho 
é que disse que tinha como uma natur.t?za de código, mas não fez 
uma codificação fiscal; serve porém de· muito. · 

Nós já estamos, como dizia, na necessidade de codificar a 
nossa legislação. A nossa constituição nesta parte como que ex
pressamente o determina. ~ bom que esse trabalho se faça e que 
se diga no parlamento que a legislação, é grande, que já é muito 
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complicada, que é necessano codificá-la. Com ,este pensamento 
estou absolutamente de acordo; mas o que não desejo é que se 
tire a força moral ao projeto do modo que está concebido. 

Quando se disse que existia vício neste projeto, como é que 
eu não havia de procurar atenuar a f·orça desta palavra - vício -
empregada a respeito dele?· 

Senhores, não falei somente porque estou persuadido que há 
clareza e e~icácia neste modo de legislar. . 

O proieto é aprovado sem mais debate para passar à segunda 
discusão. 

Entra em 3.8 discussão a proposta do governo com as emendas 
da câmara dos deputados para a indenização das presas das guer
ras da independência e do Rio da Prata. 

O SR. MIRANDA - Peço licen·ça ao Senado para fazer algu
mas leves observações acerca da res.olução que se discute. ~ mi
nha intenção sustentar que está no caso de ser aprovada a fixa
ção do· quantum proposto pelo governo, parecendo-me ser menos 
digna de preferência a emenda da câmara dos deputados que redu
ziu a pedida quantia de 1.109.908$972 à diminuta soma de 620 e 
tantos contos. 

Eu desejaria, Sr. presidente, que, para poder continuar a pre
sente discussão, se achasse presente o nobre. ministro da marinha, 
e que também fossem presentes à consideração da éasa os do
cumentos requeridos na última sessão, porquanto me parece que 
alguns dos nobres oradores que se interessaram na discussão fize
ram dependente da leitura e exame desses documentos a verdadei
ra fixação da quantia que deve ser posta à disposição do governo. 
~ minha opinião que a matéria se não acha 'suficientemente discuti
da, e que as razões que se deram como procedentes para ser con
siderada como 'boa a redução feita e aprovada pela câmara dos 
deputados não tem essa força nem essa importância que se lhe 
quis dar. 

Pediu o governo a quantia de 1 . 109.908$972 a fim de distri
buir como indenização das presas das guerra da independência e 
do Rio da Prata, pelos oficiais do corpo da armada _impe~ial, ou 'a 
seus herdeiros que à mesma indenização tiverem direito, salvo as 
deduções que for.em de justiça. Perguntando um nobre orador ao 
honrado ministro da marinha se ele concordava na redução feita 
pela câmara dos Srs. deputados, declarou ele que sim, e isto sem 

504 

j 

I 
1 
l 
! 
i 

i 
1 
I 

i 
l 



dúvida em conseqüência das razões que haviam sido produzidas 
naquela câmara, e que predominavam para o trinfo da redução 

Ora, as razões foram na câmara dos Srs. deputados oferecidas 
para o fim de se aprovar a redução de que se trata foram justa· 
mente apreciadas pelo conselho de Estado pleno, sem que delas 
se deduzisse outro resultado que não fosse ·O de consignar no 'final· 
do § 1° do art. 1.0 da proposta as palavras - Salvo as deduções 
que forem de justiça. 

Atega-se que na câmara temporária fora a emenda aceita pelo 
governo, cedendo este ao merecimento das ·razões produzidas por · 
um nobre deputado pelo Rio de Janeiro. Não é isso bastante líquido. 
O honrado ministro de então nem impugnou, nem deixou de impug
nar. Deixando a matéria ·dependente da liberdade do pensamento da 
câmara, declarou sempre ter muito valiosas considerações que opor 
a semelhant~ redução. 

Disse então o nobre ministro da marinha a quem me refiro: 
"Não se sabe ao certo qual o dividendo das presas da guerra da 
independência; não se sabe como foram distribuídas as quantias 
entregues ao primeiro almirante marquês do Maranhão. Seriam· 
essas quantias distribuídas a quem de direito? Os distribuidores 
não dariam a uns, e não deixariam de dar a outros? Não dariam a 
uns mais do que a outros indevidamente? E se houve injustiça 
nessa distribuição, não convém que o ,governo fique habilitado para 
atender a tais reclamações, se forem elas bem provadas no juízo 
divisório que se deve instaurar? Eis porque o governo entendeu 
que devia pedir como máximo para pagamento das presas de guer
ra da independência a quantia em que elas foram estimadas por 

Lord Cochrane" 
Está pois visto que o governo se não recusou positivamente, 

como pare·ce deduzir-se de suas palavras, também não aceitou a 
emenda, que reduziu a consignação a pouco mais de 600 contos. O 
ilustrado ministro procedeu com a mesma discrição e previdência 
que haviam seguramente influído no espírito quer do· conselho de 
Estado, quer do ministério que fizera a proposta. 

Com efeito, a única razão atenrlível (aparentemente atendível) 
para que se possa justificar a redué;.ão da quantia proposta, con
siste em dizer-se que Lord Cochrane recebera por diferentes vezes 
diversas quantias do tesouro público, havendo-se-lhe dado por uma 
vez a de 200.000$, por outra a de 1 08 contos e tanto: e por outra 
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a de· 40 contos. Querem os impugnadores da quantia originaria
mente pedida, que se tenha atenção a essas somas recebedidas 
pelo marquês, quándo se trata de um ajuste de contas com os cre
dores do governo e do país A dominar semelhante idéia, nós, a 
nação brasileira, independente por amor também desses bravos, re
meteríamos nossos credores privilegiados para quem não tem hoje 
a rigorosa obrigação de lhes pagar, ou que, se a tem, porque rece
beu os meios para isso dificilmente a preencherá! Nossos origi
nários credores ou seus herdeiros irão à lnglaterra demandar Lorde 
Cochrane! 

Digo pois, Sr. presidente, que essa razão é completamente es
pecial. Se tivéssemos de pagar unicamente ao marquês do Ma
ranhão toda a quantia dos· 600 contos, por ele proposta, e pelo go
verno aceita como termo de partida para base dos cálculos, teria 
todo o cabimento a exceção op·osta, e então poderia dizer .. se ao 
marquês: "Não se vos paga toda a quantia pedida constante destes 
documentos, porque vós tendes em vossa mão 348.288$461 que 
recebestes por diversas vezes para o fim de vos indenisardes. Já 
vos achais pago de metade do que se vos deve." 

Note-se porétn que se trata de pagar aos oficiais brasileiros, 
aos apresadores ou a seus legítimos herdeiros, e desde que se 
não sabe o fim que o marquês dera a essas quantias destinadas 
para semelhante pagamento, nós, o governo, a nação brasileira so
mos responsáveis aos verdadeiros apresadores ou a seus legítimos 
herdeiros por todas as indenizações a que ficaram com direito. 

Quando o governo tiver de fazer a distribuição das quantias 
que sã·o postas à sua disposição, há de entender-se única e indis
pensavelmente com os apresadores ou com seus legítimos herdei
ros. São estas que se hão de habilitar, que hão de requerer e de
mandar. O governo não lhes há de responder que se vão entender 
com Lord~ Cochrane. Não foi a disposição deles direta e imediata
mente que o governo mandou pôr as quantias dadas a Lorde Coch
rane, segundo a correspondência que tenho presente, foi, sim, dada 
positivamente ao mesmo lorde, embora para aquele fim. Ao go
verno só poderão desonerar de quitações dos interessados; essas 
não existem. 

Desde que se confesse que não se sabe o destino que o mar
quês do Maranhão dera a essas quantias, desde que o governo 
reconhece que os apresadores ou seus legítimos herdeiros têm 
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direito Incontestável a serem Indenizados,: é de ·nossa honra o 're
conhecer que é .conosco que se devem eles de haver, e ,que . só 
por nossa conta corre a obrigação direta, terminante e imprescritfvel 
de providenciar no intuito de que não sejam iludidos por qualquer 
modo. os direitos desses credores. A exceção portanto com que 
poderíamos argumentar contra o marquês não nos releva para .. com 
os apresadores ou seus herdeiros. Isto é de direito e claro. · 

Não vejo conseguintemente razão alguma nos que abraçam a 
opinião oposta para sustentar a justiça e a necessidade ·de redu
ção aprovada pela câmara dos deputados. 

E demais, Sr. presidente, suponha-se, o que muitos acreditam, 
que Lorde Cochrane não distribuiu as quantias recebidas, como 
era de seu dever, por aqueles a cuja indenização eram destinadas; 
suponha-se que essas quantias foram extraviadas, ou dilapidadas 
mesmo: Deverá hoje. a nação brasileira descer à posição de deman
dista, litigar, e tomar contas ao marquês por uma soma que para 
ela representa uma meia dúzia de vinténs? Não será mais digno 
da nação brasileira, mais conforme a seus brios, à sua grandeza, 
à sua elevada posição, que dando como saldas as contas a ajustar 
com Lorde Cochrane, se lhe remeta a competente quitação, fechan
do-se os olhos ao ·seu anterior procedimento, se é ele digno de re
provação, e abrindo-se mão de pequenas contestações de dinheiros 
quando se trata de uma grande e sagrada dívida, proveniente de 
uma grande e sagrada causa? A este respeito adoto com sumo 
prazer a patriótica opinião do ilustrado Sr. marquês de Olinda quan
do disse: 

~ de parecer que se lhe paguem as diversas parcelas que 
ele pede, que isso é p que diz com a dignidade do governo e os 
serviços do almirante, e que quanto aos dinheiros que ele recebeu 
para distribuir pelos apresadores, que é o que .Jhe faz mais peso, 
entende que, feita a conta do que· lhe possa tocar do produto das 
presas, e do que ele poderá ter dado aos mesmos apresadores; ·Se 
se achar que ele tem demais em seu poder, mande-se-lhe a conta, 
e se lhe declare que, em atenção aos serviços ,que ele fez à .causa 
da independência, o governo dá por ·justas as. suas contas ... ·aue 
nos tempos próximos aos que esses ··fatos foram praticados, dos 
quais se pede agora a razão, teriam lugar esses ajustes de contas, 
mas que, sendo passado tão longo espaço de tempo, ~hoje não é 
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digno que o Brasil entre em questões de dinheiro com quem lhe 
prestou tão relev~ntes serviços, e de tão subido valor." 

Resumindo pois esta parte do meu discurso, entendo ·eu que 
é do nosso rigoroso dever pagar àqueles a quem justamente o país 
se rec.onhece devedor; que não pode salvar-nos dessa obrigação a 
exceção de que já demos ?O marquês do Maranhão quantia sufi
ciente para amortizar parte de semelhante indenização; que se não 
devemos argumentar· com semelhantes exceção quando nos tiver
mos de entender ~vm o mesmo marquês, porque está mais na 
honra, na dignidade e brios nacionais dar por prescritos todos os 
fatos irregular·es, todos os desvios que pdrventura houvessem por 
parte do marquês e em cuja apreciação nem entrou nem cumpre 
entrar agora. 

O mesmo posso dizer relativamente à quantia para indenização 
das presas ·feitas por ocasião da guerra do Rio da Prata. Aqueles 
nobres oradores que entenderam dever-se também reduzir a con
signação a 371; 648$344, declaram que apenas o governo podia 
ser responsável por aquelas quantias que justame·nte se acham de
positadas no tesouro público. Mas ao passo que assim eles enten
dem e que assim entenderam todos quantos foram ouvidos e con
sultados a respeito dos documentos respectivús que acompanham 
a resolução, também entenderam que diferentes outras razões ,e des· 
pesas ocorreram das quais não pode deixar de resultar para o go· 
verno a obrigação rigorosa de as indenizar. Tenho aqui o parecer 
de um~ das inteligências ouvidas sobre a questão, o qual é. como 
segue: 

"Quanto porém à quantia que se deve consignar, entendo que, 
a ajuizar-se pelos dados que existem, deve ela importar ·em .... 
19:402$294, que tanto somam as adições da despesa constante do 
resumo C no vaiar de 216.471$442, e o saldo dessas presas entra
co no tesouro no valor de 302.937$852, cuja quantia comparada 
com o valor total dás presas e represas constantes da relação B, 
que bem se podem computar em 509.908$972, calculando-se os 
pesos ·à razão de 2$000, como regulavam P.m 1829, difere apenas 
9. 500$322, que talvez provenha de quantia entradas ~·.no cofre de 
que r.ão há. contas. " 

Este cálculo foi adotado por todos' os pareceres, entendendo· 
se sempre que ele deveria regular a consignação para os pagamen
tos relativos à guerra do Rio da Prata. Se se .. acha provado que 
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as exigências podem subir, pois que no momento nada .. se exclui, 
à importância de mais de 500. ooo$., como entenêler~se que. podem 
elas ser satisfeitas com 302.937$852, deduzidos 30 .. 000$ de paga
mentos já feitos, ·e mais 90. 017$302? Como pode o governo deso
nerar-se de uma obrigação, que nos ajustes de contas pode tocar 
ou mesmo exceder o ponto de partida ·designado, com a exceção de 
que não tem ma.is dinheiro nos cofres? Convirá semelhante posição 
ao país? Não será melhor que desde já s~ pr~pare para ocorrer .ao 

' • ' ' ' ·I • 

cumprimento de todos os seus· deveres? ~ bem possível que na 
prática, e conforme os recursos e as transações que se emprega
rem, venham a ficar reduzidos os diversos pedidos. ~ também pos· 
sível, como se disse, que muitos credores se tenham mudado do 
país e outros tenham morri·do. Em tais casos porém é pem claro · 
que fi·caram em ser as quantias que 1hes respeitarem. Isso porém 
não extingue o dever do .país, que se deve de preparar para cum
pri-lo em toda a sua plenitude. 

· E ainda a este respeito sou obrigado a invocar a opinião do 
nobre ex-ministro da marinha, que na mesma sessão de 2 .de se
tembro do ano passado a que há p.ouco me referi, disse o seguinte: 

"É fácil, desde que a câmara queira aceitar o arbítrio ofere· 
cido pelos nobres deputados, fixar .o quantum das presas do Rio do 
Prata. Mas contra este arbítrio e em favor da proposta,· tal qual 
foi apresentada· pelo ministério passado, militam razões idênticas 
àquelas que ·tive a honra de expor à câmara, quando tratei da fixa
ção da quantia destinada para pagamento das presas da guerra 
da independência." 

Do expendic;Jo resulta, os que mais justas e previdentemente 
. I ' ' 

procedemos . nós, ou que a dotamos a consignação marcada na pro-. 
posta, ou que a matéria . não tem tido, como não tem, todo o de
senvolvimento de que é susceptível. 

Não nego, senhores, a possibilidade de faze·r-se alguma dedu
çã.o; mas o que nego é que esse direito nos possa compelir, ao 
menos com p.robabllidades de bom êxito; o que também nego é 
que estejamos habilitados .Para tomar conhecimento das deduções 
a favor. É por isto que a proposta deixa isso ao prudente arbítrio 

do governo. ., . 
Em primeiro lugar nos faltam. o's·· devidos. esclarecimentos, pois 

que em semelhante negócio . marcamos por cálculos aproximados, 
por presunções, e probabilidades. Nisto há acordo unânime. Ouan· 
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do se houver aberto o juízo divisório, e começarem a aparecer as 
habilitações e reclamações então se conhecerá ao certo o que ha
verá a fazer-se. A dedução mais provável é a que fazia descontar 
aos credores por presas da independência as quantias entregues 
ao marquês do Maranhão, essa é altamente injusta e 1mpolítica. A 
segunda seria a q·ue fizesse circuns·crever o pedido relativo às 
presas do Rio da Prata às quantias depositadas no tesouro. Esta 
faria desatender a muitas reclamações fundadas, que teriam de 
elevar a ·mais de quinhentos contos o pagamento respectivo. Con· 
fesso que não vejo, Sr. presidente, o caminho por onde chegar a 
firmar as reduções que se pretendem, a não se conferir esse direi· 
to ao poder administrativo. 

Em segundo lugar, as reduções só ·podem ser estabelecidas 
depois ,de se dar lugar à devida discussão. Sem· audiência das par
tes não é possível agorentar os seus interesses. Se é possível 
descontar ao marquês a soma de mais de 300 contos, que efetiva 
e incontestavelmente recebeu, outro tanto não se pode estabele· 
cer acerca de indiví·duos cujas pretenções nem ao menos se acham 
prooessadas, e que $Ó o tem de ser quando o governo houver de 
prescrever a forma dos processos. Há de instaurar-se . a compe
tente discussão no juízo, ou pelo meio competente, para que 'então 
se possa conhecer se há ou não lugar a fazer-se alguma dedução. 
Ora, isto é, e não pode deixar de ser, da mera atribuição do poder 
administrativo, ou daqueles funcionários a quem ele a delegar para 
os fins de que se trata; passando porém a emenda, parece que se 
torna necessário suprimir no § 1.0 as palavras salvo deduções que 
forem de justiça, - porque essas deduções ficam feitas por deli· 
beração do corpo leg.islativo~ Pelo· menos envolvem essas palavras 
uma recomendação ociosa ao poder administrativo, porque supõe
se que empregaria toda a quantia, mesmo já. reduzida, sem apreciar 
as causas dos pedidos. 

A conseqüência de se não marchar de acordo com a proposta 
será talvez o ter de vir o governo bem depressa. pedir ao corpo 
legislativo um novo crédito. Ora, isto se, podia des~ê agora preveni•r. 

Em conclusão. ~ meu parecer que se deve de · aprovar a pro
posta do governo na totalidade dos 1.109.908$922: que desse total 
se não deve deduzir quantia alguma quer sob pretexto de se. haver 
a reclamar do marquês do Maranhão, quer porque se não deva 
exceder as forças do depóslto existente no tesouro, quer por qual-
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quer outra consideração enfim; que a Lorde Cochrane se deve de 
pagar o que justamente se lhe dever, mandando-se-lhe quitação 
daquilo a que nos julgarmos com direito, para não entrarmos em 
discussões que se tornarão mesquinhas e desagradáveis para a 
naçã.o, que do marquês recebeu bons e verdadeiros serviços; que 
o governo fará tudo o mais no empenho de conseguir, para honra 
nossa, todas as quitações que tiverem relação com a sagrada dívi
da para cuja amortização se consignam hoje os fundos. 

Eis o meu voto de que me não poderão afastar nem as dis
cussões da câmara dos deputados, nem as opiniões dos nobres 
senadores de quem discordo. 

Discutida a matéria, é aprovada à comissão de redação para 
colocar as emendas no seu devido lugar. 

Esgotada a matéria da ordem do dia, o Sr. presidente convida 
aos Srs. senadores para trabalharem nas comissões da proposição 
do Senado autorizando a Santa Casa de Misericórdia da cidade de 
Resende para possuir bens de raiz até o valor de 60. 000$; 1.a di.s· 

. cussão da proposição do Senado, autorizando o governo por um 
ano para transferir os oficiais subalternos de uns para outros cor
pos e armas, com o pare·cer da comissão de marinha e guerra -
G -; e, se comparecer o Sr. presidente do conselho, a continua
ção da 3.a discussã.o adiada do projeto do Senado sofre reforma 
eleitoral. 

Levanta-se a sessão ao meio-dia. 

·, 
~~ o 
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SESSAO EM 30 DE JULHO DE 1855 

Presidência do Sr. Manoel lgnácio Cavalcanti de Lacerda 

SUMARIO - Ordem do dia - Dispensa das leis de 
amortização - Tranferência de oficiais subalternos. Dis
cursos dos Srs. O. · Manoel, Manoel Felizardo e Souza 
Franco. 

As 1 O horas e meia da manhã, estando presentes 33 ·srs. se
nadores, o Sr. presidente abre a sessão, e lida a ata da antece
dente é aprovada. 

O SR. 1.0-SECRETARIO dá conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

Três ofícios do 3.Q·secretário da câmara dos deputados, acom
panhando as seguintes proposições: 

"A assembléia geral legislativa resolve: 
"Artigo único. O governo fica autorizado a conceder carta de 

naturalização de cidadão brasileiro a João José Gomes Leal, súdito 
português; a Rafael Ariani, súdito austríaco; a Luiz Manoel B~zza· 

no, súdito sardo; e a John Gatis, súdito inglês; dispensada as dis
posições das leis em contrário. 

"Paço da câmara dos deputados, em 28 de julho de 1855. -. 
Visconde de Baependi, presidente - Lindolfo José Corrêa das Ne
ves, 3.0-secretário servindo de 1.0 

- Francisco Jos éde Lima, 4.0
-

secretári.o servindo de 2.0
." 
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"A assembléia geral legislativa resolve: 
"Artigo úni·co. Fica o governo autorizado a conceder carta de 

naturalização de cidadão brasileiro a Joaquim Gianini, · súdito da 
Toscana, residente nesta corte, e a Francisco Lang, súdito austría
co, 'residente na cidade da Bahia; dispensadas para este fim as 
disposições das h~is em contrário. 

11 Paço da câmara dos deputados, em 28 de julho de 1855. ·
Visconde de Baependi, presidente. - Lindolfo José. Corrêa das Ne· 
ves, 3.0·secretário,. servindo de 1.0 

- Francisco José de Lima, 4.0
• 

secretário servi·ndo de 2.0
." 

"A assembléia geral legislativa resolve:. 
11 Artigo úni·co. Herculano Antôni.o da Fonseca, estudante da 

faculdade de medi.cina da Bahia, pode ser admitido a fazer exame 
das matérias que compulsam o curso do 3.0 e 4.0 anos, conforme 
os estatutos que regiam em 1852, em qualquer· das faculdades do 
império; revogadas para este fim as disposições em contrário. 

"Paço da ·câmara dos deputados, em 28 de julho de 1855 -:
Visconde de Baependi, presidente - Antonio José Machado, 2.0·Se· 
cretário servindo de 1.0 

- Lindolfo José Corrêa das Neves, 3.0-Se· 
cretário serVindo de 2.0 ." 

"A assembléia geral legislativa resolve: 
"Art. 1.0 fica o governo autorizado a garantir à companhia que 

se houver de organizar em virtude da lei provincial do Rio de Ja
neiro n.0 51, de 25 de outubro de 1854, para a construção e custeio 
de uma estrada de carros que partindo de Petrópolis, se dirija à 
margem do Rio Paraíba, um mínimo de juro até 2% adicional à 
garantia concedida pela r.eferida lei provincial, sendo sempre 1% des
tinado a formar o fundo de .reserva. 

"§ 1.0 Quando a companhia tenha lucros superiores a 10%, o 
excedente será igualmente destinado ao fundo de reserva, cessando 
a responsabilidade do governo ·e a propriedade da estrada logo que o 
fundo de reserva iguale ao capital garantido. 

"§ 2.:0 O capital a que se refere a garantia não excederá de 3 
mil contos de .réis, e o prazo da mesma garantia não poderá exce· 
der d~ 20 anos. ·~ · . 

"Art. 2.0 Revogam-se as dis·posiÇões em contrário. 
·~Paço da câmara dos deputados, em 28 de julho de 1855. -

Visconde de Baependi, presidente - Antonio José_ Machado, 2.0·Se· 
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cretário servindo de 1.0 
- Lindolfo José Corrêa das Neves, 3.0-se

cretário servindo de 2.t>." 
Vão a imprimir, não o estando. 
O SR. D. MANOEL participa que a deputação encarregada de

felicitar a Sua Maje_stade o Imperador no dia 29 do corrente~ ani
versário natalício de sua alteza a sereníssima princesa imperial. 
desempenhara sua missão, e que ele, como orador da deputação, 
tivera a hora de repetir na presença do mesmo augusto senhor o 
seguinte discurso: 

"Senhor! O Brasil saúda hoje com respeito e amor o aniver· 
sário do faustfssimo dia 29 de julho de 1846, em que a Divina Pro
vidência prouve conceder a V. M. I. um segundo fruto do seu aben
çoado consórcio, e à terra da Santa Cruz um novo penhor de per
petuidade da dinastia fundada pelo príncipe magnânimo cujo nome 
se vinculou indelével na história e na posteridade. 

"O júbilo interno que manifestam os brasileiros por tão plau
sível · motivo, as fervorosas súplicas que dirigem ao Todo Pode
roso pela conservação da vida de S. A. I. a Sra. princesa O. Isabel, 
provam evidentemente a sua adesão à monarquia constitucional, 
representativa, e a convicção que os anima de que só à sombra 
dela poderá este império ser próspero, grande, e ocupar o lugar 
que lhe está destinado entre as nações da América Meridional. 

11 Se a Espanha com razão se ufana de ter visto nascer a virtuo
sa e santa Isabel, esposa do sábio rei D. Diniz; se a Austria con
sidera como um dos seus mais distintos soberanos a famosa ·im
peratriz Maria Theresa; o Brasil, possuído de verdadeiro prazer, tam
bém contempla na excelsa princesa que hoje completa nove anos 

_ uma dádiva preciosa do céu, que parece havê-la predestinado para 
um dia sentar-se no trono brasileiro e continuar a fazer à sua pá
tria os benefício que com mão larga e generosa derramaram sobre 
ela seus ínclitos avós, e incessantemente lhe prodigalisam seus 
augustos progenitores. Que belos exemplos não encontra Sua AI· 
teza Imperial na história das nobilíssimas famílias. de Bragança, 
Bourbon e Habsburgo, de que descende. 

"O Senado, senhor, tomando a mais viva parte no geral con
tentamento da nação, que representa, incumbiu-nos da grata e ele
vada missão de feli.citarmos a V. M .I. pelo an.iyersário do natalí
cio de S. A. I. a Sra. princ·esa O. Isabel, e de assegurarmos que ele 
não c~essa de endereçar suas humjldes preces , ao Altíssimo para 

514 

l 
I 

l 
1 
1 

~ 
l 
l 

l 



que se digne conceder a V. M. I. e à sua augusta família uma vida 
longa e venturosa. Tais são, senhor, os puros votos de respeito, 
amor, lealdade e gratidão, que em nome do Senado temos a súdita 
honra de ofer.ecer a V. M .I. " 

Ao que Sua Majestade o Imperador se dignou dar a seguinte 
resposta:· 

: ".Fico assaz penhorado pelos sentimentos que me e}Cprimis em 
nome do Senado." 

A resposta de Sua Magestade o Imperador é recebida com mui
to especial agrado. 

Fica sobre a mesa a redação do projeto de lei que autoriza 
o governo a pagar as presas da guerra da independência e do Rio 
da Prata. 

ORDEM DO J)IA 

É aprovada em debate em 2.8 discussão, para .passar à 3.8 pro
posição do Senado que autoriza a irmandade da Santa Casa de Mi
sericórdia da cidade de Resende, província do Rio de Janeiro, para 
possuir bens de raiz até o valor de 60. 000$. 

Entra em 1.8 discussão a proposição do Senado que por um 
ano autoriza o governo a transferir os oficiais subalternos de uns 
para outros corpos e armas do exército, com o parecer da comissão 
de marinha e guerra - G - deste ano. 

O SR. D. MANOEL - Não sei, Sr. presidente, para que have· 
mos de legislar. É para todos os dias darmos ao país o triste espe· 
táculo da nossa ignorância? 

Ontem legislou-se em um sentido; hoje já se pede alteração 
dessa legislação. Ontem reconheceu-se, por exemplo, que se devia 
dar ao governo um arbítrio limitado, isto é, por espaço de um 
ano: hoje já se vem declarar que não vimos bem as cousas, que 
não conhecíamos o país, que é necessário alterar o que fizem.os 
ontem. É justamente o que acontece com d projeto que o nobre 
se·nador pelo Rio de Janeiro apresentou. 

De quem é, Sr. presidente, a. lei de 6 de setembro de 1850? 
Quem apresentou então um projeto· que hoje 'é lei do Estado? Não 
foi o nobre senador pelo Rio de Janeiro? 

O SR. MANOEL FELIZARDO - Foi a comissão de marinha 
e guerra da câmara dos Srs. deputados. 
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O SR. D. MANOEL - S. Exa. acaba de dizer que quem apre· 
sentou esse projeto foi a comissã.o de marinha e guerra da câma
ra dos Srs. deputados. Eu não me recordava desta circunstância, 
mas lembro-me muito bem que o nobre senador, sendo então mi
nistro, sustentou e~se projeto com todas as suas forças, e sus
tentou-o com aquela habilidade que lhe é pr6pria, mostrando os 
conhecimentos que tem adquirido na repartição da guerra 

O SR. DANTAS - Votei por ,ele porque o julguei justo. 
O SR. D. MANOEL - Também eu ·votei porque julguei que 

era necessário estabelecer regras que não existiam sobre promo· 
ções e outros pontos de que trata a lei de 6 de setembro de 1850. 

Vejamos o que diz o art. 12 dessa lei~ (Lê.) Esta disposição só 
terá vigor durante o primeiro ano que deoo.rrer da publicação da 
presente lei. 

Senhores, entendeu-se que uma lei desta ordem não devia dar 
ao governo um arbítrio tal, que ficasse dependente dele a sorte 
do exército brasileiro: e por isso prescreveu-se apenas o prazo 
improrrogável de um ano para fazer transferências de oficiais de 
umas armas para outras. O projeto dá n·ovo arbítrio ao governo, 
derrogando assim a lei citada. 

Senhores, não duvido que não haja atualmente cadetes e sar
gentos habilitados para serem promovidos a alferes nas armas cien· 
tíficas. Me persuado mesmo que este inconveniente há de durar 
por muito tempo; principalmente se ·na escola militar forem rigo
rosos os exames que tiverem de fazer os estudantes a fhn 'de se 
poderem habilitar para essas armas científicas. Mas, senhores, isso 
é um mal necessário em um país nascente corno o nosso; é um 
mal que não se pode remediar senão com o tempo, com pausa e 
lentidão. Não é um mal que se possa remediar dando um arbítrio 
ilimitado ao governo, para dispor do exército c·omo bem lhe aprouver. 

Devo declarar ao Senado que deposito confiança no atual Sr. 
ministro da guerra, não só pelos seus antecedentes e posição in· 
dependente, como pelos serviços que têm prestado· no· curto espa
ço de sua administração. 

O SR. SOUZA FRANCO - Apoiado. 
O SR. D. MANOEL -·força é confessar que S. Exa·. tem resis· 

tido aos empenhos; com sua espada tem cortado; os abusos, caiam 
os golpes sobre quem cairem, ainda mesmo sobre membros de sua 
família; não admite exceções; não está para ser acoimado de sec· 
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târio da infernal seita do patronato, que tanto mal tem feito ao 
país, e que ainda há de ser causa de maiores desgraças. 

Se se tratasse de dar uma prova de confiança especialmente 
ao n~bre ministro da guerra, eu lhe daria. Mas, Sr. presidente, pri
meiramente não posso separar o nobre ministro de seus colegas. 
Não posso dar uma prova de confiança ao nobre ministro, porque 
dando, dou-a ao ministério de gue faz parte; ora, eu. não estou dis
posto a dar ao ministério atual nenhuma prova de confiança, por
que a não merece; e as razões disto tenho-as expandido na casa 
por muitas vezes. 

Além disso, há certeza de que o nobre mi·nistro da guerra es
tará no ministério por muito tempo? Não o creio; e quer V. Exa. 
saber a razão em que para isso me fundo? Pelo espírito de justiça 
que S. Exa. tem desenvolvido nos poucos dias de sua administra
ção. Estou convencido que há de encontrar grandíssima oposição, 
e talvez que a principal oposição parta dos seus mesmos colegas. 
Talvez que o nobre ministro, não podendo arrostar essa .Potência do 
dia chamada patronato, se veja na necessidade de pedir exonera
ção do cargo que ocupa atualmente; porque decerto S. Exa. não 
está disposto, ao que parece, a transigir com o patronato. 

Portanto, se eu mesmo não sei se será longa a duração do 
nobre ministro no ministério, se tenho receio de que seja' substi
tuído por algum desses sectários do patronato, que se tem elevado 
a uma potência ainda mais formidável do que a metálica, não posso 
deixar de votar contra o projeto. 

Vou apresentar um exemplo. Suponha V; Exa. que há na arma 
científi.ca, na de· art.ilharia, oficiais que estão a ser promovidos pela 
sua antiguidade; o que faz o ministro hostil a esses oficiais? (Não 
digo que isto possa ser praticado peJo· atual Sr. ministro, Já lhe 
fiz justiça.) Tira das armas não científicas oficiais mais antigos 
do que os que existem nas científicas, colo·ca-os nestas, e na pri
meira promqção ficam aqueles preteridos. 

O SR. DANTAS- Como já se tém feito. 
O SR. D. MANOEL - . . . o há de continuar a acontecer se 

a pasta da guerra for ocupada P,pr algum sectário do .Patronato. 
E, senhores, se acaso esta lei'· for executada (o que é multo 

possível) por um desses grandes patronateiros permita-se-me a 
expressão que o país aponta, adeus exér·cito! Então não há de ser 
a justiça que há . de permitir, e algumas vezes a vingança. 
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A vistiil pois· destas razões, Sr. presidente, não posso votar 
pelo projeto, concordando aliás em ,Que o país ainda por muito tem
po há de ver ~s armas científicas privadas dos oficiais precisos, 
porque isto há de se fazer com muita pausa e lentidão, se por
ventura a escola militar cumpriu o seu dever. 

Senhores, a Instrução pública no nosso país vai passar por 
uma fase. ,v. Exa. e o Senado não ignoram o procedimento que 
neste ano, e creio que já em fins do passado, se teve com os 
estudantes· nos exames. Não sei se em verdade não houve muH:o 
rigorismo; mas o que é certo é que não houve esse patro.nato 
horrível que até então existia, essa proteção escandalosa que se 
dava nos exames, mesmo aqui na corte, pois que eram aprovados 
em latim, francês, etc., moços que ignoravam até os rudimentos 
dessas línguas. Portanto, é provável que essa reação também apa
reça na escola militar, como apareceu nas escolas de instrução 
primária e secundária; o que prova em favor da última reforma 
feita neste importante ramo de serviço público. 

Digo que é provável que essa reação apareça também na esco
la militar, e há poucos dias deu-se um fato que corrobora esta 
minha assenção. V. Exa. sabe que o número dos que se matri
culam no 1.0 ano dessa escola era grande; pois bem, o número 
dos aprovados no exame de sufi-ciência foi limitadíssimo, segun~ 
do publicou o Jornal do Commercio. 

Isso me faz crer que ria instrução superior vai-se dar essa be
néfica reação que se operou na instrução primária e secundária da 
corte. A. respeito dos cursos jurídicos de' S. Paulo e Olinda ainda 
não há tempo de sabermos se acontecerá o mesmo. Veremos se 
_também lá se dá essa -reação benéfica que se manifestou na corte. 

O SR. SILVEIRA DA MOTIA - Já este ano houve em prepa
ratórios. 

O SR. D. MANOEL - Também creio que isso se deve muito 
aos executores da reforma, e principalmente ao digno ex-diretor 
da instrução primária e secundária da corte. · 

Portanto não espere o nobre senador pelo Rio de Janeiro que 
tenhamos em pouco tempo militares habi,Jitados para todos os pos
tos das armas científicas. Iremos devagar; e vamos antes devagar 
sem arbítrio do que apressadamente com ele, dando causa a algum 
descontentamento no exército. 
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Senhores, o governo deve ver quanto é necessário caminhar 
com prudência e citcunspecção quando se trata de uma classe 
tão importante, que tem prestado tantos serviços, e da qual talvez 
em breve careçamos. 

Note V. Exa. as palavras proferidas na outra câmara pelo Sr, 
presidente do conselho, e a ordem expedida pelo Sr. ministro da 
guerra a tod·os os. presidentes para que com toda a ac~idade pro
movam o recrutamento nas províncias, a fim de elevar-se quanto 
antes o exército ao seu estado completo; a que me faz crer que o . 
governo prepara-se para uma guerra que não sei se já rebentou. 

E, senhores, no caso de infelizmente (digo infelizmente de pro· 
pósito) termos necessidade de recorrer ao· exército para defender 
nossos direitos ·e sustentar nossa honra, creio, Sr. presidente, que 
as armas científicas não nos hão de ajudar tanto como as outras. 
Julgo que se formos forçados a repelir a agressão de algum país 
limítrofe, as armas científicas não nos hão de ser tão necessá
rias; e quando o sejam teremos número suficiente de oficiais para 
serem empregados nas comissões importantes e próprias delas. 

O nobre senador pelo Rio de Janeiro é e sempre foi muito 
amigo de arbítrio, tanto de o receber como de o dar; o nobre sena
dor é generoso, não é egoísta; e eu explicarei a razão disso, se 
S. Exa .. me permitir. 

O SR. MANOEL FELIZARDO - Há de s·er difícil provar isso. 
O SR. D. MANOEL - Lá vai a prova. 
O nobre senador está certo de que mais dia menos dia há 

de voltar para o ministério da guerra,· e portanto, homem da ciên
cia, hom~m estratégico, que bem mostra ter estudado as matemá
ticas a fundo, o nobre senador põe em prática a máxima - hoje 
por ti, amanhã por mim -, ofereço~te hoje este arbítrio, porque 
estou certo que amanhã não o recusarás; é um contrato de do ut 
des, muito . freqüentemente usado na política; e a este respeito 
parece-me que o nobre senador podia .até fazer um compêndio para 
oferecê-lo às academias do império; compêndio que, me persuado, 
s·eria muito bem aceito, porque havJa de conter doutrinas aprovei
táveis, principalmente nesse sistema·· ·de política que se vai usan
do em grande escala, e que eu muito d·etesto. 

Portanto, o nobre senador pelo Rio de Janeiro, oferecendo este 
projeto que dá grande arbítrio ao governo por espaço- de um ano, 
prepara o caminho para si mesmo. E quem sabe se substituirá 



ao nobre marquoês de Caxias? Digo isto, porque antes de ser no
meado o nobre marquês, se falou na nomeação do nobre senador, 
não sei com que fundamento, porque, meus senhores, o Senado 
permitirá que eu use de uma expressão emprestada, e>cpressão 
que ouvi a um colega meu da câmara dos Srs. deputados, que 
infelizmente já não existe: sou menos que rato de botica, porque 
nem Iambo os vidros por fora. 

O SR. MENDES DOS SANTOS - E a sua polícia? 
O SR. b. MANOEL - Já acabou. 
O SR. MENDES DOS SANTOS - Pois é pena; era muito ativa. 
O SR. D. MANO EL - Pregou-me alguns logros, mas deu-me 

parte de muitas cousas importantes. Quando se faltou na nomea
ção do nobre senador para ministro da guerra, consta-me que dizia 
ele: "~ falso, Deus me livre de semelhante desgraça; é o maior 
castigo que a Providência podia fazer cair sobre minha cabeça." 
Porém um amigo meu a quem isto se contava observou: ··~ que por 
ora ê;IS uvas .estão verdes, quando estiverem maduras o nobre se
nador, que é amigo do seu país, o que gosta de prestar-lhe todos 
os serviços, há de aceitar a pasta da guerra. " Em todos esses 
atas o que vejo é que o nobre senador pelo Rio de Janeiro quer 
coadjuvar para ser coadjuvado; quer dar para que lhe dêem; ofere
ce arbítrio para que também lhe ofereçam, ou pelo menos não se 
oponham, quando ele o pedir. 

Não vejo razões valiosas que me obriguem a alterar a lei de 6 
de setembro de 1850. O nobre senador não vê o alcance destes 
continuados atas de derrogação e alteração das leis existentes? 
Não prova isto uma vacilação que decerto não honra muito o legis
lador? Não prova isso pouco conhecimento do país, ou que apre-

. sentamos projetas sem aquele estudo, aquela meditação que eles 
exigem, sem atentar verdadeiramente o às necessidades reais do 
país? É melhor que uma lei continue com algum inconveniente, 
visto que todas elas o têm por mais bem feitas que sejam, do 
que estarmos todos os dias alterando-as sem motivos muito pon
derosos e justificados. 

A vista destas razões recuso meu voto ao projeto, porque te· 
nho medo do imenso arbítrio que ele dá; . tenho me.éío do o descon
tentamento que pode trazer à classe militar, principalmente nas 
atuais circunstâncias; e não quero que o governo ,re~ue como está 
recuando a cada minuto. 
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Já o meu nobre amigo senador pelas · Alagoas referiu um fato 
que prova evidentemente que os atas do ministério são precipita
dos, faltos ,de exame e atenção. O governo empregou todos os 
esforços para fazer passar um projeto que hoje posso tachar de 
imortal, porque está morto, de impolíUco, de insensato, relati~a
ment~ ao casamento dos militares. 

Não sabe V., Exa. a terrível· impressão que esse projeto causou 
na população? Não sabe V. Exa. que o governo o retirou da dis- · 
cussão com medo? E fez bem de retirá-lo, porque seria grande 
imprudência se continuasse .a sustentá-lo, se insistisse para que 
ele passasse na outra câmara e depois nesta. 

V. Exa. não viu que um ministro de Estado disse no parla
mentO que não podia governar o país sem a reforma judiciária? 
Entretanto· esse projeto está morto, e está morto porque assim o 
quis o chefe do ministério. Para que o g-overno há de querer fazer 
este triste papel, de apresentar medidas de ta) importância e de
pois recuar? Eu podia dizer mais; mas deixo isso para o meu nobre 
amigo . quando tiver de ocupar-se das inco·mpatibilidades. 

Para que dar este novo arbítrio ao governo? Para que levar o 
descontentamento ao exército? Foi agora que o nobre senador pelo 
Rio de Janeiro reconheceu praticamente os inconvenientes do art. 
12 da lei que há pouco citei? 

Porque no princfpio da sessão o nobre senador não apresentou 
este projeto para provar que tinha estudado as circunstâncias do 
país, que estava convencido de que era indispensável ir em socor
ro do governo, autorizando-o por mais um ano para fazer as trans
ferências de que trata o mesmo projeto? Por que vem o nobre se
nador distrair-nos do grande projeto de reforma eleitoral com que 
estamos ocupados? Dá-se· tal importância a esse projeto, que mui
tos o consideram um verdadeiro salvatério, um remédio eficaz con
tra a guerra, a fome e a peste que .flagelam o país. 

Respeito muito o parecer da nobre comissão de marinha e 
guerra, porque vejo assinado nele três distintos membros_ desta 
casa. Desejara que o nobre visconde, senador por Pernambuco, 
me explicasse todas as vantagens e utilidade deste projeto. Dese
java que S. Exa. me convencesse da necessidade de dar-se novo 
arbítrio ao governo, contra o disposto no art. 12 da lei de 6 de 
setembro de 1850. Pode ser que as suas razões fossem tão ponde-
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rosas que me demovessem do propósito em que estou de votar 
contra o projeto. 

O nobre autor do projeto tem tomado notas, e decerto vai pe
dir a palavra para sustentá-lo, e convencer-me de que estou em 
erro. Ouvirei as suas demonstrações, nas quais brilhará por certo a 
matemática; ,clênci~ que S. Exa. professou por tantos anos. Fe
lizmente nesta casa não há só legistas que procuram usar de su
tílezas na confecção das leis, como se disse; temos distintos ma
temáticos Jque até nas ciências sociais qu~rem introduzir as formas 
algébricas·. 

Eu peço desculpa aos nobres senadores matemáticos de usar 
de termos que são técnicos e que não sei se são bem aplicados. 

Senhores, é tempo de pararmos na carreira de arbítrios, é tem
po de termos alguma cousa fixa, estável; já não somos tão crian
ças na vida poiítica, é tempo de meditarmos com mais atenção em 
qualquer projeto que apresentarmos, para que não nos vejamos 
obrigados no ano seguinte a alterá-lo e até a propor doutrina opos
ta. Eu estou persuadido, senhores, que o nobre ministro da guerra 
não quer arbítrio, quer regras pelas quais se conduza no exercício 
das importantes funções a ~eu cargo. O nobre ministro tem dado 
provas evidentes nisso nas importantíssimas comissões de que 
têm sido encarregado, mesmo comissões civis. Quem sabe se S. 
Exa., estará contente com este presente que lhe oferece o nobre 
senador pelo Rio de Janeiro. Eu não sei se S. Exa. antes de ser 
ministro também assinou este projeto ... 

O SR. SOUZA FRANCO - Não assinou. 

O SR. D. MANOEL - Isso era indiferente, porque se sabe 
que no Senado assinam-se projetes para que não fiquem sobre a 
mesa três dias, não tendo cinco assinaturas;, as assinaturas do 
projeto não obrigam a votar por ele, essa é a prática da nossa 
casa. Nã.o sei mesmo se já me sucedeu assinar um projeto a pe· 
dido de algum amigo meu e votar contra ele; é prática desta casa. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA - Não é boa. 
O SR. O. MANOEL - Não sei se é boa,, se é má, é a prática; 

também nós aqui não havemos de receber lições de novatos, nem 
reconhecemos mestre nem doutores. Estes velhos venerandos, que 
foram nossos mestres, não hão de querer que novatos lhes dêem 
lições. 
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O SR. SILVEIRA DA MOTT A - Ninguém tem mais pretensões 
a isso do que o nobre senador, os direitos são iguais. 

O SR. PRESIDENTE - Atenção! 
·o SR. D. MANOEL - Eu oposicionista. . . como hei de ter a 

pretensão de dar lições a que decididamente a maioria não atende? 
Mas .estes Srs. ministeriais, principalmente os novatos, estão cos
tumados, Sr. presidente, e andar sempre à espreita da vontade dos 
ministros, e então falam em linguagem magistral, em tom dogmá
tico; como que repetindo o que dizem os ministros. Aqui não se 
fazem preleções, e os venerandos senadores que já eram muitos, 
quando outros não eram ainda nada, não .fazem caso nem do tom 
dogmático, nem do ar magistral daqueles que supõem que estão 
ensinando meninos em alguma escola ou academia. 

O SR·. SILVEIRA DA MOTTA - Estão dispostos a ouvir as 
opiniões de cada um, assim como ouvem as suas. 

O SR. D. MANOEL - Repito; não sei se a prática é boa ou 
má, o que é verdade é que é antiga a. prática a dotada por esses 
venerandos anciões. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA- Não creio isso; será prática do 
nobre senador falar contra aquilo que assina. 

O SR. D. MANOEL - Ah! Sr. presidente, V. Exa. há de reco
nhecer comigo que em tudo se manifestam os hábitos da profissão 
que seguimos. Assim, um mestre supõe sempre, seja qual for o 
lugar em que se ache, que está dando linções aos papazes. Isto se 
tem visto até em homens notáveis, e citarei o Sr. Guizot, que. na
sua cadeira do magistério, ou na tribuna do par-lamento, apresen
tava um ar magistral e falava com tom' dogmático, que deu ocasião 
a censuras dos seus adversários, e até dos seus amigos. E o Sr. 
Guizot é sem dúvida uma das maiores capacidades da França . 

. O SR. CANO IDO BAPTISTA - No seu gênero. 
O SR. D. MANOEL - Peço licença para não admitir a limita

ção. 
O Sr. Guizot não é certamente enciclopédico, mas são muitos 

os gêneros em que é eminente. ·~. 
Mas o Sr. Guizot, que foi professor muitos· anos na Sorbone, 

tinha, quando falava na tribuna, o mesmo ar que conservou sempre 
no magistério. E ti ouvi-o explicando o seu curso d~ história, e 
lembro· me até que a preleção versava sobre as cruzadas. Fui de
pois ouvi-lo na tribuna da câmara dos deputados, e notei, assim 
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como notavam todos os seus amigos e adversários, que o depu
tado e ministro conservavam os hábitos de professor. Mas, senho
res, o Sr. Guizot podia ser mestre mesmo no parlamento; todos o 
consideravam com um dos maiores talentos da França. 

Peço desculpa ao nobre senador pelo Rio de Janeiro de não 
votar por ora pelo· seu projeto; mas talvez que S. Exa. ofereça . 
razões tais em sustentação dele, que me obriguem a mudar de opinião. 

O SR. MANOEL FELIZARDO - O nobre senador, opondo-se 
ao projeto em discussão, apresentou diversos argumentos. O pri
meiro que ofereceu é tal que serviria para votar-se contra todos os 
projetas apresentados na casa, porque raro ,será aquele que não 
tenha de. medir um pouco a legislação existente. Se a legisla
ção deve ser permanente, nenhum projeto que tenda a modificar 
de qualquer maneira as leis existentes deve merecer nem o apoia
menta da casa, segundo os princípios do nobre senador. 

A lei de 6 de setembro de 1850 determinou que as promoções 
fossem por armas e corpos. Esta lei foi sustentada por mim na câ
mara dos deputados como ministro. "A lei passou há 5 anos, e eu 
não devia agora apresentar modificações ,nesta lei; pelo menos 
caí em grande contradição!" 

Sr. presidente, até 1840 o governo teve o arbítrio de promover 
sem atender às armas e corpos em que estivessem. Em 1849, sen
do obrigado a fazer uma promoção, porque havia 300 e tantas vagas • 
no exército, o primeiro ato meu foi apresentar um decreto proi-
bindo a passagem de umas para as outras armas, exceto nos pri
meiros postos, porque notei que os grandes clamores que apare
ciam em geral por ocasião das promoções provinham das passa
gens dos oficiais de umas armas para outras. Este meu ato prova 

· o contrário do que o nobre senador acabou de afiançar, isto é, 
que sempre fui amigo do arbítrio. E se o nobre senador quiser 
examinar diferentes atos praticados por mim, como ministro da guer
ra, há de encontrar o contrário do que afiançou, isto é, há de ver 
que sempre procurei estabelecer regras pelas quais me devesse 
dirigir. 

Em 1850 a assembléia geral proibiu completamente as passa· 
gens de oficiais de umas para outras armas. Não achei isso con
veniente; mas não sendo eu daqueles que querem tudo ou nada, 
reconhecendo a vantagem em geral. da lei de promoções, entendi 
que por uma pequena circunstância não devia opor-me à adoção de 
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uma medida necessária, e então concordei na proibição absoluta 
da passagem de uma para outras armas em atenção dos outros 
ben~fícios que a lei trazia. Nessa mesma lei se reconheceu a ne~ 
cessidade, pelo menos por algum tempo, dessas passagens; o go· 
verno foi. autorizado por espaço de um ano a classificar todos ós 
oficiais. Esta classificação fez-se, passaram muitos oficiais que ti .. 
nham as habilitações precisas das armas não científicas para as 
científicas. Os corpos. de artilharia receberam assim algum auxílio. 

Mas são passados cinco anos, têm morrido alguns oficiais, e 
muitos pelasreformas e pelos despachos para as repartições da fa
zenda têm abandonado os batalhões de artilharia, o corpo do estado· 
maior e o de enger.heir.os. Os segundos e primeiros-tenentes que 
então existiam têm tido acesso, e os batalhões e ·regimentos de 
artilharia têm atualmente falta de cem oficiais, pouco mais ou me
nos. Em alguns destes corpos tem acontecido um 2.0-tenente co
mandar duas e três companhias. ~ possível haver disciplina, exer
cício contínuo e instrução, quando um 2.0-tenente comando duas e 
três companhias? Pode isto continuar como se acha? Se não é pos
sível, algum remédio se há de dar. Ora, porque a lei de 1850 ape
nas concedeu um ano para as passagens de armas, se hoje se 
conhece a necessidade urgente de dar oficiais à arma de artilha
ria, não se deve, só em respeito a tal disposição, alguma cousa 
fazer para ocorrer a essa necessidade urgentíssima? 

Mas diz-se: - é um arbítrio imenso que se vai dar ao governo 
- Ora, Sr. presidente, onde está este arbítrio extraordinário? 
Atendemos primeiramente ao limitado espaço de . tempo: apenas 
um ano, tempo igual ao que se deu na lei de promoções; mas com 
uma extensão muito menor, porque então se podiam fazer as pas
sagens· não só de primeiros e segundos tenentes, mas de quais~ 

quer oficiais, agora liquida-se a autorização aos primeiros postos. 
Mas o govémà fica autorizado a passar qualquer alferes ou tenen
te de cavalaria, infantaria e do estado-maior de segunda classe 
para as armas científicas? Decerto que não. O gover-no não ·p_oderá 
passar para as armas científicas s~hão os subalternos de infanta
ria, cavalaria e estado-maior da segunda classe que tiverem as ha· 
bilitações precisas para servirem naquelas armas. 

Ora, se estes oficiais têm todas as habilitações· necessárias 
para passarem para as armas científicas, e se este número é mui~ 
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to limitado, haverá este arbítrio extraordinário? Se há arbítrio é 
que só pode ser exercido a favor de pessoas que tiverem qualifi
cações que não podem ser improvisadas, que o ministro não pode 
dizer que ele as têm sem as terem. Dependem as habilitações 
de exame, de. circunstâncias que devem ser autênticadas por do
cumentos, por aprovação das escolas. 

O arbítrio pois dado é muito limitado em tempo, e muito mais 
limitado quanto ao número de pessoas a favor das quais pode ser 
aplicado .. 

Mas esse mesmo arbítrio, diz-se, pode dar lugar a ofensa de di· 
reitos, a preterições. O nobre senador sabe que para os postos de se
gundos e primeiros tenentes das armas científicas não se exigem todas 

as habilitàções que deve ter o oficial destas armas, nem isto é 
possível, porque do contrário estas armas nunca seriam preenchi
das; contenta-se com as primeiras habilitações, por quaisquer mo
tivos deixam de adquirir as que lhe faltam, pode o governo, se
gundo os regulamentos existentes, passar das armas científicas 
assim os segundos tenentes delas podem passar como alferes para 
a infantaria: cavalaria, e estado-maior de segunda classe, etc. 
Assim temos mudanças das armas científicas para as não científi
cas daqueles que não têm as habilitações precisas para as primei
ras; e poderão dar-se essas preterições que agora se receiam, na
quela parte do exército que o nobre senador entende que mais 
serviços hão de prestar-se desgraçadamente ocorrem as circuns
tâncias a que ele se refere. Os oficiais não científicos pela legisla
ç8o podem pois ser preteridos uma ou outra vez pelos oficiais das 
armas científicas que não hão habilitados para elas. 

Ora, se as armas não científicas recebem os oficiais das armas 
· cientffice.~. por que razão não hão de as armas científicas receber 
também nos primeiros postos os oficiais que adquirirem os conhe
cimentos necessários para servir nessas armas, não havendo nelas 
a quem promover, não sendo possível que as cousas continuem 
como se acham, comandando um segundo-tenente três companhias? 

Para o nobre senador tolera que os oficiais daquela parte do 
exército, que em maiores serviços julga ele terem de prestar, pos· 
sam ser preteridos, e não há de querer que as ármas científicas, 
que segundo a sua opinião menos serviços ·têm de prestar, 
recebam oficiais que têm os conhecimentos precisos para aí 

bem servirem? Parece que pela argumentação do nobre senador, 
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corno compensação, devia votar por este projeto; era a maneira· de 
beneficiar esta parte. do exército que lhe merece especial atenção . 

. Creio, Sr. presidente, que tenho respondido aos argumentos 
apresentados pelo nobre senador contra o projeto, e vou termif)ar 
dizendo ao nobre senador que esse projeto que ele capitulou de im
político, de imoral e... por fim, de .insensato, contém disposições 
que se acham inscritas na legislação de todos os exércitos. 

O SR. D. MANOEL dá um aparte. 

O SR. MANOEL FELIZARDO- Não sei, as verdades por serem 
verhas não deixam de ser verdades. Se é insensato, tem-se feito 
a acusação mais formal ao senso comum do mundo. 

O SR. D. MANOEL- Não. 

O SR.· MANOEL FELIZARDO - Em França desde 1808 os ofi
ciais do exército não se podem casar sem licença do ministro da 
guerra; esta disposição foi estendida à marinha um mês depois, 
nã.o só para a sua o.ficialidade, mas também para os empregados 
civis; e o ano passado a regularização dos casamentos foi ainda 
retocada, exigiram-se novas circunstâncias, e um generat distinto, 
colaborador de uma das revistas militares francesas, apontando os 
benefícios que o atual imperador dos franceses tem feito ao exér
cito diz: "e por fim sobretudo ainda estabeleceu novas condições 
para o casamento dos oficiais." Será difícil demonstrar que aquilo 
que em toda a parte é reputado benefíci.o ou necessidade do servi
ço, possa ser reputado moral, e até insensato. 

O SR. SOUZA FRANCO - Não acompanho o nobre senador 
pelo Rio de Janeiro na censura muito formal que ele fez à admi
nistração atual, e principalmente à da guerra pelo abandono desse 
projP.to, de que ,está conhecido em todos os países, como uma 
necessidade do serviço, o nobre senador que ainda até agora o 
sustenta, e parece firmar a opinião de que o sustentará sempre, 
e que entrando para o ministério da guerra, há de sustentá-lo e o 

fará passar nas câmaras, não faz nisto senão uma grave censura 
à administração. Não repare pois o nobre senador em que. o não 
acompanhe nessas idéias, porque e!.} ·.~ou contra. o pensamentà des
se projeto po ceiibato militar ... 

O SR. MANOEL FELIZARDO - O nobre senador sabe que desde 
1850 são essas as minhas idéias. 

O SR. SOUZA FRANCO - Cuidei que as tinha abandonado. 
Senhores, não se admire o Senado que nesta quadra ·de opiniões 
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um pouco confundidas eu progressista, e progressista decidido, me 
aliste sob o pendão da conservação contra aqueles que se fazem 
tão reformistas, que ainda uma lei de poucos dias a querem alterar 
profundamente. Disse-se há poucos dias nesta casa, tratando-se da 
lei de 1846, lei contra a qual, ou ao menos contra cuja execução 
o país está todo declarado, falo da lei de eleições, que não tem 
sido executada, disse-se que não era conveniente alterar todos os 

I 

dias as lei!;l; e não sei como aqueles mesmos que apresentaram 
esse princípio poderão hoje sustentar em razão que uma lei de 
1850, uma lei de anteontem, digamos assim, deva ser reformada, 
e reformada da maneira por que se quer. Eu pois, progressista como 
sou, tomv-me agora conservador, isto é, não quero que se reforme 
tão facilmente, tão precipitadamente a 

1
lei de 1850 sobre as promo

ções do exército. 
Quando se discutiu essa lei eu tinha algum tempo para estu

dar estas matérias; hoje não tenho mais; e tendo-a estudado, creio 
que na ·discussão expôs muitas vezes os abusos que havia de tra
zer, e que um dos abusos seria não haver mais possibilidade de 
promoções para as praças não científicas, isto é, para os inferiores 
e cadetes que não estivessem nas circunstâncias de estudar na 
corte; por conseqüência que havia de haver falta de .oficiais, além 
da injustiça que se faria àqueles que, servindo muitos anos nas 
armas, não poderiam obter uma patente porque não tinham os co· 
nhecimentos da arma. 

Hoje, em muito pouco tempo se conhecem os inconvenientes 
dessa medida, e, senhores, não sei bem se este projeto do nobre 
senador confessa antes o erro da lei, ou o erro da sua execução. 
Cteio que confessará ambas as cousas, e não posso deixar de elo· 
giar o nobre senador por esta confissão pública. que fez de erros 
que nós todos os dias cometemos, e que seria bom que tivésse-. 
mos a franqueza de os confessar, como confessam os homens emi
nentes dos outros países, não vindo, quando erram, alterar a ver
.dade, dar informações inexatas para encobrir erros que todo o mun
do está conhecendo que se deram. 

Noto em primeiro lugar, Sr. presidente, que a medida vai mui
to além do que diz o pare·cer da comissão; o parecer da c.omissão 
supõe a necessidade de preencher os corpos científicos servindo
se dos oficiais tirados das armas não científicas .. Lembro-me que 
o nobre ex-ministro da guerra representando esta medida só pedia 
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autorização para os primeiros postos subalternos, isto é alferes; 
mas aqui o projeto vai até capitão exclusivo. O nobre ex~ministro 
da guerra dizia. (Lê.) 

Aqui pede-se mais, pede-se para alferes e tenente; mas se· 
a medida é para preencher as vagas dos corpos científicos, ela 
vai muito além daquilo que se quer, porque o pr-ojeto é o seguinte. 
(Lê.) 

Por conseqüência não se querem preencher os corpos cientí- · 
ficos, quer-se nos corpos científicos e nos corpos não científicos 
fazer uma contradança talvez muito geral, isto é, ·passar dos cien
tíficos para os não científicos aqueles que não deviam estar nos 
corpos científicos e vice-versa; vai pois muito além, o tanto mais 
admira que se queira esta segunda autorização, quando é o mesmo 
nobre senador quem disse que para a passagem dos corpos cientí· 
ficos para os não científicos havia providências no regulamento; 
se há, o projeto não é preciso. 

Não sei como o nobre senador pode sustentar que o arbítrio 
de um ano não é coisa nenhuma. Senhores, arbítrio nem de um dia 
(apoiado); em um ano podem se praticar muitos abusos; em menos 
de um ano, quândo passou em 1842 a lei da formação dos quadros 
do exército, se cometeram tantas injustiças, e tão revoltantes, que 
foi preciso depois emendá-l!-1s em grande parte. 

Mas pergunto, seré o inconveniente que se nota da lel? Sus
tento ainda agora que não tinha muita razão o nobre senador pelo 
Rio de Janeiro quando defendeu esse projeto em .1850, porque se 
lhe mostrou que ele havia de trazer os inconvenientes que agora 
aparecem. Mas será da execução da lei? Senhores, como é pos
sível que nos corpos não científicos depois de 1850 estejam ofi
ciais ,que têm princípios ·científicos? Em 1850 teve o governo auto
rização para passar os oficiais de uns para outros corpos, e então 
ou o nobre ministro não usou convenientemente da sua autoriza
ção, deixando nos corpos não científi·cos oficiais com principias 

científicos. . . · 
~~ . .. 

UM SR. SENADOR - Em 4 anos não se habilitam, 5 anos é 
o curso de artilharia .. 

O SR. SOUZA FRANCO -Tem-se habilitado, mas eti creio que 
o nobre ministro estava autorizado para passar para as armas cien
tíficas esses que se fossem habilitando; e se estava autorizado. se 
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esses oficiais que nesse tempo se habilitavam, em lugar de os con
servar nas armas não científicas ... 

UM SR. SENADOR - Passam em praças de pré, não podiam 
ter acesso. 

O SR. SOUZA FRANCO - Em todo o caso, o que se prova 
é que a lei não foi suficiente para todas as hipóteses, que a me
dida de per si é insuficiente e dando-se autorização para um ano. 
daqui a três devemos chegar à mesma hipótese em que agora es

tamos (apoiados); há de ser preciso outro novo arbítrio; e então, 
em lugar da autorização que se dá agora, e que só teve em 1850, 
altere-se a lei no sentido de ela satisfazer a todas as necessidades, 
sem que seja preciso vir pedir-se arbítr-io todos os três ou quatro 
anos. (Apoiados.) Portanto não posso votar pela medida que se 
pede, porque a julgo insuHciente, porque entendo ... 

UM SR. SENADOR - Que é pouco àrbítrio. 
O SR. SOUZA FRANCO - Não; o arbítrio está em autorizar-se 

para o fazer sem regras ... 

UM SR. SENADOR - As regras estão no regulamento. 
O SR. SOUZA FRANCO -·Pois bem, então alterando-se a lei 

e os regulamentos, diga-se: "o governo fica autorizado para fazer 
tais e tais mudanças, não por um ano, ,mas para sempre," e corta
se assim a necessidade desses arbítrios periódicos. 

Perguntarei ainda se este (inconveniente que se nota nos cor
pos de terem falta de oficiais é de hoje ou de muito tempo. Se 

é de há muito tempo, devia ,ser pedido não o arbítrio, mas uma 
modificação da lei para não se darem essas circunstâncias que con
tribuíram para de um dia para outro haver um desfalque tão consi
derável nas fileiras dos corpos científicos? 

Em todos os casos eu ,não voto pelo arbítrio; se se entende 
que a lei não é satisfatória, reforme-se, e não se peça de 3 em 3, 
de 4 em 4 

1
anos, um novo arbítrio para a sua não execução; refor

me-se uma lei em que se re·conheceram erros; do contrário declaro 
que não voto por este projeto. 

O SR. D. MANDEi. - SrJ presidente, tenho pouco que dizer, 

porque a resposta ao .discurso do nobre senador pelo Rio de Janei
ro está no que acaba de proferir o nobre senador pelo Pará. Voto 
decididamente contra o projeto, e se já estava firme nesta convic
ção, muito mais fiquei com o discurso do nobre senador pelo Rio 

de Janeiro. 
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Sr. 'presidente, dentro de um ou dois anos outro projeto se 
apresentará dando novo arbítrio ao governo, porque não me per
suado que com o atual o governo possa preencher as vagas das 
armas científicas, lançando mão dos oficiais que existem nas outras 
armas, e que têm as precisas habilitações; só o tempo, como disse 
quando falei a ~rimeira vez, é que há de remediar esse inconve
niente. E, pergunto eu, o governo há de obrigar o oficial de infan
taria ou cavalaria a ir para uma arma científica? Está claro que 
sini ... 

UM SR. SENADOR - Desejam muito. 
O SR. D. MANOEL - Perdoe V. Exa.; não sei se desejam, o 

que sei é que os oficiais hão de obedecer à ordem do governo ... 
UM SR. SENADOR - Se eles o pedirem. 
O SR. D. MANOEL - No projeto não se diz isso, o arbítrio é 

ilimitado. E porventura não têm alguns oficiais. pedido ao corpo 
legislativo transferência de uma arma para outra? Por que não hão 
de continuar a fazê-lo? Note-se que muito poucos têm pedido essa 
transferência. 

O arbítrio dado ao governo é sem condições, e se o governo 
quiser castigar um oficial transferindo-o para uma arma científica, 
por exemplo, pode fazê-lo, segundo o projeto. 

UM SR. SENADOR - Era um bom castigo. 
O SR .. D. MANOEL - Não sei, o que sei é que muitos oficiais 

não querem pertencer às armas científicas ... 
UM SR. SENADOR - Não há nenhum. 
O SR. D. MANOEL - Pois bem, suponhamos o contrário, isto 

é: que se transfira algum oficial de arma científica para uma não 
científica. . . . 

UM SR. SENADOR - Se não tiver habilitações. 
O SR. D. MANOEL - Aqui está o arbítrio ... 
UM SR. SENADOR - Isso já tem na lei atua1. 
O SR. D. MANOEL- Então é uma superfluidade, e aqui tem-se 

falado muito contra as superfluidades. Senhores, é o sistema do 
arbítrio contra o qua1 eu ctamo todos os anos, não há nada estável, 
não há uma lei que tenha o caráter, não digo de perpetuidade, 
mas de permanência. 

Sr. presidente, o nobre senado·r-.supôs que· eu falara em per-
petuidade, isto é, confunda permanência com perpetuidade, com o 
que prova que não é jurista e demonstra a necessidade de haver 
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no corpo legislativo juristas. Senhores, um dos caracteres da lel 
é a permanência, ,isto é princípio jurídico conhecido de todos. 

Sr. presidente, eu não disse que uma lei não deva ser altera
da, não o podia dizer, porque a mesma constituição com toda a 
sabedoria que lhe reconhecemos, admite reformas pela maneira 
nela pres·crita, por conseqüência não se pode dizer que uma lei, 
não se deve alterar, mas a alteração não deve ser feita de impro
viso, nem de salto, porém com muita pausa e reflexão, porque do 
contrário perde-se o respeito à lei, e tira-se-lhe ,o carâter de per
manente. A censura portanto do nobre senador não ,é justa. Perpe-

. tuidade e permanência são cousas muito diferentes. 
O SR. MANOEL FELIZARDO - Respondi ao argumento. 

·~ · .. ·.O SR. D. MANOEL - Não respondeu: se eu dissesse que as 
. · ·. "leis eram perpétuas, ~azão tinha o nobre senador, mas eu não disse 

tal coisa. 

O nobre senador convidou-me a provar•lhe que gosta do ar
bítri·o. Senhores, o nobre senador convidou•me a provar uma pro
posição axiomática. 

Primeiramente, já o nobre senador viu algum ministério que 
não gostasse de arbítrio? Eu nunca vi. Ora, bastava o nobre sena
dor ter pertencido a um ministério, e ministério de longa vida, 
para eu proferir sem medo de errar a proposição de que S. Exa. 
gostava de arbítrio; e, senhores, se fosse agora ocasião oportuna, 
havia de convencê-lo por ~odes os seus ates que é homem amigo 
do arbítrio, e não sei como é isto, porque parece que os matemá
ticos não têm arbítrio; professam uma ciência tão exata, e cujas 
demostrações são levadas até à infalibilidade, que não admite 
arbítrios. 

UM SR. SENADOR - Tem, são as hipóteses. 
O SR. D. ,MANOEL - Aí está a razão por que dizem que os 

srs. matemáticos são aéreos, é por causa das hipóteses aéreas ... 
UM SR. SENADOR- Aéreas é do nobre senador. 
O SR. D. MANOEL- Mas, senhores, o que é verdade é que os 

nobres senadores que outrora aprenderam pelos livros matemáticos 
os não têm hoje, e senão, perguntarei ao Sr. visconde de ltaboraí 
se S. Exa. lê hoje livros de matemática; a mesma pergunta poderei 
fazer a outros nobres senadores que são matemáticos;. Creio que 
todos eles abandonaram o estudo'dessa grande ciência, com exce
ção talvez do Sr. visconde de Albuquerque, que ainda de vez em 
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quando se aplica a ela. O nobre senador pelo Rio de Janeiro está 
hoje ocupado com outros estudos que exige o carga que exerce. 

Sabe V. Exa. quem me dizia que não passava um só dia sem 
estudar matemática? Era o nosso sábio colega o finado Sr. José 
Saturnino; dizia-me ele: "tenho tal gosto pela matemática, que·· não 
se passa um dia que eu não leia um livro de matemática;~ os 
outros senhores não lêem mais, o mesmo Sr .. Cândido Baptista, 
apesar de ter a bossa da matemática, ·parece que se entrega hoje 
a outros estudos. 

O SR. PRESIDENTE - Mas a discussão não versa sobre a ma· 
temática. 

O SR. D. MANOEL -Trouxe isto para mostrar que o nobre se
nador pelo Rio de Janeiro não devia ser sectário do arbítrio, por 
professar uma ciência que o não admite. 

Tratarei do final do discurso do nobre senador. Quando eu vi 
o nobre senador até tomar um ar mar·cial, que não costuma ter, 
apesar de ser militar, e dizer: "Senhores, acaba de acoimar-se de 
imoral, de impolítioo e até de insensato um projeto apresentado 
na câmara dos deputados a respeito do casamento dos militares;" 
pois atendam a que se é imoral e insensato, ao menos tem em 
seu favor a legislação da França e de outros países, e ainda há 
pouco tempo um distinto francês, enumerando os serviços que o 
atual imperador dos franceses tem feito ao exército, elogiou muito 
por ter estabelecido novas condições paJa o casamento dos milita· 
res. 

Para o argumento do nobre senador poder. colher era necessá· 
rio que nos mostrasse que o Brasil está nas ·circunstâncias da 
França, ou que quando a França se achou nas circunstâncias do 
Brasil atualmente tinha a legislação de hoje. 

·sr. presidente, o nobre senador há de lembrar-se da discussão 
que houve na câmara dos Srs. deputados a respeito de semelhante 
projeto, os sustentadores dele apresentaram o argumento deduzido 
de legislações estrangeiras, mas os que o combateram mostraram 
q1,1e tal argumento era impruden!~, atentas as circunstâ.ncies do 

Brasil. . 
Sr. presidente, se esse projeto é útil, se a sua idéia capital 

mereceu que o imperador dos franceses fosse elogiado por ela, por 
que não trabalha o nobre senador para que o gove'rno atual tam-

533 



bém mereça ~sse louvor, tenha esse título de glória, fazendo que 
passe na câmara dos deputados esse projeto? ... 

O SR. MANOEL FELIZARDO - Ele não segue os meus canse· 
lhos ... 

·· O SR. D .. MANOEL - O nobre senador está identificado com 
os Srs. ministros,. é quase ministro, digo mais, 'é ministro sem pas
ta, e até é chefe de uma repartiçã.o que se pode chamar um quase 
ministério. 

Nã~ há nada como ter as boas graças do ministério. Quanto é 
agradável pertencer às fileiras ministeriais! Que boas fatias de pão
de-16 não se distribuem por esses bem-aventurados! 

(Há um aparte,) 

Pouco me importam os apartes do nobre senador: se os dos 
meus colegas veteranos nunca me fizeram perder a coragem, como 
hei de ter medo de a perder com os de um novato. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA - Eu sou novato, o Sr. é do 2.0 

ano. 

O SR. D. MANOEL - Alto Já; estou matriculado no sexto. 

O SR. PRESIDENTE - Peço ao nobre senador que trate da ma
téria. 

O SR. D. MANOEL- Alguém supõe que está em S. Paulo. 

Portanto ainda insisto na minhão opinião de que o projeto na 
parte relativa ao casamento dos militares foi condenado pela nação 
por imoral, impolítico e insensato. O ministro recuou, e se o ·nobre 
senador voltar ao ministério da guerra, como é de crer, decerto não 
terá coragem de fazê-lo discutir e adotar como lei do país. E o que 
digo a respeito do nobre 'senador, digo-o também a respeito de 
qualquer outro que ocupar a pasta; da guerra. 

E sabe V. Exa. quem matou esse projeto? Não foram só os va
lentes argumentos com que o combateram na outra cãmara, foi 
também o ridícul·o que sobre ele fez cair a imprensa. 

Não tendo portanto ouvido razões ponderosas que me obriguem 
a mudar de opinião, persisto em votar c;ontra o projeto 

Discutida a matéria, é aprovada a proposição para passar à 2.a 
discussão. 
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Esgotada a ordem do dia, o Sr. presidente dá para a da se
guinte sessão: discussão da redação que se acha sobre a mesa; 
2.a discussão do parecer da comissão de constituição indeferindo 
o requerimento de Manoel Vieira Coutinho Guimarães; 1.a dis
cussão da proposição da câmara dos deputados autorizando o go
verno a mandar pagar ao cônego Pedro Nolas·co de Amorim Valia
dares o ordenado que lhe compete de 400$ anuais; e continuação 
da 3.a discussão ainda sobre a reforma eleitoral. 

Levanta-se a sessão a meia hora depois do meio dia. 
I 

·\ ..... 
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SESSÃO EM 31 DE JUlHO DE 1855 

Presidência do Sr. Manoel lgnácio Cavalcanti de Lacerda 

SUMARIO - Ordem do dia - Reforma eleitoral 
Discursos dos Srs. Souza Ramos e visconde de Albuquer
que. 

Às 1 O ;,oras e meia da manhã, estando presentes 34 Srs. se
nadores, o Sr. presidente abre a sessão, e lida a ata da anterior, 
é aprovada. 

O SR. 1.0 -SECRET A RIO dá conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

Um ofício do 1.0-secretário da câmara do deputados acompanhan
do ·as seguintes proposições: 

"A assembléia geral legislativa resolve: 
"Artigo único. A matrícula que na escola de medicina da Bahia, 

e a aprovação que na do Rio de Janeiro obteve em 1854 o estu
dante Antônio Fernando da Costa Júnior, são válidas, e devem 
produzir todos os seus efeitos, em conformidade com as disposi
ções dos estatutos que regiam naquela época, revogadas as dispo· 
sições em contrário. 

"Paço da câmara dos deputados, em 28 de julho de 1855 -
Viscande de Baependi, presidente - Antonio José Machado, 2.0-Se· 
cretário servindo de 1.0 

- Lindolfo José Corrêa das Neves, 3.0·Se· 
cretário servindo de 2.0

." 

11 A assembléia geral, legislativa resolve: .. 
"Artigo único. O governo fica autorizado a con.ceder carta de 

naturalização de cidadão brasileiro a João Cláudio Mauvernay, súdi· 
to francês, residente na cidade do Recife, província de Pernambu
co; revogadas para este fim as disposições em contrário. 
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•• Paço da câmara dos deputados, em 28 de julho de 1855 -
Visconde de Baependi, presidente -Antonio José Machado, 2.~·se
cr~tário servindo de 1.0 

- Lindolfo José Corrêa das Neves, 3.0-se
cretário servindo de 2.0

" · 

Vão a imprimir, não o estando. 
· Um representação dos habitantes 'do municipio. de Valença con

tra o projeto de reforma judiciária. - A comissão a que está afet() 
este negócio. 

Ficam sobre a mesa as folhas do subsídio dos ·srs. senadores, 
e a dos vencimentos dos empregados da secretaria e paço do Se· 
nado. 

Lêem-se os seguintes pareceres: 

"A comissão de constituição e diplomacia., a quem foi remeti
da por ordem do Senado, a requerimento do Sr. senador Silveira da 
Motta, a proposição da câmara dos deputados que aprovou a con
venção celebrada entre os governos do Brasil e de Portugal em 
data de 12 de janeiro deste ano, ·acerca da repressão e punição do 

... 

crime de moeda falsa na parte que é Ida atribuição da assembléia 
geral legislativa do império, examinou a dita convenção, e ·achou 
que os . artigos dela, que são da competência da referida assem
bléia geral, reduzem~se a três, a saber: o 3.0 sobre a punição do 
crime, o 6.0 relativo à competência do cônsul para acusar, e o 7.0 

• quanto à autorização para entrega do criminoso, na sua disposição 

geral. . 
"A comissão entende que a proposição da câmara dos depu

tados merece o assento do Senado, por ser a· convenção de reco
nhecida utilidade, mas observa que as generaJi.dades com que está 
redigida pode dar lugar a questionar-se quais sejam as disposições 
da atribuição da assembléia geral .legislativa, o que se deve evitar 

dando-se-lhe a necessária clareza. . > 

''A este fim oferece a seguinte emenda aditiva: 
"No fim do art. 1.0 acrescente-se - compreendida nos arts. 

3.0 , 6.0 e 7.0 da referida convénção. 
"Paço do Senado, 21 de julho 'de. 1855. -· Visconde de· ·Sapucaí 

- Marquês de Olinda - Eusébio de Queiroz, Coutinho MaHoso, 

Câmara." 
"2.0 A assembléia província! de Minas Gerais .(lirigiu ao Sena-

do a representação inclusa, na qual pede que seja melhorada a 
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côngrua de 400$ que atualmente percebem os párocos na mesma 
província, alegando ser tal vencimento demasiado mesquinho para 
que esses funcionáríos possam substituir, ainda mesmo com muita 
parcimônia, tendo-se atenção à fraqueza de nossa moeda, e ao alto 
preço que constam os gêneros necessários à vida; circunstâncias 
estas que, no entender da mesma assembléia, sem dúvida contri· 
buíram. para a adoção de divers.as leis que têm passado no corpo 
legislativo aumentando os vencimentos de quase todas as classes 
de empregados públicos.. "A comissão de fazenda, encarregada 
de examinar este negó-ci.o, conquanto reconheça que não é excessi
va a côngrua que percebem · atualmente os mesmos párocos, en· 
tende contudo que não póde ser ateodida uma semelhante preten
são, que acarretaria uma grande despesa, a qual não comportam 
atualmente os cofres do Estado, porque f.ora injustiça não aumen
tar também as côngruas dos párocos de muitas províncias que as 
têm ainda mais minguadas, e as de muitas classes de funcionários 
que estão nas mesmas circunstâncias, e não percebem mais do 
que o simples honorário dos lugares que ocupam, o que não acon
tece aos vigários, que têm outras vantagens além das côngruas. 

"Acresce que os párocos de Minas tiveram já um aumento de 
1 00$000 no ano de 1848, e as razões alegadas devessem ser aten
didas seriam motivo para se aumentarem também os vencimentos 
de giande número pelo menos de classes de funcionários públicos. 

"Paço do Senado, 28 de julho de 1855 - J. F. Vianna. - Mar· 

quês de Abrantes - Visconde de ltaboraí." 
"3.0 A câmara municipal da cidade de ltabira de Mato Dentro, 

da província de Minas Gerais, pede ao Senado na inclusa repre
sentação, concessão de certos privilégios e favores que prete'ndem 
requerer-lhes os cidadãos Francisco de Paula de Andrade e Casimi· 
ro Carlos da Cunha Andrade, como indenização das grandes despe
sas que têm de fazer com a construção de uma estrada que em
preenderam entre as povoações de Joanésia e Suieté do dito muni· 
cípio, por ser semelhante empresa de grande vantagem, tanto para 
a província de Minas, como para a do Espírito Santo. 

"Entende a comissfto de fazenda que nenhuma resolução há a 
tomar-se a semelhante respeito, porque não existe· ho Senado o 
requerimento a que alude a câmara referida; mas ainda mesmo 
que aí existisse seria sua opinião que não devia ser atendida uma 
semelhante pretensão, porque sendo provincial a estrada de que 
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se trata deveria a câmara municipal recorrer à respectiva assemA 
bléia provincial, à qual compete providenciar sobre objeto de seA 
melhante natureza. 

"Paço do Senado, em de julho de 1855. J . F. Vianna. -
Marquês de· Abrantes - Visconde de ltaboraí." 

"4.0 A requerimento dos Srs. senadores D. Manoel e Verguei·· 
ro, em sessão de 15 de maio do ano passado, foi remetida à camisA 
são de fazenda e constituição a seguinte proposição da câmara dos 
deputados, datada de 25 de agosto de 1852, com .o artigo aditivo do 
Sr. barão de Quaraim: 

"Se no intervalo das sessões do corpo legislativo. se organizar 
alguma companhia que se proponha a construir uma estrada de 
ferro entre a cidade de Santos e S. João do Rio Claro, . na provín- · 
cia de S. Paulo, o governo é autorizado para fazer-lhe extensiva, na 
parte que for aplicável, as condições do contrato celebrado com 
Ednardo de Mornay, e Alfredo de Mornay, sobre a construção de 
igual estrada entre a cidade do Recife e a vila de Agua Preta." 

Os requerimentos são deste teor: 
Do Sr. D. Manoel. "Requeiro que o projeto em discussão seja 

remetido à nobre ·comissão de orçamento para interpor sobre ele · 
o seu parecer." 

Do Sr. Vergueiro. u Requeiro que se reúna a comissão de cansA 
tituição, para examinar a competência sobre a abertura das estra· 
das que us limitem ao interior de uma província; e que ambas exaA 
minem se convém fixar o quantum do favor que o governo geral 
deva ·conceder às províncias par ao referido fim." 

O artigo aditivo é concebido nestes termos: 
11 Estendam-se as disposições deste projeto a qualquer empre- · 

sa que se proponha a construir uma estrada de ferro de Porto· Ale
gre à colônia pe S. Leopoldo." 

11 As comissões parece que a proposição de Rue se trata está 
no caso de obter o consentimento do Senado. 

14 As condições a que ela se refere já 'estiveram sujeitas ao 
exame desta augusta câmara, e. fp_ram aprovadas pela resolução reA 
duzida a lei, que é o decreto n.o · 670 de 11 de setembro de 1852. 
O governo, no uso prudente da autorização que vai ser-lhe · outor
gada, fará dela a aplicação conveniente. 

· 
11 Não receiam as comissões na presente hipótese que a· con-

dição 16a seja onerosa ao tesouro nacional pela garantia de. um· 
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mfnimo de juros. A soma que se· hã de de despender, servindo para 
facilitar a realização da empresa, longe de trazer diminuição de 
renda, é da natureza daquelas que por exuberantemente produtivas 
voltam aos cofres públicos. com aumento considerável, pelo impul
so que a facilidade de comunicações dá à lavoura e comércio; sem 
falar do interesse da colonização, que é sem dúvida vital para nós. 

"Quanto à competência, entendem as comissões que essa 
questã·Q se acha resolvida implícita e praticamente pelo citado de~ 
creto no 670 de 11 de setembro de 1852, que aprovou o privilégio 
concedido aos irmãos Mornay para a construção do caminho de 
ferro entre a cidade do Recife e a vila de Água Preta, e por igual 
concesão feita depois a Joaquim Francisco Alves Branco Muniz 
Barreto para a estra.da entre a cidade da Bahia e a vila· do Juazeiro. 

"Os poderes gerais têm ~ntendido que a constituição não lhes 
veda a ingerência em semelhantes obras; e com razão, no pensar 
das comissões, porque as estradas de ferro ainda quando limita
das ao interior de uma província, todavia por sua natureza tendem 

' 
a estender-se e dirigir-se a outras, como acontecerá certamente 
com a de que trata a proposição da câmara dos deputados, que 
será de grandíssima utilidade paar Minas Gerais, Goiás e Mato 
Grosso. 

"No tocante à fixação do quantum de favor que o governo geral 
deva conceder às províncias para tais construções, julgam as co~ 

missões que além de não ser fácil essa fixação sem o prévio co
nhecimento da existência de empreendedores, só as circunstân~ 

I 

cias especiais de cada empresa podem determinar a quantidade do 
auxílio, e por isso não vê conveniência nenhuma em tal fixação. 

"Quanto .ao artigo aditivo do nobre senador o Sr. barão de Qua
raim, parece às comissões que será digno de ser tomado em con
sideração, logo que se apresente quem se encarregue da incorpo
ração de .alguma companhia ou empresa para a estrada de que 
trata o mesmo artigo. 

"Este é o parecer que as comissões submetem à sábia deli~ 

beração do Senado 'em obediência ao seu mandado. 
"Paço do Senado, em 30 de junho de 1855 .- Visconde de Sa· 

pu caí - Marquês de Abrantes - Visconde de Jtaboraí, com as res~ 
trições constantes do voto separado:. - J. F. Vianna, com as res .. 
trições do voto separado. 
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Voto $eparado. 
"5.0 Entre as condições do contrato celebrado com Ednardo 

~ornay, e Alfredo .Mornay, ao qua! se refere a proposição da' câ· 
mara dos deputados, e a emenda do nobre senador o Sr. barão de 
Ouaraim, que foram r.emetidos por deliberàção do Senado às· suas 
comissões de constituição e fazenda,· ~cha-se a· obrigação imposta 
ao Estado de garantir o juro de 5% do capital que for empregado 
ria construção d,o caminho de ferro po Recife à Agua Preta; obri
gação que a proposição e a emenda fazem extensiva tanto à estra~ 
da que se projeta construir na orovíncia de S. Paulo, entre Santos .. 
e S. João do Rio Claro, como à que se houver de empreender entre 
Porto Alegre e a colônia de S. Lepoldo. 

"Os abaixo assinados não são avessos ao sistema de garantia dé 
juro, mas entendem todavia: 1.0

, que enquanto a experiência não 
demonstrar que o tesouro pode satisfazer a empenhos maiores do 
que os provenientes dos contratos celebrados para construção das 
estradas de ferro já decretadas, não é prudente ·sujeitarem-nos a 
novas obrigações que talvez não possamos· SC\tisfazer sem nos so· 
corrermos a meios muito gravosos, mormente se continuar por 
muito tempo a guerra que está consumindo na Europa tão prodígio· 
sa soma de ·capitais; 2t, que em todo caso cumpre ao poder legis
lativo não conceder semelhantes favores sem conhecimento prévio 
do ónus a que sujeita os cofres públicos, e bem averiguar se as 
empresas que o.s pretenderem oferecem grande probabilidade, se
não certeza de produzir dentro de curto prazo sufici~nte rendimen
to para pôr o tes·ouro nacional a abrigo de pesados encargos; tanto 
mais porque obrando de outro modo, correremos o • ris·co de ver 
comprometido o crédito do Brasil. Um dos elementos mais indis
pensáveis do crédito comercial é a prudência e regularidade de 
procedimento daqueles que o solicitam, porque ninguém ·pode ter 
confiança em quem malbarata seu cabedal, ou empreende opera
ções .desregradas. Os governos estão a este respeito no caso ·dos 
particulares. Cumpre pois não obrarmos de modo que se· possa 
acreditar Rue p Brasil se lança;~~s cegas nos empenhos ·que está 
contraindo; enfraqueceríamos assim. o crédito, que com tantos sa· 
crifícios temos mantido até agora. 

"Outro fundamento têm ainda os abaixo-assinados para julga
rem prematuras a proposição e a menda a que se têm referido. 
No estado atual da Europa os capitais disponíveis tornar-se-ão pro-
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vavelmente de dia em dia mais raros, e cada vez será mais difícil . . 
organizar ali c.ompanhias que forneçam fundos para construção de 
estradas no Brasil: procurar-se~á portanto levantá-los aqui mesmo; 
e no conceito dos abaixo assinadas fora isto um grande mal. 

"Não é precis·o estar cabalmente informado do que se passa 
na praça mais importante do império, isto é, no Rio de Janeiro, 

' . 
para reconhecer~se• quão pequena é a soma de nossos capitais dis-
poníveis; basta refletir que somos uma nação de ontem. Não é pois 
de presumir que possamos levar ao cabo com nossos próprios re-, 
cursos as estradas que já temos começado, ou .estão a ponto de 
começar, sem distrair da agricultura e do comércio, para fixar nas 
mesmas estradas uma parte considerável dos ~apitais circulantes, 
que os estão alimentando. Ora, empreender novas obras por seme
lhante meio fora aumentar os embaraços com que a indústria tem 
de lutar; a taxa do juro elevar-se-ia cada vez mais; os gêneros de 
primeira necessidade encareceriam gradua·lmente e se a guerra da 
Europa continuasse a dificultar a importação de capitais estrangei
ros, é muito de presumir que tivemos de sofrer males incalculá
veis. Ninguém desconhece ._que a facilidade das comunicações é um 
dos meios mais eficazes de aumentar a produção: mas o efeito 
dele é lento, aparece com o andar do tempo, entretanto que os 
males produzidos pela distração dos capitais e.mpregados, quer na 
cultura di;i terra, quer nas operações comerciais, hão de ser pron
tos e dolorosos. 

"É portanto o parecer dos abaixo-assinados, que covém so· 
brestar por ora na concessão de novas garantias de juro até que· a 
experiência nos esclareça mais sobre a extensão dos recursos com 
~ue podemos contar para esse efeito, e dos empenhos que temos 
já contraído. 

"Rio de Janeiro, 12 de junho de 1855. - Visconde de ltaboraí . 
- Eusébio de Queirós Coutinho Mattoso .Câmara. - J. F. Vianna.'' 

Ficam sobre a mesa os três primeiros pareceres, e vão a im
primir o 4.0 e o. voto separado. 

ORDEM DO DIA 

'' 

É aprovada a redação do projeto de lei que ·autoriza o governo-
a pagar as presas da guerra ,da independência e .do Rio da Prata, a 
fim de ser o dito projeto levado à sanção imp~rial. 

542 



São aprovados sem debate, em 2.a e última discussão, o pa
recer da comissão de constituiçã.o indeferindo o requerimento de 
Manoel Vieira Coutinho Guimarães, e em 1.a e 2.a discussão para 
passar à 3.a, a proposição da câmara dos deputados autorizando o 
governo a mandar pagar ao cônego Pedro Nolasco de Amorim Val
ladares, ex-tesoureiro da capela· imperial,· o ordenado anual de 400$. 

Continua a 3.a dis·cussão, adiada. em 24 do corrente, do Jpr~jeto 
do ·Senado - H de 1848 - sobre ele.ições com as emendas - P 
do mesmo ano -, aprovadas na 2.a discussão, com o parecer -
E deste. ano - das comissões de constituição e legislação, votos 
separados e emendas oferecidas pelas sobreditas comissões, e 
voto ·separado dos Srs. Pimenta Bueno e· visconde de Sapucaí, e 
emendas oferecidas pelo Sr. marquês de Paraná. 

O SR. SOUZA RAMOS - Esta discussão foi adiada para con
tinuar na presença do Sr. presidente do conselho e S. Exa. não se 
acha na casa; mas isto não obsta a· que eu use da palavra que V. 
Exa. acaba de conceder-me, porque não é meu propósito combater 
as opiniões de· ninguém, não é meu propósito envolver-me no de
bate em que têm tomado parte tão distintos orados. ó meu fim é 
antes de·clarar e justificar o meu voto, porque em matéria tão 
grave, tão .importante desejo a todo o tempo poder desviar a res
ponsabilidade de medidas, para cuja adoção não. haja constribuído. 

Senhores, não ·sou sectário do princípio da imobilidade que 
excluí todo o progresso, que .recusa ao espírito humano seu natu
ral desenvcilvimento, que desconhece e rejeita a influência do esta
do, as lições da experiência. Creio que nossas instituições necessi
tam de desenvolvimento, que estamos ainda atrasados na longa 
carreira dos aperfeiçoamentos a que devemos chegar; mas tam
bém estou persuadido que nossa marcha para ser segura deve ser 

lenta e refletfda. 
As reformas para que sejam aceitas, além de terem o ·racio

cfnio em . ~eu apoio, çumpre que a experiência tenha ~emonstrado 
sua necessidade. · 

Não aceito, Sr. presidente, ~ doutrina do § 21 do projeto, proi
bindo que diversos funcionários~ .públi·cos sejam votados em certos 
círculos e províncias; nesta parte . estou p'erfeitamente de acordo 
com os ilustres memb.ros das comissões reunidas que julgaram se
melhante disposição contrária à constituição, por_ isso que vai ai-



terar as condições de elegibilidade nela muito expressamente mar
cadas. (Apoiados e não apoiados.) 

Nisto, Sr presidente, estou de acordo não só com os ilustres 
membros das comissões de constituição e legislação, como com 
diferentes membros mui importantes desta e da outra câmara. que 
em outras ocasiões se têm pronunciado sobre a matéria; e também 
estou de acordo com o voto que sobre esta mesma matéria já dei 
na câmara dos Srs. deputados. (Apoiados.) 

Nem, Sr. presidente, a minha convicção pode ser abalada pelas 
razões que produziu o ilustre Sr. presidente do conselho, não obs
tante o muito respeito que S. Exa. sabe que estou acostumado 
a prestar às suas opiniões. 

S .. Exa. trouxe alguns fatos tirados das instruções de março 
de 1824 e da lei última de agosto de 1846 qúe, ou já .foram expli· 
cados pelas ilustres comissões, ou não têm aplicação ao caso; e, 
quando a tivessem, isto não bastaria, porquanto ninguém mais do 
que S. Exa. sabe que do fato não se deduz logi·camente para o di
reito. (Apoiados.) 

Não é só isso, Sr. presidente, que me leva a votar contra se
melhante disposição. Ela é demais ineficaz para não dizer ilusó
ria. 

O que se determina aí? Que os presidentes de província e 
outros funcionários, como os inspetores de tesouraria, comandan
tes de armas, etc., não possam ser votados nos círculos em . que 
exercem autoridade ou jurisdição .. Já um nobre senador· noticiou à 
casa a inteligência que se pretende dar a esta disposição que a 
anula perfeitamente . 

. O SR. DANT AS - Continua-se a dar e>eplicações na câmara 
dos deputados. 

O SR. SOUZA RAMOS - Não creio que se possa vir a dar 
semelhante inteligência à lei; mas estou bem persuadido de que 
semelhante disposição nada remedeia .. O .presidente de província 
depois de nomeados os eleitores~ que é o· principal, pode ser re
movido e eleito deputado (apoiados); os juízes de direito podem 
fazer as trocas e breganhas de que ,iá se tem faladp; Portanto se• . 
melhante disposição é inteiramente ineficaz: estou .,D.'lesmo persua
dido que agravará o mal que se pretende evitar. . . . 

Aqueles que desejam as incompatibilidades a; todo transe po
derão aceitar o que se acha proposto, não porque.'. o achem bom, 
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rnas em atenção aos corolários necessários que se hão de seguir 
e que o. n~bre presidente do conselho já anunciou .quando disse: 
"Se isto não for bastante, outras medidas serão tomadas." 

O SR. D. MANOEL - Apoiado. 
O SR. SOUZA RAMOS ...;_ Mas eu, que desejo saber aquilo 

por que voto, quero uma medida completamente desenvolvida. Por 
ora nada mais se faz do que implantar o gérmen das reformas; e 
entrega-se ao azar o seu desenvolvimento, ou a suas conseqüên
cias~ 

. . "O. SR. D. MANOEL E OUTROS __; Apoiado. 
O SR. SOUZA RAMOS - Quer o governo medidas eficazes a 

este respeito? Apresente com franqueza o seu pensamento com
pletamente desenvolvido, que, se for bem justificado, dar-lhe-ei meu 
voto. 

Aceito, Sr. presidente, a doutrina das incompatibilidades indi
retas; estou persuadido da necessidade de que a magistratura se 
constitua de modo diverso do que atualmente se vê: e assim pen
so, Sr .. presidente, não por ódio aos magistrados, não porque eu 
entenda que o corpo legislativo não tem feito ao país todo o bem 
que este tem direito por ter magistrados em seu seio,. mais sim 
porque desejo que os magistrados não sejam distraídos de suas mui-

to importantes e elevadas funções. (Apoiados.) 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA - Apoiado. 
O SR. SOUZA RAMOS - Também não é esta opinião nova em 

mim~ Quando tive a honra de presidir a repartição dos negócios 
da justiça, tratei de dar a mais leal e fiel execução às leis q~e 
neste sentido .haviam sido votadas em vista de propostas do meu 
muito honrado antecessor. 

E não fiz somente isso, Sr. presidente: ~os atas do governo 
procurei cingir-me ao pensamento do c.orpo legislativo: não pro
pus à coroa nenhum deputado para ter entrada na magistratura. 

Porque, Sr. presidente, se se quer que os juízes não tenham 
assento no parlamento, se se quer que desapareça essa confusão 
que tan~o ~~orror causa a alguns membros desta casa,. não basta 
que os magistrados não possam ser deputados;. é preclso também 
que os deputados .não possam ser magistrados. (Apoiados.) 

o SR. O ANTAS - Nisso ha'{eria coerência, mas não ·tÇ~z conta. 

O SR. O. MANOEL- Apoiado· .. 
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O SR. SOUZA RAMOS ~ O que remedeia o projeto a este res· 
peito? Trata de opor obstá·culos .a que os juízes sejam deputados; 
mas fica ao governo a ação livre de fazer jufzes aos deputados. 

Para os partidários das incompatibilidades o mal que tanto os 
incomoda pode continuar. Em abono desta asserção observarei que 
os juízes que se apontam na câmara dos deputados para mostrar 
a influência da magistratura nas eleições nem todos o eram quan
do foram .eleitos, alguns foram nomeados depois. (Apoiados.) 

Sr. presiden~e, sem intenção de censurar, deploro que o gabi· 
nete atual não tivesse continuado a este respeito a marcha ence
tada pela administração passada, deploro que o gabinete atual ti
vesse abandonado a idéia de, por meios indiretos, arredar a magis
tratura· das câmaras e da política. 

Ainda que o gabinete atual tenha opinião diversa, ainda que 
esteja convencido da ineficácia de semelhantes medidas, entendo 
que nã·o só as devia executar, como mesmo dar-lhes maior desen
volvimento . 

. Parece-me inconveniente na administração essa continuada mu
dança de opiniões, essa divergência em matéria tão grave~· Só a 
experiência é que pode demonstrar todos os defeitos de uma lei; 
e ·um sistema uma vez adotado não deve ser abandonado antes de 
ter tido execução. 

Mas o gabinete atual não simpatizou com o sistema das in
compatibilidades indiretas, e sem o praticar, sem o experimentar, 
o pôs de parte, e enceta hoje uma política nova; é um outro prin
cípio que se quer fazer prevalecer, o das incompatibilidades diretas, 
por ora relativas ou incompletas, mas que ao depois se tornaram 
absolutas ou perfeitas, quando se ver que isso não é bastante. 

Pergunto a V. Exa., as medidas que foram votadas neste sen
tido poderão Inspirar confiança em sua duração? 

Estou persuadido que, uma vez votadas estas medidas, qual
quer que seja a administração que substitua à atual, há de preser
var na sua execução; mas o povo, advertido pelo exemplo do .Q?· 
binente atual, talvez não pense assim. As melhores leis perdem 
muito de sua força, não podem produzi r todos os seus bons efei
tos, quando lhes falta o caráter de estabilidade. · 

Disse-se, Sr. presidente, que o projeto em discussão não tem 
em vista arredar das câmaras os magistrados, para os quais fica 
livre o campo eleitoral; que a lei unicamente tem em vista isentar 
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Os magistrados da suspeita de comprometerem seu cargo por amor 
de sua eleição. Mas o nobre presidente do conselho, que foi o 
mesmo que trouxe à casa esta consideração, em outra parte do seu 
discurso demonstrou cabalmente que os juízes de direito não têm 
força bastante para, somente pela influência do seu emprego, fa
zerem-se eleger em uma província, porque para isto não são· sufi
cientes os votos de uma comarca. 

Portanto, essa suspeita lançada sobre os magistrados é, no 
conceito do· Sr. presidente do conselho, completamente infundada; 
e . é para arredar uma suspeita que não tem fundamento afgum, 
que cai por si, que se vai fazer uma inovação desta ordem? (Apoia
dos.) 

Desejo, Sr. presidente, que os magistrados se liguem mais es
treitamente às funções de seus cargos; desejo por conseqüência 
que eles se arredem das câmaras e da política; digo-o franca
mente,· e estou pronto a dar meu voto às medidas que para che
gar-se a esse resultado forem propostas, uma vez que não ofen-, 
dam direitos políticos garantidos na constituição do Estado. Ouan· 
do vier à casa uma reforma com tais condições, eu lhe darei meu 
fraco apoio; o que agora se pretende, além de ofender diretamente 
a constituição, não trará vantagem alguma, deixa as cousas no 
mesmo ou em pior estado. 

Agora, Sr. presidente, passarei a falar a respeito dos círculos, 
dessa grande inovação que está consignada no projeto que se dis
cute, e foi aperfeiçoada por uma das emendas do nobre presidente 

' 
do conselho. 

Não entrarei na questão se a inovação proposta acha ou não 
apoio na constituição. Não estudei mesmo esta questão, Sr. pre
sidente, porque as razões da inconveniência de semelhante medi-· 
da são tantas que bastam para que eu não lhe possa dar meu voto. 

Estou porém persuadido de que o atual ·método de eleição é o 
mais conforme ao espírito dos legisladores constituintes, porque 
é ele o adotado nas instruções de março de 1824, obra desses 
mesmos legisladores. Encararei a questão pelo lado da conveniên

cia somente. 
Sr. presidente, ninguém mais do que eu deseja contribuir para 

flUe o sistema representativo seja uma verdade entre nós. Nin
guém mais do que eu se contrista, quando se diz que as câmaras 
não representam verdadeiramente o país. Todas as vezes ·que o meu 
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voto puder contribuir para que a representação nacional ·seja a ver~ 
dadeira expressão do país, não o recusarei. Mas, Sr. presidente, 

·estou persuadido que esta inovação, em vez de garantir a livre 
expressão d~ voto lhe pode ser contrária. 

Agora em cada província a oposição se liga para ~. eleição, os 
interesses dos diversos candidatos se combinam, e quando não 
são bastantes para dar um triunfo ao partido, ·nós vimos que pelo 
menos fazem suplentes que ordinariamente vêm tomar assento na 
câmara. Mas, se a eleição se fizer por círculos, . a oposição nem 
deve esperar em. vista de suas apreensões ter suplentes; os esfor
ços isolados dos candidatos poderão ser muito mais facilmente 
vencidos pelo' governo, se é que o governo, como costuma dizer 
a opinião que se mostra ·entusiasta de· semelhante reforma, é quem 
faz as eleições. Se ,é· o governo, como essa, opinião proclama, quem 
faz as eleições, ele encontrará uma resistência fais fraca nos cír· 
culos tomando os candidatos isoladamente, do que -nas províncias. 

Sr~ presidente, nesta ocasião V. Exa. permita-me que use a 
franqueza de que deram exemplo outros nobres senadores que me 
têm precedido. Se a medida de que se trata convém ao partido 
decaído, não ~ por isso que eu lhe .recuso mêu voto. Sou do núme
ro. daqueles que não enxergam grande mal. em que o poder passe 
para esse partido. Não promovo este sucesso, não o desejo, por
que esse partido tem opiniões diferentes das minhas, e eu desejo 
que o poder estêja nas mãos daqueles cujas idéias no meu en
tender são mais próprias para conseguir-se a felicidade do nosso 
país; mas se esse sucesso se der, eu aceito o fato, não para des
frutar os chamados gozos do poder com esse partido, não para 
compartilhar a responsabilidade das posições oficiais, mas para 
não lhe opor em sua marcha embaraços caprichosamente, para 
apoiá-l.o mesmo tanto quanto o permitir ,a divergência de nossas 
opiniões. Quem se pronuncia assim, Sr. presidente, dá .bem a enten
der que não se deixa levar por vistas mesquinhas, por ódio de 
partido, quando se opõe a esta reforma. 

As grandes vantagens desta reforma foram refe.r,idas pelo ilus
tre Sr. presidente do conselho. É a ~.a, a facilidad~::na verificação 
dos poderes na câmara temporária; é a 2.a, o dar lugar a que todas 
as opiniões possam ter na câmara eletiva os seus· representantes; 
e a 3.a, e haverem representantes de necessidades e interesses 

locais. 
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A vantagem de melhor verificação de poderes é bem pequena, 
Sr. presidente, p~ra nos levar a uma inovação tão grande. Vemos 
que ordinariamente não se inovem dúvidas ·e questões a respeito 
de toda a eleição de uma província, mas somente a respeito de 
certos candidatos, para com os quais a câmara pode, sempre que 
quiser, pronunciar-se com imparcialidade. 

. Quanto à outra vantagem, a de dar. lugar a que a minoria pos
sa ser representada na câmara dos deputados, já observei que não 
a enxergo. 

· Seria preciso, Sr. presidente, que a opinião adversa estivesse 
grupada em certos pontos para dali virem seus representantes. Os 
círculos não· se hão de compor somente de duas e de três paró
quias, não se formam tantos círculos quantos são os colégios elei
torais agora existentes, esparsas como naturalmente se acham na 
maior parte das províncias as paróquias e os colégios em que pre
domina a opin~ão em minoria; os seus eleitores que se reunirem 
nos círculos poderão se·r ,aí vencidos do mesmo modo que são ven
cidos agora na eleição por província, e vencidos dessa maneira 
então nem suplentes darão à câmara dos deputados (Apoiados.) 

Sr. presidente, falemos claro, esta medida pode ser muito útil 
como. um ex:pediente, 'pode servir em uma ocasião dada, mas uma 
inovação de tanto alcance reduzida 'às mesquinhas proporçÕes de 
um expediente não pode merecer a aprovação de uma corporação 
sensata como é o Senado. (Apoiados.) Se o gabinente atual (permi
ta-me V. Exa. que eu ~oque em .um objeto ~obre que não pretendia 
falar), se o gabinete atual não tivesse partido, como já se disse 
na câmara dos Srs. deputados; se o gabinete atual se ocupasse de 

I 

uma política meramente pessoal, do que já foi também argüido, a 
medida seria excelente, o habilitaria para despachar na mesma pro
víncia de!Jutado de uma e outra opinião, o que com o sistema atual 
seria difícil, porque seria necessário que os partidos aceitassem 
uma lista nesse· sentido, e nisso eles não se combinariam. (Apoia· 

dos.) 
Mas semelhante suposição é inteiramente infundada, o nobre 

presidente do conselho já o declarou muito formalmente ao 'Sena
do; enganam-sé os que pretendem que o gabinete atual não se 
apóia no partido conservador; enganam-se os que. pensam que o 
gabinete atual se ocupa com esta .. política m~s.quinha que ·se· lhe 
atribui. E nós devamos em matéria tão grave fazer leis que sejam 
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rectamadas pelas verdadeiras necessidades do país, que sirvam 
para todos os tempos· e para todas as administrações. Esta reforma 
é altamente prejudicial, em nada aproveita permanentemente à opi
nião em minoria. 

Agora, Sr. presidente, me permitirá V. Exa; que eu encare a 
medida proposta debaixo de outro ponto de vista. Não a encararei 
no ponto elevado das considerações políticas, porque disso já se 
ocupou o honrado membro pela Bahia que se senta à minha direita, 
mas somente quanto à sua influência sobre a ação propriamente 
administrativa. 

Os homens prátic.os, e aqueles que têm estado à testa da 
administração compreendem a inconveniência do espírito de pro
vincialismo que em uma ou outra ocasião se manifesta. (Apoia· 
dos.) Este espírito de provincialismo, que às vezes exerce pressão 
sobre o governo, faz com que se votem nas câmaras melhoramen
tos que não estão bem estudados, cujos orçamentos não estão 
avaliados com exatidão, cuja necessidade comparativamente com 
outros não é bem demonstrada, donde resulta que não só a admi
nistração pública não pode por multiplicados continuá-los com a 
perseverança necessária, como mesmo o país com eles pouco lu
cra. O país lucra com as grandes empresas nacionais, que dão vida 
à sua agricultura, ao seu comércio, à sua indústria e não com me
lhoramentos de detalhe mal estudados e necessariamente mal exe
cutados. A fortuna do Estado, colocada no estreito círculo dos inte
resses privados, se esteriliza para os grandes melhoramentos de 
que o país precisa. Senhores, a constituição é muito providente; 
para ocorrer a essas necessidades propriamente locais têm as pro
víncias suas assembléias e seus recursos. 

Poi bem, Sr. presidente, há algum inconveniente neste espírito 
de provincialismo que uma ou outra vez se tem manifestado nas 
câmaras; e acha-se pouco, quer-se fazer a câmara temporária · re
presentante dos interesses nacionais, deve ser, Sr. presidente, até 
agente de negócios das influências locais. (Apoiados.) 

Sr. presidente, trouxe-se para a casa o exemplo ·da 'Inglaterra e 
da França. Muito respeitável é o exemplo da Inglaterra, país clássi
co da liberdade, país modelo de administração. Mas, Sr. presiden
te, é .preciso examinar-se porventura os hábitos, os costumes .in
gleses se acomodam com os nossos, se são os mesmos. Ali parece
me que as cousas correm de uma maneira diferente daquilo a que 
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nôs estam~s habituados. Por exemplo, os membros da câmara dos 
comuns nunca são designados pela maioria do parlamento à coroa 
senão para tomarem a responsabilidade das pastas ministeriais, e 
para ocuparem· altas posições políticas. Mas entre n6s há quem 
diga que o assento em alguma das câmaras é . meio para muitos 
fins. {Apoiados.) Os nossos costumes são diversos, Sr. presiden
te. Se na Inglaterra não pode haver receio de .. que os· representan
tes dos condados amesquinhem sua elevada missão, entre nós não 
sei qual será a pressão que exercer-ão os eleitores sobre os . depu
tados, e estes sobre o governo. 

O exemplo da França não me parece procedente. A França, 
Sr. presidente, tão civilizada, tão cheia de íuzes, não pode ser mo
delo aos ·outros países quando se trata de uma boa organização, 
quer política, quer mesmo administrativa. Ali, Sr. presidente, nota
se uma inquieta mobilidade nos espíritos, uma continuada mudan
ça de opinião, que condenando o passado ameaça constantemente. 

o futuro. 
Para mim, Sr. presidente, não é modelo que se deve imitar. 

Mas, ouçamos, Sr. presidente, um francês muito distinto, e por 
conseqüência mais habilitado do que nós para julgar da utilidade 
desta medida naquele país. O Sr. Conde Louis Carné, já citado por 
um nobre senador, em um interessante artigo sobre a monarquia 
de 1880 se ~pressa assim: 

"A lei eleitoral de 1831 foi, debaixo de outros pontos de vista, 

0 escolho do novo governo, e em seu texto mesmo ela dá bem a 
entender quanta imprevidência política havia nos homens elevados 
à direção dos negócios pela crise de julho. Nos longos debates que 
precederam à adoção desta lei orgânica ninguém agitou a conve
niência de modificar o sistema da eleição direta, que em virtude 
da vitória não contestada das classes médias· ia ser antes um pri
vlégio pessoal do que um direito político. Em vez de atenuar o in
conveniente da eleição. direta, parece que de propósito tratou de 
agravá-lo. Com a criação das circunscrições de arrondissement, e 
de colégios de 150 eleitores colocou efetivamente os deputados na 
dependência íntima e toda pessoal de seus comitentes, ligou o des
tino dos homens públicos, qualquer que fosse sua importância, aos 
interesses e caprichos de um pequeno número de família~, e para 
proteger a câmara contra o ·espir.ito de partido a entregou à tira· 
nia do espírito de localidade. Pela ·posição assinalada aos .manda-
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târios do país o poder provocou a ingerência da câmara na no
meação dos mais pequenos empregados públicos, e perdendo assim 
as vàntagens· de sua principal prerrogativa preparou essa surda 
oposição do poder administrativo ao poder parlamentar, uma das 
causas menos suspeitadas, porém a mais real do descrédito em 
que devia cair um dia o governo rerpesentativo. Em lugar de 'fazer 
que os deputados dos departamentos exprimissem a opinião. de 
uma importante porção do 'território, os constituiu servidores cegos 
de mesquinhas ambições; eles tiveram ares de tiranos, quandonão 
eram por via de regra mais do que escravos." 

Ei~, Sr. presidente, os resultados que teve na França esta re· 
forma. Depois, como observ-ou o nobre senador por S. Paulo, esta 
medida . na França nasceu e caiu com um trono que se ostentava 
tão cheio de vida e de confiança. (Apoiados.) Para mim,· senhores, 
ela é de · mau agouro. 

Sr. presidente, como o meu fim é unicamente declarar o meu 
voto, continuarei, a tratar destas matérias muito perfunctoriamente, 
do moçfo o mais resumido. Vou concluir falando sobre a emenda 
que aplica os círculos à eleição dos senadores .. 

· . Sr. presidente, eu não conheço a necessidade de uma inova
ção do modo prático da eleição· dos senadores. Estaremos mal? 
O Senado . não está ·bem constituído? Por vício da. sua eleição o 
Senado nã.o faz ao país todo o bem a que o país tem direito? Seria 
preciso que se demonstrasse isto para trazer-se uma inovação se
melhante no modo por que se preenchem as vagas nesta câmara.. 
Se assim é, Sr. presidente, se o Senado não está bem constituído, 
se o modo da sua eleição é vicioso, nós devemos ter bastante 
·dignidade para dar a essa reforma largo desenvolvimento e não 
recusar os seus corolários. 

Não vejo, Sr. presidente, razão nenhuma que possa aconselhar 
a reforma que se quer estender ao Senado. Aqui ordinariamente 
verificam-se os poderes pelo exame do diploma de um só membro 
que ainda não tem assento na casa; por conseqüência.·. quanto a 
este ponto nada se lucra, não há vantagem alguma. Querer-se que 
o Senado seja representantes de necessidades, de interesses lo
cais é desnaturar esta. instituição. (Apoiados.) 

O Senado não é instituído para representar: Interesses me). 
veis, interesses do dia. O Senado é chamado para· representar inte
resses permanentes, para muitas vezes pôr embaraços a uma opi-
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nlão menos refletida, que, · em dadas circunstâncias, pretenda pre
valecer no país com dano dele. Esta é uma das missões do Sena· 
do. Se se quer que o Senado represente interesses locais, de mo
mento, então é preciso fazê-lo temporário, porque o Senado vitalí· 
cio não representa, nem pode, nem deve representar as necessida
des do dia. (Apoiados.) 

O SR. VISCONDE DE MARANGUAPE - Que mudam muito. 
O SR. SOUZA RAMOS - ... que mudam muito por diversas 

·circunstâncias. É a lógica. que pede suas conseqüências. E, Sr. pre~ 
sidente, lembra-me ter lido algures, que ou é insensato, ou abusa 
do instinto público o . poder se pensa que cabe em suas forças 
recusar as concessões que logicamente emanam dos princípios por 
ele mesmo estabelecidos. Declaremos que o Senado deve repre
sentar interesses de localidades, interesses móveis, e nós teremos 
confessado .a necessidade de acabar-se com a vitaliciedade desta 
corporação. E quantos males se seguiram? Destruído um princípio, · 
outros· ainda. mais altos não serão poupados. 

·Tenho ·ouvido dizer que esta emenda 1:em por fim satisfazer a 
constituição, ·que ficaria violada se porventura a câmara dos depu
tados fosse eleita por ·Círculos e os· senadores não; que tem por 
fim também satisfazer a conveniência de não haver uma câmara 
formada· por um modo diverso do da .outra. 

Estas são · as razões que tenho ouvido. Mas, Sr. presidente, 
a matér!a é muito importante, e me parece que os sustentadores 
do projeto, antes de darem por precedentes tais objeções, fazendo 
para se desembaraçarem delas extensivos ao Senado os éírculos, 
deviam ver outro meio de arredá-las. · 

Eu creio, Sr. presidente, que aqueles que sustentam que o po· 
der legislativo por lei ordinária está autorizado para· alterar as con· 
dições de elegibilidade, por isso que lhe compete regular o modo 
prático das eleições,· não devem achar embaraço. na objeção posta. 
Muito mais plausível me parece que seria a resposta que eu passo 
a expor sobre o. objeto da inconstitucionalidade dos círculos apli· 
cados somente à eleição da câmara temporária. 

A constituição quando estabelece que os senadores serão elei
tos pela mesma maneira que os deputados, pode-se referir ou às 
regras estabelecidas .na mesma;.çonstituição para a efeição, ou ao 
modo prático da competência do'· corpo legislativo. Parece fora de 
dúvida que a constituição naquele preceito não teve em vista o 
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~ado prático regulado pelas leis ordinárias, mas somente as re
gras que ela estabelece no art. 90, quando diz· que a eleição seja 
indireta elegendo a massa dos cidadãos ativos em assembléias 
paroqui.ais e. eleitorais de província, e estes os representantes da 
nação e província. Desde pois, que Jse cumprirem estas regras na 
eleição dos deputados e senadores, está satisfeito o preceito da 
constituição, embora ja diverso o modo prático regulado pela lef 
ordinária, porque. a isso não se refere a constituição. Se assim não 
é se a constituição quando diz que a eleição dos senadores seja 
feita pela mesma maneira que a dos deputados; quer que o modo 
prático seja o mesmo sem diferença alguma, então será forçoso 
confessar que a mesma constituição proíbe que se explique agora 
ao Senado a eleição por círculos, visto que no· art. 43 diz que os 
lugares de senadores que vagarem serão preenchidos pela mesma 
forma da primeira eleição, e a primeira eleição foi feita por pro
víncias e não por círculos. 

Quanto ao inconveniente de ser a câmara temporária eleita por 
um modo prático diverso ·daquele por que se preenchem as vagas 
no Senado eu não sei como ele pode fazer .impressão· naqueles que 
nenhum inconveniente enxergam em .que em uma mesma câmara 
tenham assento membros eleitos por diverso ,modo, e que poderão 
também ser chamados uns mais genuínos que outros. Sr. presi
dente, eu não descubro razão alguma. plausível para se aplicar à 
eleição dos senadores a inovação dos círculos. 

Sr. presidente, se eu tivesse prestígio bastante para ser aten
dido pelo Senado, me animaria a propor o adiamento desta questão. 
Existe na Câmara dos Srs. Deputados um projeto sobre incom
patibilidades desde o ano ·passado, um outro completo de reforma 
ele.itoral foi oferecido este ano.- Lá, onde têm assento os imediatos 
representantes do povo, onde·· se presume que melhor são conhe
cidas suas mais urgentes necessidades, devia começar esta incur
são. O governo que sustenta esta . reforma, devia promover que 
primeiro fosse discutida ali, porque sendo vencido em sua opinião 
teria um recurso legítimo para tentar que ela prevaleça, qual o 
apelo ao país consultando-o por meio das urnas. Ora, a reforma 
apresentada nesta casa depois de dis·cutida e aprovada a lei, me
recia mais facilmente a nossa aceitação. 

Mas observo, Sr. presidente, que nem no discurso. da coroa, 
nem nos relatórios dos nobres ministros se diz uma palavra sobre 
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a necessidade desta reforma, ·que .se existisse. não .. escaparia à 
perspicácia. do governo,· e de repente,· sem preparação .. alguma, se 
chama .para uma 3.~ discussão tão importante matéria. O Senado 
tem constantemente dado·. prova da circunspecção e madureza com 
que procede quando se trata de inovações deste alcance: era bem 
pàra presumir que tais reformas não .achariam simpatia· nesta casa 
para obterem uma aprovação repentina como parece. que se. deseja. 
Rejeitada a reforma nes.ta casa só fica à opinião. vencida o fraco 
re·curso de propô-la outra vez na sessão s~guinte .. Se. não estivesse 
tão persuadido como estou que o governo quer sinceramente esta 
·reforma, seria induzido, pelo fato de haver começado aqui sua 
discussão, a acreditar. que ele a não quer. 

O SR. D. MANOEL- Alguns pensam assim; é uma taticazinha. 
o' SR. SOUZA ·RAMOS __.:.. Sr. ·Presidente, tenho satisfeito o . 

meu prop6sito; está declarado. meu voto contra o projeto de re~ 
forma elitoral; como porém talvez aconteça que' 'daqui a pouco 
seja ele lei do país, eu devo concluir com uma observàção. 

Uma vez convertido em lei este projeto que tenho combatido, 
hei de respeitá-lo: mas não vendo na parte em que aplica ao Se:. 
nado o sistema dos· círculos a intenção de pautar a 6ondlita dos 
membros desta casa no desempenho da elevada missão que ·lhes 
foi confiada, eu declaro que, embora me designe o sortéio a re
presentação ·ele ·uma pequena fração da grande e importante pr<r 
víncia que tão geQerosamente me elegeu, empregarei ,sempre met.l'S 
débeis esforÇos pela sua prosperidade e do. país de quem sou re~ 
presentante, · sem que me. julgue ·na obrigação de ocupar~me d'e 
mesqurnhos interesses de localidade. (Muito bem, muito bem.)· .· 

I ' • ., • ' ' ' ' ' 

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE - No meu .modo, de .en· 
tender Sr. Presidente, a constituição e~pressamente . proibiu que 
os juízes fossem membros do poder legislativo, e além da dispo~ 
sição expressa há muitas outras disposições que .. habi)itam o p,oder 
legislativo a, fazê-lo assim, e estou persuadido,· no meu rnodo .de 
entender, que o senso comum assim o reclama. . .. 

Justificarei a minha opinião acerca da disposição expressa na 

constituição. O art. 153 dispõe. de~~a forma: .. 
"Os juízes de direito serão perpétuos, o· que todavia .. se não 

entende que não possam ser mudados de uns para outros lugares 
pelo tempo e maneira que a lei determinar." . · 
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·Eis o. que determina a constituição. 
Sr. Presidente, confesso primeiro que tudo a minha falta de 

conhecimento da minha .língua, e tanto mais a estudo tanto mais 
reconheço o quanto é difícil sabê-la. Em segundo lugar recónheço 
que há termos técnicos, que têm uma significação especial: a 
palavra perpétuo parece-me que não admite interpretação, mas os 
nobre Senadores, ·especialmente os jurisconsultos, juristas, legis
tas, juízes, ou que por nome não perca, dão uma interpretação 
que: me não parece clara a esta palavra perpétuo. 

Vamos a ver como eles admitem essa pe!'1petuidade dos juí
zes na prática. Um moço que se propõe aos estudos das nossas 
academias jurídicas apalpa as suas inclinações. Uns dão-se ao es
tudo prático. das leis. (se ,eu disser alguma coisa que não seja 
rnuito regular, peço que me relevem), .uns dão-.se ao estudo de 
direito prático, aspiram a serem meros julgadores no direito civil 
e crimin.al, outros, consultando a sua inteligência e as suas am
bições, dão-se ao estudo do direito público e das gentes, ao estudo 
de economia política, ao ·estudo de direito marítimo, e mesmo ao 
direito comercial mais ou menos, porque uns aplicam-se mais a 
um ramo, outros a outro, segundo suas circunstâncias ou segundo 
suas ambições, que é palavra que ouvi ~qui. 

. Este moço, uma vez formado {eu vou ao meio prático que tem 
existido entre nós), quaisquer que seja.m suas ambições, o lugar 
que se lhe depara mais asado aos seus fins, o de juiz municipal. 
O bom moço, tendo já adquirido tais ou tais relações no colégio 
éntre. os seus condiscfpulos, apresenta-se com facilidade ao go
verno, que. lhe dá o lugar de juiz municipal. Se ele se possui da 
ambiçãÕ do juiz, retira-se, consulta os seus livros, dedica-se com
pletamente às coisas que lhe são prescritas, e limita suas relações 
debaixo· do princípio religioso de desempenho de suas obrigações; 
se porém suas ambições vão a outro ramo de funções públicas, 
se ele, C·Ohsultando as suas forças, vê que é melhor ser político, 
apresenta-se . perante os seus concidadãos, consulta ·quem são as 
notabilitantes eleitorais, adquire tais ou quais relações com elas, 
e no desempenho de suas atribuições lembra-se sempre que deve 
subordinar tudo às suas ambições, que é o ser político. 

· · Esse moço, estando em contato com os outros funcionários 
de· sua categoria numa província ·ou em qualquer·. distrito, facil
mente se corresponde com eles, combina as suas vistas, tendo um 
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tal ou qual círcu.lo em que pode tentar. a fortuna .e verse com efeito 
pode sair da carreira de Jui.z ou tentar a carr.eira polítjca.: 

Estas relações que tem adquirido com as notahilid~de~ poli~ 
~icas, com as influências eleitorais dão-se;.lhe ·tal ou qúal proteção 
além da que possa ter por seús paref1tes ou por influêncià · dô go
verno, e eis aqui o meu· doutor constituído homem político, .mem~~ 
bro represe,ntante da nação na repr.esentação ··nacional.. E . o que 
faz este homem? Lembra-se· sempre das suas ambições,. ambiÇÕes 
nobres, como se disse; e porventura o meu doutÓr Virá. rep're'sen~ 
ta r· interesses de· alguém? Para que é que éle praticou o éstudo 
da retórica, da filos.ofia e das hurrianid'àdes, senão para· saber '·usar 
dele, segundo for conveni~nte? · · 

O novo deputado juiz não tem outra coisa a fazer senão votar 
COil_l p. governo, porque em VOtando com O governo tem Orn ·ca· 
minho· mais suave· e natural, não tem precisão de fa·z~r oposição, 
nem atender à reclamação de povos; não, ele é. o amigó da órdem~ 
vota com o governo, faz os seus estudos, prepara ·o· seu· discurso 
para em uma ocasÚio oportuna em que o governo tem uma propo~ 
sição fazer o seu debut. Que bonita palavra!' Apoiado com a ·maio~ 
ria, protegidopelo governo,· é um moço interessante, ·dá esperan· 
ças. Esse moço não pode deixàr já tendo o seu quatriêniô, de. ser 
escolhido para o primeiro lugar de· ju,iz de direito, tEmdcf até a 
circunstância de ser ·.um representante da nação, e vai o suave e na
turalmente nomeando juiz de direi,to. 

Mas ele é juiz de direito perpétuo; mas o .juiz ·de. direito p.er
pétuo está na ~câmara e é preciso um substitúfo para desemp.~n~ar 
o seu lugar, ,embora não seja perpétuo. O ·juiz, note~s.e · b~m,, Sr. 
Presidente, sabe retórica e filosofia, os clássicos. gregqs e latinos, 
consulta süas ambições;· e re·conhecendo . que . não há coi~a co~.o 
ser amigo da ordem e votar GOffi ,O governo não se arrisca; porqu~~ 
note V. Exa., ainda que haja alguma modificação minis~erial, . ~~~ 
não tem ~nenhum pezar, porque· vai votar: com o gov~rno .que. ~s~ 
sergüe, porque ele é amigo da ordem, . e quem governa. é; ordinaria~ 
mente a sua classe. , ·· 

Sr. Prestdente, desde já dexo dizer. q~:Je é minha opinião que 
o governo do meu país reside nos· juízes,. que a soberania n.acional 
está nos juízes, e ·eu o mostrar~ i; não quero ser tido por 'embu
xado, quero manifestar os sentimentos das minh~s conv~cções .. 
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O .bom juiz sempre se encosta à maioria, porque ele sabe re
tórica e filosofia; o bom juiz,· Sr. Presidente, não pode deixar de 
ser iniciado numa presidência de província. Pois. quem há de ser? 
Um homem amigo da ordem que tem sido eleito representante 
da nação, que tem votado c.om. o governo vai para uma presidência 
e a perpetuidade.? E não juízes perpétuos! · O juiz presidente de 
províncial Encostados à maioria bem sabe V. Exa. que há de ser 
reeleito; ele reeleito vai da câmara para a presidência e da presi· 
dência para a câmara e é juiz perpétuo! · 

Da~ o juiz, que sabe retórica e filosofia, que tem administra
do províncias, RUe tem sido reeleito, que é do partido da ordem, 
e que tem seu apoio pa representação ·nacional, porque tem sido 
sempre da maioria, e tendo sido presidente mostra que ·sabe ad
ministrar, que tem noções da política e grandes habilitações, e 
aí vai para ministro de estado; mas se por algumas circunstâncias 
esse ministro é demitido, se por qualquer circunstância é tirado 
das câmaras vai para o seu lugar de juiz. 

Porém note V. Exa. que esse juiz tem adquirido outros hábi· 
tos; que esse juiz tem esquecido· as relações de justiça que são 
muito diversos das relações políticas. Na poÜtica dominam as gran
des conveniências nacionais, na política as grandes conveniências 
naclonais subordinam os p~quenos princípios de justiça, e o ho
mem educado nessa escola vai depois ~er juiz! Ele tem adquirido 
relações, tem partidos, tem afeições, esse homem, Sr. Presidente, 
é um santo, esse homem ~quando estiver empunhando a vara do 
Themis esquece todas· essas relações, vai fazer justiça com toda 

a imparcialidade ... 
O SR. O. MANOEL- Sem dúvida. 
O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE - Tenho muitos colegas 

juízes, e estou bem longe de crer que estas expressões . se. diri
jam a nenhum ,deles, eu os conheço mesmo como exceções da re
gra; estabeleço a regra e eles são a exceção. Só desconhecerá 
isto quem nunca foi político, quem nunca se ·enredou .no conflito 
da política rem que até se cortam as mais íntimas e . mais antigas 

relações (:)e 1=1mizade. 
Sr. Presidente, o homem arredado da política :c tem a garantia 

da perpetuidade, continua a ser juiz; ele vai sentar-se na cadeira 
de Themis, ,e ~ntão julgará como um anjo, que co.mo homem não 
pode ele julgar. Depois continua como homem .separado da po-
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Htica, mas amanhã seus amigos e colegas procuram-lhe a indeni
zação, e ele aí vai ser membro do poder. executivo, do ·judiciário, 
do legislativo e do moderador. Tem lugar no ministério, tem lugar 
no conselho· de estado, e ao mesmo tempo na relação da côrte; 
nias como não pode acumular tanta coisa, dispensa-se de ir à 
relação, conservando .seus vencimentos e acumulando tempo ·para 
uma boa aposentadoria. · · . 

Senhores, eu não estou falando na Inglaterra, nem na Turquia. 
estou falando ,no meu país, e esta é a história .do meu país .. Mas 
a perpetuidade que a constituição. estabelece neste a~tigo quer 
dizer que eles venham ocupar todos os lugares, abandonando os 
de juiz, servindo somente de juízes quando a opinião pública os 
tem repelido dos lugares em que têm estado? Essa é a perpetui
dade? Não, eu não posso entender assim a . perpetu!dade, e com 
essa maneira. de entender a constituição acontece que os juízes 
sendo . polítiocos é preciso que .haja outros tantos substitutos. .E 
depois não é só isso, a par da política vem as licenças, as comis
sões diplomáticas e as presidências, . e com isto muito sofre a 
administração da justiça .. 

Senhores, eu· entendo que a repartição pública que tem es
tado mais em anarquia é a da justiça e a prova· é que não há 
ministro que não apresente uma reforma: a questão da reforma 
judiciária é uma questão. perpétua, que tem atuado sobre nós desde 
muito, e como não há de ser assim, se é dos juízes que se tira 
para todos os lugares públicos, e são eles que ;interpretam a cons
tituição e assim entendem a palavra perpetuidade? 

Não mereço eu, que assim entendo, alguma desculpa quando 
digo que a constituição expressamente proibiu que o juiz saísse 
de seu lugar, e pudesse ser empregado em alguma outra repartição? 

O SR. D. MANOEL - Se .não vierem .outros argumentos. ~sta-

mos muito bem. . 
O SR. VISCONDE. DE ALBUQUERQUE - Estes argumentos são ' .. . 

para convencer a mim e não a V .. Exa. (Apoiados.) Eu. os trago 
para mostrar que l)ão sou revolucionário, que . não voto fora da 
constituição. Irei mostrar o estadp .. em que se acha a constituição, 
e a posição em que nos ·achamos. em relação· a ela .. 

O SR. 'D. MANOEL - O caso é que até aqui não tem apare~ 
cido na discussão a tal perpetuidade; V. Exa. é o p~~meiro que traz 

este . argumento. 
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O SR: VISCONDE DE ALBUQUERQUE - Sr. Presidente, não 
tenho apontamentos de tudo quanto se tem passado no parlamento: 
e a· maior provà flUe 'tenho de que me vão faltando as faculdades 
intelectuais,· é que ,me esqueço de muita coisa que se tem passado. 

O SR. D. MANOEL ~ É porque tem muita coisa grande e im
portante em que se ocupar. 

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE - Todavia apelo para a 
memó~ia dos· membros da casa que me ouvem, acerca de um fato 
que vou referir, e que há de constar da publicação das nossas dis
cussõe$: talvez que se eu mandasse folhear os jornais se encon
trasse neles o que vou dizer. 

· · Senhores, recordo-me que um dos membros do poder judiciá~ 
rio que fez a suá carreira no parlamento, ·e que é entre nós uma 
Flotabilidade política, reconheceu na outra c~mara, em··um discurso 
(por mim ouvido ou lido) a vel'ldade dessa disposição da constitui
ção, e a necessidade das incompatibilidades. Mas, dizia ele: ~~se

nhores, são hábitos inveterados; não se hão de cortar de repente; 
pouco a pouco poderemos .fazer com que as coisas cheguem ao 
seus eixos." Agora p Senado ·permita que eu diga que esta opinião 
foi expedida pelo Sr. ·Paulino José Soares de Souza, hoje Vi'sconde 
do Uruguai. · 

O SR. D. MANOEL ~ Lembre-se da discussão de '1848, do dis
curso que ele proferiu então, e verá que essas idéias não apare
cem nesse· discUrso. 

O SR. PRESIDENTE - Atenção! 
b SR. D. · MANOEL ~ É ·somen·te .um tônico. 
O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE _;_ Pode ser que eu es

teja enganado, mas me recordo disso~ 
· O SR~ '0. MANOEL - Nã.o sei se trago ·aqui um trecho desse 
discurso: deixe-me ver. 

O SR.' VISCONDE DE ALBUQUERQUE -.Sé· não tem aponta-
mentos, mande ·consultar essa discussão.·. 
. O SR. O. MANOEL- Perdoe-me, fui consultá-la, diz outra coisa. 

O SR .. VISCoNDE DE ALBUQUERQUE- Pode ser que não fos
sem essas as palavras. 

O SR. D. MANOEL - Nem o pensamento. 
O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE - O pensamento pare-

ce-me que é esse. 
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O SR. O. MANOEL ~ Quando eu falar, lerei um trecho .. desse 
discurso. 

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE - Sr. Presidente,. é no
tável uma contrari.edade que se acha. na nossa legislação. Pela lei 
da organização do supremo tribunal de justiça ·não se permite aos 
membros daquele tribunal o exercício de qualquer outro !emprego,· 
exceto o 'de legislador. Ora, Sr. Presidente, não será um contra-

. senso admitir que um homem seja .legislador,·. por·,·con.seqüência 
politico, e que não possa ser ministro de estado? Gon:to é .que se. 
pode 'excluir de cargo de ministro de estado um homem que mostra. 
as maiores habilitações para. a direção. dos .negócios públicos? 

O SR. D. MANOEL -. Quem disse isso? · 
O SR. VISC9NDE DE ALBUQUERQUE.-. A lei que criou. o, su

premo tribunal. 
O SR. D. MANOEL - Ah! mas tem· resposta clara. 
o· SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE -·Ainda há outras leis 

que mencionarei para diante. 
Essa opinião desse orador que citei, e que. também ·é de outros 

muitos, 'não deixa, Sr .. Presidente, de ter alguma força. Com efeito, 
se nós de repente tivéssemos querido (não <;figo quisermos) tirar 
os juízes da assembléia geral, era um pouco duro. Desde qúe. o 
sistema representativo se estabeleceu entre nós os. juízes entra
ram para as câmaras, e eu sou o primeiro que digo, senhores, que 
não me queixo de que os juízes entrem;. do .que me queixo é que 
os juízes saiam. (Apoiados.) Sim, aqueles que tiverem as .habi.lita:
ções necessárias, estes que entrem para .a assembléia geral, por
que, como disse o nobre Senador por Minas, esses são nossos,· 
não são do poder judiciário. No prinCípio .da ·nossa constitui~ão 
entraram muitos juízes para as câmaras; mas por se ter feito isso 
ao princí-pio não se segue que · não devamos ir levando oportuna
mente as coisas àquele pé em que a constituição reconhece que 

elas devem estar. · 
Este:: princípio, senhores, é mesmo reconheciflo por .. aqueles 

que dizem que a constiuição não proíbe a eleição · dos juízes, e 
que querem fazer essas incompatibilidades indire.tas. Oh! pois vós 
reconheceis que a ConstituiçãQ .. nã_o proíbe e. quereis ·proibir· indi
retamente? Não é a ·mesma cdi'sa, o princípio. não é o mesmo? 
Como quereis roubar os 'direitos .dos cidadãos pela indireta? Ccm
fessai antes, e neste terreno vos acompanharei: ~Senhores,· a cons-
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tituição não é. um fat criador, não pode entrar flO seu desenvolvi· 
menta logo imediatamente à sua promulgação; requer tempo, re· 
quer oportunidade, vagar, ordem; é necessário que o progresso 

. I 

seja acompanhado pela ordem." Bem, aceito esta razão; 
Mas então, senhores, digo eu: ,; É já tempo." O número de 

homens que temos hoje no Brasil habilitados mesmo em direito 
(estou falando somente dos homens de direito) é sem dúvida de
cuplo ou· trinta vezes maior ao tempo em que se ·promulgou a 
constituição; assim o creio. Pois senhores, se a diferença é tão 
grande;· se não é somente o dobro, o triplo, o quádruplo, é numa 
razão décuplo (lá vai a matemática) que ·se tem aumentado, já não 
será tempo de atendermos ·ao· mal que resulta à administração da 

. f . . . 

justiça desse amálgama de· políticos e juízes? Não convirá fazermos 
alguma coisa? Digo que é tempo. 

O SR. D. MANOEL - Proponham a reforma· da constituição; 
sejam francos e sinceros. 

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE - Não temo a reforma 
da constituição, nisto nada veja de· impossível; quando for neces
sário, por que não· houvemos de fazer? Mas enquanto pudermos dar 
à constituição aquela inteligência que lhe é própria, que é o bem 
ser no nosso país, para que propor a sua reforma? 

Sr. Presidente, entendo que qualquer interpretação da cons
tituição que for hostil à associação brasileira· é absurda. (Apoiados.) 
A constituição foi feita para o nosso bem e não para o nosso mal: 
toda a inteligência que se lhe quiser dar;· e que se rec.onhecer que 
é um mal para nós não pode deixar de ser absurda. 

O SR. MARQUES DE OLINDA - Esse princípio pode ser apli
cado a todas as opiniões. 

O SR. VISCONüE. DE ALBUQUERQUE - Podem. aplicá-lo como 
quiserem. 

O SR. D. MANOEL - Quero ver a conclusão lógica. 

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE - Enquanto os Jl:.uzes 
forem políticos, Sr. Presidente, não haverá no país . a~ministração 
da justiça; e sendo este o grande princípio das as·sociações, por
que os homens se associam ,para que a justiça ~hes :seja adminis
trada, desde que se reconhece que por tais meios não há adminis
tração da justiça, decerto que se deve concluir que há absurdo 
na inteligência das instituições sociais. 
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O SR. D. MANOEL - A isso responde perfeitamente o discurso 
do nobre :presidente do consel·ho; · nesta parte· remeto-o a: esse dis
curso. O Sr. ,Presidente do conselho julga até necessário que os 
juízes tenham assento . nas câmaras. 

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE - Suponho, Sr.· Presl· 
dente,· que à vista deste artigo da constituição, que é expresso, 
os juízes não podem ser políticos, 'POrque sendo políticos deixam 
de ser perpétuos. 

O SR. D. MANOEL ~ ·Pobre constituição que há 30 anos não 
tem tido execução! · 

O SR: PRESIDENTE - Atenção! 
O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE - Não é só nisso que 

ela não tem tido execução. 
O SR. D. MANOEL - t um pequeno aparte. 
O .SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE - Venha ele, não· faz. maL 
Senhores, vou dizer ainda uma ·coisa. Tanto reconheço que a 

constituição não podia ser imediatamente executada em todas as 
suas partes, que tenho uma opinião que já manifestei, e que talvez 
seja singular. Não preciso apresentar ,um autem genuit das exce
ções que normalmente existem na execução ·da constituição: vou 
ainda referir-me à organização 'judiciária. 

Entendo, senhores, que a administração judiciária não pode ser 
uniforme ·no Brasil; enquanto pretendemos uniformizar a adminis
tração da justiça nos grandes povoados como nos desertos, não 
teremos administração da justiça, não teremos senão anarquia; e 
eu entendo ·que as províncias devem ser subdivididas .em distritos 
em que ·não hajam os direitos políticos consagrados pela consti
tuição, se quiserem que haja administração da justiça. 

Tenho esta idéia há muito tempo, já foi . por mim apresentada 
no parlamento, e quem havia de dizer, senhores? Foi .. acolhida mes
mo por aqueles que são hoje tão sucetíwts. dos direitos políticos 
dos cidadãos. V. Exa. já sabe ~ue me refiro às colônias militares. 

" )' \ 

Fui eu· qUe as propôs na câmara dos deputados; elas estão ado· 
tadas, ·e aí não hã direitos políticos; esses cidadãos foram chama
dos à exceção da ordenança militar. , 

Mas a 'minha idéia não se~ 1imita fi isso: desejo que ela seja 
adotada relativamente a todas essas pequenas localidades do de· 
serto: porque· entendo, senhores, que é ~m absurdo querer que a 
administração da justiça nos desertos seja a mesma que nos po-
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voados. Eis pois a minha opinião; para podermos ter os benefícios 
da organização judiciária consagrados na constituição precisamos 
classificar as nossas povoações. 

A constituição expressamente determina que haverá jurados 
no cível: entretanto isso não tem havido e eu· sou um daqueles 
que não querem gue por ora se realize essa determinação consti
tuci·onal . 

. O SR. D. MANOEL - Lá está a cláusula. 
O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQ~E - Qual é? Nos casos 

e pela ·forma que a lei determinar? Mas qual é o caso que tem 
havido de jurados no cível? 

O SR. 'D. MANOEL - Hoje já há. . 
O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE - O tribunal do comér

cio? Ora, pelo amor de Deus! Se aquilo é jurado, estou muito atra
sado. Mas não quero entrar nesta questão, porque sou leigo ... 

O SR. D. MANOEL- Chamo como quiser. 
O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE- Não é aquilo que a 

constituição chama jurados no cível. 
O SR. D. MANOEL - A constituição deixou isso às leis. 
O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE - Diz que haverá jur~ 

dos no cível; leia o artigo ... 
O SR. ·o. MANOEL .;..._ Não preciso ler. 
O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE - ... e nós não os te

mos. 
A 'constituição também diz que todo o cidadão brasileiro será 

obrigc.1do a pegar em armas para o serviço· do exército; e a lei 
regulamentar começou por declarar: "Ficam isentos, Fulano, Si~ 
crano, os baleeiros, estudantes, tropeiros, etc., etc." Ora, senhores, 
e nós estamos aqui discutindo os filigranas da constituição, nós 
que a pisamos aos pés tantas vezes? 

o SR. D. MANOEL - Ela não tem filagrana; somos nós que 
lhes ·pomos. 

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE - Esta e~pressão ~ 

pisar aos pés - é muito dura; mas muitos recoohecem que, para 
que a constituição possa imperar no seu verdadeiro desenvolvi
mento, é necessário extremar tais e tais casos. 

O SR. D. MANOEL - ~ preciso violá-la! ,.i; :, 

O 'SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE - A.· ponstituição tam· 
bém estabeleceu, Sr. Presidente, falando das e)eições, que a lei 
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regulamentar marcaria o meio prático .Ideias. Ora, o que é que os 
nobres membros 'da assembléia geral . entendem· por .. esse meio 
prático? 

. O SR. D. MANOEL - Lá está na constituição . 

. O. SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE - Pela própria confis
são dos membros que dizem que não· se podem excluir os juÍzes, 
querem que· no meio prático os juízes sejam excluídos, que são 
as tais incompatibilidades indiretas. 

E qual é o meio prático que havemos de seguir? Não há de ser 
o ·das antigas côrtes de Lumego ou de Coimbra, nem o dos pelou
ros das câmaras municipais. Havemos de recorrer ao país clássico, 
ao sistema monárquico representativo; e nesse país vemos· que 
ele nos ensina que, para que haja verdadeira representacão na
cional, .para que haja gove~no· representativo, é necessári~ fazer. 
muitas 'incompatibilidades. · 

Consulte cada um de nós o estado ·do meio prático .atual. Pelo 
meio prático atual digo que há incompatibili,dade de exercerem 
direitos políticos ,os homens interessados nas localidades; para 
estes há incompatibilidades, porque o meio prático qual é? Que 
os empregados públicos, os empregados de influência nas locali
dades possam ser eleitos; ora, esses homens são os que fazem a 
eleição, são os que a dirigem, são os que têm em sua mão as 
pronúncias, o recrutamento, as promessas de hábitos e comendas, 
empregos ~.comissões lucrativas, e tendo eles todos esses meios 
à sua disposição, quem há que possa competir com eles? Assim 
quem é 'incompatível de exercer direitos políticos são as verda~ 
de iras ·influências locais, .as pessoas ricas, ps lavradores, os ne
gociantes, as pessoas interessadas nas localid~es. 

O SR. o. MANOEL ~ Instrumentos do governo. 
O ·sR. VLSCONDE DE ALBUQUERQUE - Lá vou ·ao governo. 
Do. meio prático depende excluírmos quem ·muito bem quiser-

; i • 

mos; porque o meio· prático atual faz que as câmaras não. sejam 
compostas senão de empregados públicos, faz que o país não seja 
represe fitado senão por aqueles.· que o governo quer. · 

O Slt D. MANOEL - O gov.erno. 

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE - A soberania da nação 

está nos juízes. 
O SR. o. MANOEL - É uma lenga-lenga. 
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O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE - Os juízes são parte 
integrante de todos os poderes políticos. 

Mas continuanldo, perguntarei, o que quer o projeto que se 
discute? Quer tornar· incompatíveis todos os indivíduos que têm 
de concorrer para a eleição oficialmente, pela ,ação do governo. 
Po:s isto tira direitos políticos? Porventura não tem o poder legis
lativo a atribuição de marcar as condições .dos empregos? (Apoia· 
dos.) 

O SR. D. MANOEL - Quando não opostas à constituição. 
O SR. VISCONDE 'DE ALBUQUERQUE - Oh! Bom Deusl Ora, 

diga~me o nobre Senador, todos os dias não. estamos dando ao 
governo autorização para recrutar quem muito quiser, quem muito 
bem lhe parecer? ·E o homem recrutado tem direitos políticos? 

O SR. DANTAS - Queixa-se da constituição. 
0 SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE - Não me queixo da 

constituição, queixo-me ... 
O SR. D. MANOEL - Dos juízes. 
O SR. VISCONDE. DE ALBUQUERQUE - ... da indiferença com 

que os representantes da nação que são empregados públjcos, e 
que representam o país em detrimento da verdadeira representa
ção nacional, têm legislado acerca do recrutamento. Se estabele
cermos que as forças de terra e de mar sejam preenchidas P:Or 
meio de contratos, vêde que o cidadão quando se vai contratar re~ 
nuncia voluntariamente esses direitos. E acaso não está estabele
cido que aquele que quiser ser juiz deve ser formado no curso 
jurídico? (Apoiados.) 

O SR. O. MANOEL - A constituição deixou isso às leis or~ 

dinárias. 
O SR. DANTAS - Está na. constituição. 
O SR. VISCONDE . DE ALBUQUERQUE - Logo, também está 

na constituição que ~quele que quer ser juiz não deve ser elegível. 
O SR. D. MANOEL - 1sso não está lá; está .expressamente o 

contrário. .. 
O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE - O po'dér legislativo 

tem a atribuição de criar e suprimir empregos púb,liÓbs, 'e portanto 
pode exigir as habilitações que julgar necessárias ê'· impor as ·con· 

dições que julgar convenientes. 
O SR. D. MANOEL - Se forem contrárias à ·constituição, não 

pode. 
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O· SA. VISCONDE DE ALBUQUERQUE ·- Senhores, com .tudo 
se pode bulir, com o que há :de mais sagrado em nosso país: mas 
quando se fala nos juízes 11 Noli me tangere; somos soberanos."' 
(Apoiados.) Sim, sois soberanos, governais o meu país, mas ·o 
desapiedosamerite, sem .. compaixão. 

O SR. D. MANOEL - Não. apoiado. 
0 SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE :.._ Vou demonstrar. 
O ~R. D. MANOEL -·Vamos. a essa demonstração. · . 
O SR: VISCONDE DE ALBUQUERQUE -.Sr .. presi.dente, qual 

é a histó.ria do nosso pafs? . 
·O SR. D. MANOEL - Vamos a ela; felizmente é de nós todos. 
O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE - Os juizes de há muito 

governavam a monarquia portuguesa, e portanto esses ví·cios são . 
mais antigos do que se pensa. 

O SR D. MANOEL - Peço licença para duvidar. 
O SR. VISCONDE OE ALBUQUERQUE - Os juízes são homens 

de leis, têm o estudo da sociedade, sabem. retórica e filosofia .... 
O SR. D. MANOEL - Sabem mais do que isso. 
O SR. VISCONOE DE .ALBUQUERQUE - ... portanto sabem 

sofismar, e sabem mais alguma coisa; sabem associar-se ... 
O SR. D. MANOEL - ~.a superioridade. 
O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE - ... sabem constituir· 

se em maioria, e com efeito assim tem acontecido. Mas a admi· . . . 

nistração da justiça . é a última coisa de que eles cuidam: pouco 
se importam que a justiça seja administrada deste ou daquele 
modo. 

O SR .. BARÃO DE PINDAR~ ~ .A· cadeira que menos aquec·em 
é a de juiz. 

O SR. O. MANOEL - Isso tudo por causa de vinte e .tantos 
juízes que têm assento na câmara dos deputados, quando o país 
possui mai~ de 200! . . . 

O SR. VISCONOE DE ALBUQUERQUE -· Eu já disse que antes 
da constituição os· juízes governavam o país; mas depois da cons· 
tituição, eles, reunidos em colégios desde .os seus· princípios ele
mentares de estudo, associaram-se, . coligaram-se, apresentaram-se 
no parlamento, governaram e têm governado até hoje. · 

o 'sR. o. MANOEL - Devem a sua influência. unicamente ·à 
sua superioridade e problda.de. 
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O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE - No primeiro reinado 
essa influência dos juí~es era indispensável; veja V. Exa que os 
ministérios, o conselho de estado, as presidências de províncias, 
os lugares mais importantes do país eram dos juízes. 

O .SR. D. MANOEL - A razão é clara; era onde havia alguma 
ciência. . 

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE ~ 'Bem; mas permita o 
nobre Senador que eu faça uma observação. Faça V. Exa. a esta
tística dos juízes que há no país, tanto nos distritos como nas gran
des capitais, e lhe digo, lhe assevero sem receio de errar, que o 
número de layradores formados em aireito é maior do que o número 
de juízes. · 

O SR. D. MANOEL - Principiam agora. 
O SR. VISCONDE DE ALBUOl)EROUE - Como se diz, pois, 

qué a ilustração é exclusiva dos juízes? 
O SR. D. MANOEL - Ninguém diz isso. 

I 

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE - Mas eles estão go-
vernando. 

Senhores, não foi outra coisa senão a má administração da 
justiça que desgraçadamente deu ·lugar aos acontecimentos de 7 
de abril ... 

O SR. D. MANOEL - Nego isso redondamente. 
O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE - E eu afirmo com toda 

a certeza. 
O SR: D. MANOEL - É desconhecer a história. 
O SR. PRESIDENTE - Atenção. 
O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE - 'Senhores, recordo~me 

. I 

de que já tenho tido ocasião de defender os juízes, e não me· posso 
esquecer do cognome do Noborios que tiveram no nosso país 
(Risadas.) Não se lembram? 

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA - Pois não. 
O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE - Quando há uma co

moção dessas os juízes ~e~tem-se assustados, parece· que as· suas 
consciências os acusam, e então, Sr. Presidente, a desordem apa· 
rece. 

Com efeito no dia 7 de abril houvfa um tal ou qual estreme-
cimento dos juízes; mas eles foram pouco a pouco acordando, des
pertando, deixando . passar .a vaga, até que cheg.aram à ocasião de 
segurar-se. 
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O SR. ó. MANOEL - E assim é que se conta a hist~ria! 
O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE -. 'Eu serei suspeito ... 
O SR. DANTAS - E por que foi dissolvido o exército? 
O SR. PRESIDENTE - Atenção! 
O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE- Deixe V. Exa. dizer .. ·. 
O SR. PRESIDENTE - Não, porque é perturbar a discussão. 
O SR. VISCONOE DE ALBUQUERQUE- Não é .. _. 
O SR. PRESIDENTE - Isto ,que digo não é em obséquio e aten

ção ao Senador; é em observância do regimento, que não permite 
que ·se ·esteja a interromper o .orador, nem. que. se fale. sem se 
pedir e obter a palavra. 

O SR. VISCONDE DE. ALBUQUERQUE - Dar um aparte não é 
falar ... 

O SR. PRESIDENTE - Oh! pois não é falar quando ·se está em 
uma conversação continuada? 

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE- Sr. Presidente, o apar
te é que os militares foram dissolvidos; provavelmente quis-se 
concluir que os militares também governam. Eu não quero isso, 
De~s me livre desse governo, antes os juízes; os juízes dão vista 
às partes, e os militares não dão. (Risadas.) Mas quando desgraça
damente vem a governar a espada, é pel-os estragos que os juízes 
têm feito na sociedade. 

UMA VOZ- É verdade. 
O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE - Quando a justiça é 

bem administrada, a espada não é· senão um auxílio a ela. 
Os juízes, Sr. Presidente, de certa época por diante reassumi

ram a soberania nacional; isto é, não podiam ser eleitos senão eles, 
ou quem eles quisessem; porque é necessário também... quem 
tem muita carne dá um oss-o a um cão; é necessário .que os juízes 
também acomodem alguns amigos, parentes e auxiliares, porque 
precisam mesmo ser auxiliados. 

Mas para se arrancar a sociedade ao· poder dos juízes foi ne
cessário, Sr. Presidente, a maioridade. Sim, o grande pensamento 
da maioridade foi colocar as coisas no seu lugar, procurar uma 
garantia na sociedade contra uma associação oligárquica. 

O SR. D. MANOEL- Pois não! ... 
O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE _.. Presume o nobre Se

nador que esses pensamentos não se há de realizar? Oh! tenho 
fé de que se há de realizar. 

.. ' . ' 
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Mas, Sr. Presidente,, como é que está organizado o meu país? 
Porventura alguém pode governar sem ser juiz? Porque os juízes, 
apoderando-se do governo do meu país estabeleceram. logo o· prin
cípio das maiorias. E como é que se pode desmontar as maiorias? 
Como é que se há de pôr o guizo no pescoço do gato? (Risadas.) 

Sim, pela maioridade estes juízes assustaram-se um pouco; 
apresentou~se um 9overno que não era de oligarquia. ·Ora, Sr. Presi
dente, nenhum governo sensato poderá no meu país servir sem 
ter muitas considerações; dizem flUe é o meu defeito. Como é que 
se pode· gov~rnar hoje no Brasil arrancando dos lugares todos os 
. juízes e suas criaturas? Como se hão de arrancar? Quàl é o homem 
que ama o seu país que quer ser revolucionário? ·O ·re·médio é a 
perseverança, fé, esperança de qu~ os males do nosso país, por 
maíores que sejam, não serão eternos. Nóo havemos de fazer o 
serviço que pudermos ao nosso país, e se na nossa vida· não pu~ 
dermos, nossos filhos o farão. Eu não simpatizo; Sr. Presidente, 

com os meios violentos. 
Mas· esse ministério não tinha ainda 8 meses de existência e 

já fazia cócegas à oligarquia; e, Sr. Presidente, demitiu-se esse 
ministério com honra, com dignidade, ele não quis revolucionar 
o país, ele recebeu as coisas como estavam, aconselhava. a mar~ 

· cha dos negócios como parecia mais conveniente ao servço pú

blico. Mas a primeira coisa que se apresenta é a dissolução da 
câmara com um manifesto acerca das eleições. Esse ministério 
era réu porque não elegeu os juízes. Esse manifesto, senhores, 
deu lugar a esses desgraçados acontecimentos ·de Minas . e de 
S. Paulo. 

O SR. VISCONDE DE JEQUITINHONHA dá um aparte. 
O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE - Não? O nobre Sena

dor não se recorda. Davam-se os maiores apodos acerca de elei
ções. O ministério da maioridade não dissolveu a câmara, recebeu 
as pessoas que estavam, mas quando houve a eleição ordinária 
o ministério tratou de deslocar os juízes. Eis a origem, Sr.· Presi
dente, da influência do governo nas el~ições. Se o governo não 
influir nas eleições, os juízes são os que elegem. 

O SR. SILVEIRA DA MOTTA - J: verdade. 
O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE - Sim, eü sou testemu

nha. As reclamações que eu fazia sobre a liberdade de voto os 
meu colegas diziam: "vós sois inábil; se não tratarmos de opor-
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nos à oligarquia judiciária, os juízes entrarão no parlamento e con
tinuarão a fazer o que têm feito." Com efeito, o governo serviu-se 
dos seus agentes, os juízes também se servem dos seus; porque 
juízes e governo estão identificados, é incompatível ser eleito ne
nhum homem que o juiz não queira e o governo. Essa é que é a 
incompatibilidade, é o meio prático. 

Enfim, os senhores do país tomaram conta .do governo. · Ho
mens pouco prudentes apelaram para a força bruta . muito mal e 
indevidamente; foram repelidos e os juízes acharam-se .em mansa 
posse, em seu domínio. Mas não sei que susceptibilidade. (não es
tou certo nem posso saber do incidente) fez com çtue um dia os 
juízes abandonassem o poder e se chamassem outros homens que 
não eram juízes. Aí tornou ,a luta eleitoral. Houve muitos erros, 
eu sou o primeiro a dizer, porque, Sr. Presi·dente, de todos ·as nos
sos erros o principal é. o nosso amor próprio. Nós presumimos que 
temos direito de fazer representantes da nação aqueles que nós 
quisermos, mas desgraçadamente os membros do governo do meu 
país hão de propor Fulano, Sicrano, querer que os seus irmãos, 
seus tios, seus parentes e amigos sejam absolutamente os repre
sentantes. Eu ouvi essas idéias todas, sei os males que elas trou
xeram ao país. Mas os ministérios que .não desejam fazer per
turbações ·que querem uma reforma arrazoada e legal, não podem 
prevalecer. Os juízes perpétuos, na posse das primeiras e das 
últimas posições, como consentiram que se lhes tire o domínio? 
D'uram pouco, não podem deixar de durar pouco; tais ministérios 

são efêmeros. 
Depois, o· que dizem os juízes no parlamento? ·"O que fizestes 

vós? Não estivestes no poder? Vós não dizíeis que as . leis eram 
más? Como governastes com elas?" Oh! senhores que resposta 
tem isto? Quer-se que um ministério despreze as lels, que governe 
a seu arbítrio a pretexto de destruir aquilo que seus antecesso
res fizeram? Isto é que é o supra sumum da anarquia! Como alar
deiam! 11Vós não sois capazes de fazer coisa nenhuma, quem faz 
tudo somos nós!" Como não o haveis de fazer se vós sois sobe
ranos no país, e se alçuém quiser governar vós não deixais, salvo 

uma revolução, e revolução Deus nos livre dela. 
Os ministérios que caem. . . eu já pisse ao princípio quando 

0 juiz se senta no parlamento· o que é que faz? El~ sabe, tem 
lido Bentham e· um certo Hamilton que. ensina como se leva a 
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brasa à sardinha. Qual é o juiz que não sabe Hamilton? Ele diz: 
"Oposição nunca, encosta-te ao governo, prepara o teu discurso, 
procura a tua vez, e daí, subirás, irás por diante." Eles sabem 
estas coisas, estão de posse ... 

O SR. D. MANOEL dá um aparte. 
O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE - V. Exa. não conhece 

o tal Hamilton? É de supor 'que conheça... · 
O SR. D. MANOEL - Eu não sou desses, tenho feito oposi

ção ao governo. . . · 
O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE - Sr. Presidente, é muito 

triste coisa não ter cursado· as tais escolas de direito, porque 
então não se sabe nem ler, nem e~crever nem falar. Eu acho coisas 
no·s livros que não ·São assim, porque os homens de direito dizem: 
"Não há tal." 

Senhores, hoje no meu país ·não é possível nenhuma organi· 
zação administrativa senão entre juízes, os juízes hão de gover
nar, e administração ·de justiça não há de haver, e não havendo 
administração de justiça marcha-se a uma revolução. Mas também 
quando houver revolução- Bootus qui possedit ... boney packet ... 
é o grande caso! 

Isto é palpável, é evidente, é uma questão decidida há muito 
tempo a incompatibilidade dos juízes (apoiados), só lhe falta a san
ção legal. Esclarecer o país? ... O país está esclarecido mais d.o 
que ninguém, o auto de corpo do delito está presente, todos os 
indivíduos desde a mais ínfima classe até a mais elevada o co
nhecem: o que se faz na administração da justiça é sabido por 
todos. Quem apóia os desvarios da administração da justiça é a 
política, são as garantias que os juízes têm no parlamento e nos 
agentes do poder executivo. 

Cuidais vós P·Orém que eu dou grande apreço, grande impor
tância a esta medida? Não, voto por ela por deferência-. :Quando o 
ministério .mostra :que deseja atender aos males do país, eu hei de 
ser o primeiro a mostrar suceptibilidade? Não, isso não (apoiados); 
aceito a esmola. (Apoiados.) 

O SR. 0; MANOEL - Mas atenda ao discurso do Sr. presidente 
do conselho. · .. ; 

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE -. · O que me importa 
o que ,diz o Sr. presidente do conselho, se ele ,vota comigo?. Faça 
V. Exa. o mesmo; diga o que quiser, mas vote comigo. 
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O .SR. O. MANOEL - De que Deus me livre. 
O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE - Es estou que um de nós 

tem prejuízo ... 

O SR. D. MANOEL - t: opinião minha ·há mais de 10 anos, 
tenho-a sempre sustentado. 

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE - E a minha tem mais. 
de 30; um de nós está possuído de prejuízo. 

Sim; a medida é a confissão, o reconhecimento da • verdade; 
mas não é toda a verdade, porque . sem dúvida nenhuma haverão 
as trocas e baldrocas. Se o governo continuar a, influir. como é 
natural que influi, há de ser representante que o governo quiser. 
Não os inspetores de alfândegas e outros, que não têm . grande 
influência; a influência é dos juízes; os juízes são os que prendem, 
que tiram a propriedade, que dão direito a este ou aquele. Conven
cido como estou de há muito que pelo parlamento dificilmente 
se conseguirá alguma coisa, porque é um rifão que - lobo não 
mata lobo - não são os juízes que se hão de ,suicidar, os .Própri.os 
meus amigos têm me dito que eles não se hão de suicidar; bem 
convencido disto, não creio nessas meias medidas, são medidas 
ilusórias que não podem cortar o mal pela raiz. A raiz do mal 
não é o parlamento. Eu não me importava ter um parlamento cor· 
rompido, contanto que tivesse uma administração de justiça reta. 
Eu me apoiaria em grandes escritores acerca desta opinião. Há 
uma obra de cujo autor não me lembro, com o título - Para que 
serve um parlamento corrompido? - Escreve sobre a Irlanda, mos
tra para que servia mesmo na Irlanda ... 

O SR. D. MANOEL - Isso é um livro extravagante! (Risadas.) 
O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE - Extravagante! Tenho 

pena de me esquecer do nome do autor. Quando há administração 
de justiça, ela corrige os erros do parlamento que tem ofendido as 
liberdades públicas. 

(Há um aparte.} 

A tirania .não é .do parlamento corrompido, pode haver tirania 
independente de corrupção de parlamento, e quem sabe se a maio
ria deles o não é? Mas basta que no parlamento haja um que faça 
a sua petição de acordo com .os interesses do .seu país, é superior 
a quantas maiorias haja. A ve'rda~e é sempre a verdade, a mentira 
toma muito as suas formas. 
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Estou convencido, Sr. Presid'ente, que será uma longa pere
grinação essa restrição dos direitos dos cidadãos à representação 
do país, mas também estou bem convencido de que a representa
ção nacional não é representação de classes como aqui se disse 
(apoiados); as clas.ses que se representem por si, pois têm o go
verno a _quem reclamar, a quem peticionar. Mas a representação 
nacional é a representação dos interesses locais, isto é, é neces
sário que todas as localidades possam ser representa.das, vir ma
nifestar suas necessidades, fazer suas petições e indicar as me
didas que porventura lhes corivêm, e o governo, grande juiz, aten· 
dê-las-á segundo for conveniente; esse grande juiz chamará os 
homens devidamente habilitados. Não se quer aqui retóricas nem 
filosofias, quer-se interesses para o seu país, garantias para a or· 
dem, para a paz e estabilidade pública. 

O SR. D. MANOEL - E saber nada! 
O .SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE - A representação na

cional não é. carreira pública, aqui não é que se nos deve dar pão; 
aqueles que vêm aqui .9a.nhar o pão devem ser enchotados. Os 
representantes do país devem ser as pessoas mais idôneas, mais 
habilitadas, que tenham que representar: não as classes, como se 
quer indicar, aqui não é casa dos 24! Agora o governo sim, o go
verno deve ser instruído, para poder destruir quais·quer prejuízos 
que os representantes da nação tenham, que quando venham ale
g.ar tais e tais necessidades os convença de que essas necessi
dades não existem, de que os seus verdadeiros interesses são 
tais ou tais. Mas eles são os juízes, são o grande júri, eles é 
que hão de julgar depois de discutida a matéria, eles é que hão 
de ser os fiscais das prevaricações dos empregados públicos; a 
eles é cometida a guarda da constituição e a responsabilidade dos 
ministros, eles é que hão de julgar. Não é preciso retórica nem 
filosofia. 

O SR. D. MANOEL - Apenas saber ler e escrever. 
O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE - Não, apenas ser pro

prietário e ter a confiança dos seus concidadãos. Eles saberão. 
Mais sabe o tolo no seu, do que o avisado no alheio. 

O SR. D. MANOEL - Faça uma câmara assim. 
O SR: VISCONDE D'E ALBUQUERQUE - Senhores, assustam· 

se com as câmaras? 'Eu ·não vejo coisa mais interessante do que 
as câmaras; ainda mesmo corrompida, há de haver alguém que 
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diga a verdade, a verdade há de aparecer. Ora eu digo - dai-me 
liberdade de imprensa e de tribuna que me tereis dado liberdade. 

A administração da justiça é o fim com que os homens se 
associam,. mas para que haja boa administraÇão da justiça é ne
cessário que haja quem denuncie os juízes prevàricadores, é ne
cessário ·quem os puna, é necessário quem os julgue,. e, em _Um.a 
câmara mesmo corrompida müito se pode fazer; .supol')hamos que 
há um juiz prevaricador e que eu estou bem ao fato· de todo o seu 
procedimento, e. que venho aqui em pleno parlamento, à face de 
Israel, di.zer com documentos comprobatórios - o juiz Fuão fez 
isto,· mais este outro, mais -aquilo outro·- ainda que este juiz 
não seja demitido, ele fica corrido; iembra-se ·o nobre Senador . . 

daquela acusação em . que nos fala Dupin contra Iord Melvtlle? 
Lord Melville foi absolvido, mas diz Dupin que ele teve uma pu-. 
nição terrível. Deus me livre, Sr. Presidente, de fazer más ações; 
e que um juiz apresente em público o meu mau comportamento, 
isso seria para mim uma pena muito dolorosa, e deve o ser para 
todo o· homem que estudou retórica e filosofia e tem os conheci
mentos das helas letras antigas e modernas ... 

UM SR. SENADOR - Mas não para o homem tratante. 
O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE - Há velhacos e tra

tantes também muito altamente colocados! .. ·. 
. . 

O SR. D. MANOEL - Apoiado, muito bem. 
O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE ~ O nobre senador tem 

prejuízos; dispa-os, que há de vir ao Senado comum. 
Sim, meus senhores há muito tempo que cuido deste negócio 

dos juízes políticos, e V. Exa. quer saber afinal como eu descobri 
a incógnita? Creio que todos já s~bem. · 

Senhores, a incógnita está resolvida no dia em que a coroa 
quiser governar com ministros gue se tornem responsáveis, renun
ciando a subordinação à maioria da câmara, não .se escravizando· a 
elas; .enfim é preciso que o ministro não tenha ,medo de morrer 
enforcado. Sim, pode ser vítima uma. administração, mas se ela 
tiver servido bem o seu país, devera com isso contentar-se. 

Senhores,. eu .não quero tirar nada da Constituição; ela dá o 
direito à câmara de acusação aos ministros. Bem, acusem-nos, . e 
eles se defenderão com vantagem; porém isto não ill"!porta que o 
governo seja subordinado às minorias; isto ~ Constituição não 

'•. 
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prescreve; dá ao governo o direi~o do veto nas propos1çoes da 
assembléia geral, e é isso uma necessidade clamorosa. 

O que fazemos nós aqui todos os dias? Dispensas de lei de 
amortização, dispensas de lei de naturalização, dispensas dos es
tudante das academias, permissão de loteria, enfim prostituindo a 
execução das leis. 'Pelo amor de Deus, Srs. ministros, façam exe
cutar as leis, façam que a assembléia geral seja a primeira que 
isso pratique, ponha o veto em proposições dessa ordem que so-
bem à sanção. · 

UM .SR. SENADOR -. E o culpado de tudo isto são os juízes? 
O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE - Sim, os juízes as suas 

ma!orias, os conluios: Leiam V. Exas. a lei do orçamento que está 
votada na câmara dos deputados, vejam o que. passou. Oh! Sr. pre
sidente, passo"u que se pagasse ao carcereiro da cadeia da Paraí
ba! Os senhores estão na aldeia e não vêem as casas; que é isto? 
Oonde estamos nós? E ainda os senhores estão persuadidos que 
o governo subordinado à maioria há de fazer a nossa felicidade? 
Estejam embora, eu estou neste erro, será erro, mas a minha inte
ligência fraca não é outro meio de bem servir ao meu pai sem que 
o governo marche segundo as leis, e tem leis demais para mur
char, não precisa leis novas. Quando o governo marchar com as 
leis poderá mandar o juiz para o seu lugar, poderá não empregá-lo 
em comissões que os ditraiam da perpetuidade judiciária, poderá 
ser auxiliado por cidadãos tão ilustrados ou mais do que juízes 
nesses empregos e comissões, poderá assim cuidar melhor dos 
interesses da nação. Isto é para nós todos, não é para classes. 

Acusai o ministro responsável quando ele não cumprir seus 
deveres, puni o mesmo; mas o homem de bem que quer cumprir 
seus deveres não se importa com essas punições, ele afronta 
todos esses males e afronta-os com a sua conciência tranqüila, e 
com a convicção de ter servido bem o seu país. De outra maneira 
vós não tereis senão vícios, a probidade e a dignidade desaparece
rão de entre nós porque estas qualidades não podem competir 
com a gíria dos mesquinhos interesses, especialmente nos gover
nos que admitem o elemento monárquico, não, isto é impossível 
porque é necessário fechar os olhos ao crime, é necessário con
temporizar com ele. São estas as muitas convicções. 

Senhores, não estou fora da constituição; a constituição, bem 
longe de ser contra mim, é em meu apoio. Dapois de três !egis-
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I aturas conformes, é então que aparece a maioria, então. prevalece 
a vontade da maioria; mas para que se dê essa hipótese é neces
sário três legislaturas conformes. 

Senhores, os representantes da nação são o imperador e a 
assempléia geral; o poder legislativo está no imperador e na 
assembléia geral. Não é a assembléia geral que é o poder legisla
tivo, não; o poder legislativo é a assembléia geral com· a sanção 
do imperador, é este grande representante da nação que pode cha
mar as cousas à. ordem, que pode dizer, como a constituição deter
mina: "Eu meditarei."· Mas não é assim que se entende; entende-· 
se. que. votando a maioria da assembléia geral sua práposição deve 
ser lei; mas quais são as leis que nós fazemos? 

Nós somos grandes em ,fazer loterias; loterias, esse grande 
benefício público! E, Sr. presidente, veja V. Exa. como se tem tido 
a habilidade de abalar a minha fé, que eu, que· nunca votei por lo
terias, vendo .que todos os dias se estão votando, estou meio in
clinado a votar também, e já sou quase sectário dessas medidas. 
e quando aparecem já me djsponho a votar por elas. 

Senhores, o remédio a tudo isto está nas vossas mãos; Sr. 
ministro, a lei que atualmente se discute é uma confissão dos 
nossos pecados, mas não é contrição; bem, aceito a confissão e 
voto pelas incompatibilidades. 

Quanto aos círculos, façam como quiserem, meus senhores, 
mas é verdade, os círculos não são isso que ouvi dizer. O círculo 
aproxima mais as localidades e a representação nacional é o con
curso de todas as localidades. ·Na eleição por províncias as loca
lidades são pouco atendidas, o que são mais atendidos são os inte
resses do partido e do partido provincial, os interesses individuais 
dos homens que compõem o partido representa, mas não os inte
resses locais. E não se diga que o governo quer estabelecer o sistema 
maquiavélico ,de dividir para governar; não, as localidades devem 
ser atendidas, a representação nacional não é de classes, e se nós 
tivermos bons juízes, se o poder judiciário se colocar na ·posição, 
ele não executará uma lei que for contra a constituição; dirá: llnão 
executo porqye é contra a constituição do Estado ... " 

O SR. SENADOR - Os juízes não podem fazer isso. 
O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE - Ora, não podem fazer 

isto e têm feito e podem fazer cousas;. piores! Os juízes o primeiro . . . 
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dever que tem a cumprir é a fiel execução da constituição, uma 
lei que a contraria não deve ser executada ... 

UM SR. SENADOR - Não estamos nos Estados Unidos. 
O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE - Não, ·estamos no Bra

sil; o juiz reconhecendo que uma lei é contrária à constituição re
presenta ao poder competente, e este, inte~pretando-a, o . juiz de
ve-a cumprir; isto é o que diz a minha constituição; o juiz tem inte
ligência, aprendeu filosofia, rão para vir para o parlamento, mas 
para bem aplicar a lei, para ter a hermenêutica, para bem conhecer 
a disposição e o espírit~ das leis; tendo dúvida ,representa, o .po
der competente inte~preta, ele deve cumprir. Mas pode ser que 
eu esteja em erro, não ,quero mesmo fazer questão disto. O que 
julgo, porém, é que se tivermos boa administração de justiça se
remos felizes,· e para que haja boa administra-ção de justiça é ne
cessário que os juízes sejam perpétuos, e que os juízes não sejam 
políticos. 

Senhores, .permitam-me uma comparação que talvez não seja 
muito exata; ·a balança do político e a balança romana, têm um 
braço comprido e outro curto; a balança do juiz é a balança grega, 
em que os braços são iguais, e em que não se pode mover com 
os pesos que estejam nela; o que se acostuma a balança romana 
perde o hábito da balança grega. 

Sr. presidente até, eu voto pela incompatibilidade de todo e 
qualquer emprego que a assembléia geral considerar incompatível; 
todo e qualquer, não faço questão porque entendo que a assem
bléia geral tem ·direito de dizer "quem quiser ser empregado 'há 
de ser com tais condições que a lei estabeleceu para o emprego;" 
entendo que aos empregados da nação é lícito de lhes impôr con
dições: a quem não agradar não aceite o emprego 

Senhores a matéria é inesgotável: entendo que a assembléia 
geral tem direito de excluir qualquer empregado daquelas atribui
ções que julgar convenientes a bem da causa pública; será isto 
uma opinião errada, mas é filha da minha convicção, e não uso 
aqui·· nem teórica, nem da filosofia nem dos clássicos, matérias 
que também estudei e de que também sei alguma coisa. 

Mas estou persuadido que meus colegas reconhecem que 
as minhas proposições gerais não têm relação a eles indivi
dualmente; e, torno a repetir, todos estes senhores são exceção 

da regra; mas as minhas convicção são íntimas, o. meu maior nú-
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mero de amigos são juízes, a meu próprio filho dei a carreira de 
juiz, mas ~erei muito feliz se ele compreender seus deveres a 
respeito de ambições ~ que se chama nobres, e que na realidade 
não são senão tôrpes. 

Voto com o Sr. ministro, menos na parte em que aumenta a 
representação nacional, porqu quero livrar-me da censora do nobre 
3.0-se·cretário de que estaoms abaixo da Turquia. Não voto pelo au
mento ~em que haja o recenceamento da população; se querem 
aumentar, tratem .disso primeiro. Mas se S. Exa. quer ouvir um 
meu conselho, se ele quer tornar efectivas as incompatibilidades, 
cumpra os seus deveres perante a assembléia .geral dando a razão 
das cousas e as causas por que obra, e não se importe muito com 
a maioria; assim .Poderá fazer serviços importantes, e não se pas
sará muito tempo que ele não se veja rodado da verdadeira 
maioria, que é a expressão dos grandes interesses da nação, e de 
todos amigos dela, interessados na paz, na ordem e na justiça. 

Tenho concluído. 
representação nacional, porque quero livrar-me da censura do nobre 
3.0-secre,tário de que estamos abaixo da Turquia. Não voto pelo au
mente sem que haja o recenseamento da população; se querem 
meu conselho, se ele quer tornar efetivas as incompatibilidades, 
sará muito tempo que ele não se veja rodeado da verdadeira 

Dada a hora fica adiada a discussão. 
O Sr. presidente dá para ordem do dia: continuação da 2.a dis· 

cussão da proposição da câmara dos deputados, aprovando, na parte 
em que é da competência do poder legislativo, a convenção celebra· 
da entre o governo do Brasil e o de Portugal acerca d.a repressão e 
punição do crime de moeda falsa, com o parecer da comissão de 
constituição e diplomacia a tal respeito; e a continuação da 3.a dis· 
cussão, adiada, do projeto sobre a reforma eleitoral. 

Levanta-se a sessão às 2 horas e 10 minutos . 

.. . 
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