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SESSAO DE 5 DE JULHO. 
\ . . 

·Ás 10 horas e 3/4 da manhan procede~se á cha· são extensivas iloscc~bidos do 'todas ns · mai> dia· 
J!lada, por niio haver numero sufflciente para. formar ceses du J.mperio. . 
casa, ~ acham-se pre~~ntes-28 Srs~ senad~re~. ~al- · " ÂJ·t. 4.• Ficam revog1d s as disposições m1 
r ando com causa paruc.apada os Srs. -Mun11, Souza. contral'fiJ. ,. . · · .. · · · 
Franco, Gonçalves Martms, Paula Peaso~, Wander- ' . . · - .. · . 
Jey, marquez de Olinda e visconde de Maranguape; e ··. « Paço da c~mara dos doputados~ em:~ de Julho 
sem e lia ·os Srs. Ferraz,. barão de Antonina, bar ao d&:· de 18~8. -; V!sconde de naepen~y, pres1~en1e, -

I:__;.. 
. ·"'-·--: 

_I.'!; 

1
., . 
á 
'·· 

Doa-Vista, barão do Ponta1, bariio.de Suassuno•, Blp- Fra:nmco ;Xavac:~: P~es.Darreto, ~· s.ccretal'le.-?tn- • 
tista de Oliveira, Carneiro de Campes,_Queiroz Cou- tonto Pereara Pmto~2. secretario. • . /;~· • . 
tinha, Souza· Qu,liroz, Paula Albuquerg~~.-Ainiet~a : . s.• 11 Â:':àsse'mllléa geral i:esolvíf: . 
de Albuquerque, lllen-1e.o dos Santos, Siulmbú. Si!- ·.. - . - · .- , . . . ...._:._ ··, . . . . . . . . 
veira .· dn Moua, Fernondés Torre•, Fonseca, Dias . u . .Artlgo · um.co. F1cam .-çOD9P:tbdo.s guatro lo.to· . 
de· -Carvalho · Nabuco Souza e 1\lello ·visconde de nas· em beneflc19 das .. obras ~s . egrPJDI , de ,N. ·Sra. h,. __ 
Albuqu_erq. ue' e viscohde ·de Jequ.ilinbo'nha, .. . d~ Concei~~o dac~dad. e d. o~_a,cajú, provincia de Ser-.: . (·) 

· · . · - · . . g1pe, ,,. quaes serao extrabJda_Fn&. :c.ôrte, segundo o _ J 
-Comparecend~ nCHlntretanto o _Sr. Quelrez.<:ouh- planu adoptado plirli 111 da ·saotli Cli~ã" de' l\li.T.'lricyr~---- '1.:.. · • 

nho,. o Sr. prestdente _abre a ses~ao· c~m.i!} Srs• . se~ diii ;. _re·vogadas. ·as disp~sições em contrario. · _ . . /.]. 
na dores. . . }l d . d . d ···d . s·o· 'd ... h . 

L; · ' · d SO:d. • h · 1 • d 1. ". 3 u aço a.camara cs· epu ... os, llm &Juno· . 
tdas as actas e_ e · JUn o u timo e e • '"e de 1858,-:-Viscondil'de•o ,ependy,.presiden.te.~F~an- L., 

. do corrente mez, eao todas ap_pro.vadas. -cisco. Xavi~r Paes Barreto, ~·~ sec~etario;:-'-·1:n{oll,io ;~ 
O Sn. 1.• SECRETARIO dá conta do seg.uinte ·. · · Pereira P.•nto, 2.•. secl'etnr•o~ » . . .. . · · . • . -·~. 

4.• . Cl • A-.. assembléa, geral resolve: )~ 
EXPEDIENTE: · ·ci Ar~igo uilico. Ficam co~ced!i:la~. d~aslcitéri~s. em • =,= .• ··, . 

. U:m aviso do ministerio dos negocias .do impe~ benefimo. das obras da :egrPJD ·matrtz· do .. Chapeo .de . > 
l'io, r_emotteodo · dois- dos a. uto,.,.dphos . das . resolu- Uv~s,''da' província· do 1\lioas Geraes; e -serão .extra.~: i ··.'.··\ 

o· biduno cOrte; sPgundo ·o plano adoptadO para as da' 
1
. ·: 

ções d~ assemblé~ _geral • approvan~ÇI _ás p~n~ões Santa c~ n de Misericordia. rre-voga.das .. a!.dispojçõeR {~' 
concedidas ás sobnohas do Calleciao b1spo· de Gvyaz, em contrario. · . ·. . . . ·. . .. ·.-. · · . . · · · · .· ~.,,1 e a D. l'tlaria do Carmo Monteiró Lisboa;· nas quaes · -· · · · · · · · .. · · · • 

' ) 
resoluÇões s. !1-1. o· faiperador coriseJite • .:...:. Fica ó ; u Paço da eamara i:los deputados,· eni 30 de, junho 
senado inteirado; e manda-se communicar á-.outra de _1858. ~ V:isconde·-dena.I!Jlendu; presi!ente!o:-.-:
càmara; · . . .. Francisco Xavie·r Paes Barreto, t..• secretario,:~ 
·<Seis ~fficios do 1.• sec~etarii). da camara cios ·de- Antonio Pereira Pinto, 2.• secretario. » · · : 

\ ·, 

putadÕs, remetteodo as treze seguintes pro_posições :: .: 5.• u A essemblé.t geral resolve: _: ·. . 
1.• ·• A ii.SSembléa· geral resolve·:. ·. -:- . · uArtigo unico. Ficam concedidae duas loterlas,·cüje 
-. Ar.t. 

1 
•.• 0· g·o·v· er. no·. fiCll.. a'uc•o'r·-

1
:
8
·
8
: do .. a: di. :•pen- produ c to se apl'licará · egualmente em beneficio .das 

" . _ .. " obras da11_ egreJBS PJatriz~s·da villa dl Oliveira';'·e· da 
der até á quantia de tres éontcs de reis ·com gra1i- ·rreguezia··do.Passatempo, da província de Minas 'Ge·
ficações addicionaes aos emprt"gados do arcbivo pu.: raes, e serãó-extrahidas n3 cOrte, segundo.o plano 
bUco, .até que seja· a mesma· repartição reformada adoptado,'psra as da Santa Casa del\lisericordia; re-
em virtude da .auctorjsa~:ão conferida l-elo ar&.1.• vogadas âs disposições em contrari~~- .· . . .. 
do.-decreto.n. 781 de 10··de setembro de 185t. · a Paço. da ca.mara dos deptitàdoi, ein SO _de junho, 
·' « ~:A.rt. 2.• Ficam .revogadas, ás. disposiçõ~s. _de 1858.--:Visconde deBaependy, presidente.:-'-fran-

··contrario. · cisco Xavier Paes Barreto, t.• secretario. -:At~tonio 
. <c· Paço da.camara dos deputados, ~m~so dejunbó Pereira Pinto.-2.• secretario.::; .. ,~, · 

.de 1858.-f'i;conde de Bacpendy, presidente,"-F.ran- : .6.0 « A assembléà gerar resolve·: ·. 
cisr,o Xat•ier Paes Dan·eto, 1.• secretario.- Antonio ... ~ -'Arligo. ,Único. Ficam concedidas· quairo lote-
Per·eira Pinto, 2.• secretario. 11 . · rias,· culo producto .se applicará, com _eguaHade·eot · 

2,• " A assembléa geral resolve: - . beneficio dae,obras dos egrfjasmatrizes· de Nessa . 
· · . · . Senbora.doAmparo,,da cidocla do Natal, de Nosen 

. « Art. 1.• As congrulls dos monsenhores e-cone- Senhora d.t: ·Conéeicão da cidade da Imperatriz, rle 
!!:OS da catbedr~l e C~pella_Imperial do Rio de Janeiro ;5;·Joào B~pdsta 'da.'cidade "do Assú, e··dc· Nossa Se
fi.cam elevad.as á muis· metade sobre &s que actual.: nhcira do Desterro da· villa FlOr ; as quaes serão 
:neute vencem os·sobre~itos monsenhores e conego3, extrahidas na côrte, segundo ó plano adoptado paro 
salva a gratificação que já percebem. as da Santa Cssa de M.s~ricordio ;_revogadas as dis-

< 

• ... 
" Art. 2.• O inspectorfabriqueiro, capellii.es,·can- posições em cõntrario. · · 

• · torns, thesoureiros e mestres de ceremonins do mes- " PdÇO da camara dos deputados, em 30 de ju-
ma cathedral e Capella Imperial pPrceberão mais nho de 1858.-- Visconde de naependy,presidente.-
200:;)'! annuaes; e todos os outros empregados, inclu- Fra•,cisco Xavier Paes'Dm·retno, t.• secretario.- An-

} 
I , 

~i9.e os musieos 'de que tracta o pr.im6lra parte 'dó tania Pereira Pinto, 2.• secretario. » · 
art. 9.• do d~creto ":. 697 _de 10 de setembro de 7." "A assombléa' gorai rcsalve:. 
1850, tOO:fi\, como graltllr.o~uo sobre 11 que vencem . . . · . . . . 
11ctunlmente. · . "Arhgo umco. F1cnm concedtdas ctnco lotonns, CUJO 

. _ , producto se applicará com egunldsde <'in beneficio . 
« A grnllficnçuo nnnunl dos mestres de capel.a c das obr,1s das eg'Pjas mnlrizos das fregne:-.ias do ne·~ 

com;,owo,cs !lca cloYnlla. 11 1:000~. manso, Pilão Arcndo, ChiquechiquQ, Villu un Barr;,, 
"Art. 3. 0 As disp:·siçõcs d.·s artigos prcí:cuontes I c S:n!n Ri•a do Ilió-Proto, dn provinda dn lhhia; 

,1 

..--
:' .. };. 
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SESSÃO ])E o DE ~ULHO. 
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. :5 . 

ss quaea serão e~trahidas na côrte,·s~gu~do ~-plano : ti• cc A'assembléa ge1al réaólve: 
adoptado para:as·da Santa ca,a de·:)hsertcordla;·re' .• . . . . .-· .. 
vogadas a8 d __ is posições em contr.arià•· · . : ''. >2 .:: . c~rtigo un1co. Ficam concedidas duaalote'rias para· 

' ' . . . . o8 rdparol 'das capellas· que. dt~llel. preclaurem, Jla. 
« Pliço da,ca(ilara d'oa depuh~o•, e.m 30 de._juribó eapita.l _da próvlncie,. ·de GOyaz, e &erA l.r a. au~.: . 

)
. d~ 1~5~·--;-Yucon.de deDaepe~dy,_ prest~ente.-::.!\"ra~- exu:açção na ·côrl~ eonrorme '?plano adop&ado para: 
· ct~co; .~ava~r ·Paeii

0
Dar:relo, -~ •.. a~cretarl()·.;:: Antonto, 11 .. da , s1mta •.. Callf:;de. Milenc~rdia t· re,.ogadaa: as:; :.:: 

} . Pc~e~ra p,n.to,_2:.·~e_creta~lo~- --. · . .,.:k .. · •diaposi~i)es ·em;conhano. :,_ : · ._ :< :: :.:;·-:r::·':•i.: ,'' , : 

. · · '.· : · · · , . ..;. . · ·. · ·: · ' :: .. ·· .. · :·· de -18~8 • .--:-.·V.~éonife de .Baepenilg;~ p~ldenle; -:-· 

\.'

._· .. :· . . 8.• « A aliaemblét:geral.reso!va·:; . : ... ::· .'·· · · «•.Paço-'ila:c.~arà doil.!fepii~do.i, ~m,2trdeJunho ·:: 

, . «.~r Ligo un.lco. Ft!)a-,co.nçedida .uma lo~~~~~ pa_ra Fra~otsco-•Xavaer.·:Pau~ Darrtlo,::.t.~ ,. aecreterio;:-~:--·" . 
. a,ux&bar os __ •'~_P aroa_• ~-C)I_:· __ pred. los p"r~cen'.les:á S_ apta._ 'Antonio __ .p~~--'"~tl_f.Oj'-1~~-'sécre~arl!'•.··".·_f_:i;,' ·_:;; '' ~':'"_t. 
_Casa d!l Mtae~cord~a._lla-cldadecle ~lurd.•;aqual.erA ·v .... , .. - · .. · · 1 - 'ri .. 1-, .. · · .. ,·~-·- .... d ... 'J'all'J""·-··- · · ·-.1-J._,_- extrah1da; na cô~l!';".•eg~ndo. ;o-plano· a~o_plado. para . . : .. ~0. to~sl . ~p .. !R 1'~. ~ã,og~~~~ ~i .- :.~ mpr.~~-~~ .. · 

11 as· da ,Sa11ta Casa·:~e· Mlse .. ricotdia•da' mesma côrte; ... ··.Um: ólllc~o d!J_presl~e~te'da,pr,ovi!!cl~:4& ,S.~;.P.e!'~· . 
-~- revóga~a,_~;•S.:~~Pj~tç~~~:~~ ~~D!rar!o_~;,_... .. ... _ '. _ : dro,_:r~m-~tte!'do .a• _leJsc d~ 'd}&a:pro~lnc14,:fP.~~-D1U~:'': 

l 
;) · « P.açod_ a."cc;a~a~a.-,~oa_d~ul~doat e,'il :SO·cle11ln1io _ga __ da_!l na''' .•. sea.ão_ da. 7_ •... legü .. _l~t_.ll_ ra.:~--A_._~,_~P_.m_··J_, .. ·:.·_· 

r d~:185,8.7.f''.'co~e··~,B.Iiep~ndt,t;. pres~d~nte • .-:Pr~n- m1s~o 4_e aaaemblé!-1 p~v1Dcla8ll~ '. _ ,-:'·: .. :'T:: ... <:~ 0 
... . . ctsco .Xavaer 'ftits _Bfirrelo,:t.•·secreterlo;.:.... ..4nlonio .... Faca sobre .. a· mesa a .. redacçio da : propo_alç,o,do.~-> 

.. 

< -

i'~_.J:'B_ira ___ Pin_ to1 t;•_·_-'s __ e_·créfario~_ '·_•. _· :·_-_-.. ~-'_·'_·_!':;_·.. . . • · · .!!!!!!.adO:, ,:au_ ctoiisa. ndo -O __ go'_ ,ern_ C).,_ P.a,ra ·'!ispeo_ der~·a_·~é '· 
· ~:. ~·:· ~·--·:·;-: · '· :: ··• ·. --.-.. -: ·.-: ·· , t(qiu~n:1a ~de70:00'!''·com,a~~eedi~c~~C);.da,egr.eJa · 

. 9, · .cc :A assembléa geralrelolve : · · · matr1z :de.S. Fraucuco :XaVler do. Eiigenho ,Velbo• 
• ' •• ·.·--.·.· ., .. ;·.~· • _, •• ~ • •• ··:'·._ ·- .. ~·4 ':.··. -·.":"~.: •• ~ '.-··. -:.·-•• ·:~:..::·_,-_._- ~: ••. , ... __ ·-_ •• ----. --··:-· 

. ·,«Artigo unico. Ficam concedidas duuleterlaa em ·-No decurao di ieuAo ·-coinpareeez:am .. ~mai• os 
benetlcio da Santa-Casa de Misericordia. da cidalle.da Srs; Souza I<:ranco, visconile:-de,Albuquerque,::' Na-:-. 
CamJiaul&a,. da provincia de M inaa GeraeÍI;, que•serão buco0,Dias:de ;pu•álbo, Ba_pt_ia&ajle O!iVII~Ii .. vis· e 

e~:trahidai:na· côrte, segundo'.o plauo adoptado; . re-· conde d!',J~q~~nh(!nha,êbar~óe:~CI ,:~l_l!()~i.nay~uza 
VO!(ad111 .IUI dfsposições em ~~~t~ari~~ ... , . . . . . . e !lel,lo,. ~,!~.vem~ d~:M~t~ e ~~~~~-~~DI!JI~~· · 

d ~_1P8a5ç~ da:eJii~mar~..:dods dnepula-dod•• em S;·dJie jul~o . 7: :~; ';Jí»'inéf ü'íi(lionliiAiiõBii\tc)'íioVi'à~o: ~- · 
e.. . .s. -. tscon .... . 8 ·: . aepm v.;., .presl ente. - . . .. ... ? .•. " .. c.-'<: . . . . ..... ~:; ·.·';·::"'O.',-,: • ..,..,. .... •. :.-~.;.. . . 

· Ft:anciBoo Xavier Paú ·D11rreto~ t. o &ecr.e&ario.-. ..4n- .. · '· .· · ~: .. · .. ··· .':e:.:':> · ,, ... '·-: ."''-~> ·':' :'" -: , .... ,. •.:i:.'· •• .- '':"· · ·,: · •• ~::• . 
toniD Pereira Pinto . t,o sei:retarió.-~»".: .· ·.· . . . o, s!' .. CAND~" 'BoRGIIS.::'C" :S.r. Pr!!lid~nt_eo, '!'.n~o: 
. . .. , · . · '. · .. . :,1::.· ·'·· . . necesstdade. de o~~r .. aJP.maa.anCor~aço~ .:d!»: go:·-
. t_o.~ « A a~sembláa geral_.reaolve: ;.~.. . , .. ·.·. . verno_! por 1sso ped1 a:p!'lavra• e. declaro· ao·!~nado •· 

· ; . . . . · . ·: . · · · · · : · q!_Je:na!l. a fi'! sin~o depofsde'largot he!li&ação~.E como 
. . « Artlg~ .!nico,~ F1cam .conce41~~s. duas· loter~a~, -nao:b~s1~r ·,senhores; como:não,tereueceiocde·rou- . 
que correr ao ~nes~.eôcte, em be~enca<!· d_a coust~c~o . bar ao s~ri:do ·meiii'.hora; 'meii(' minuto•:mêsmo ~'.si 
c1a _ca~do earl!l(l~e d~t: cidade. d~ ~erro, -~a prov1nc1a 'passaraai;W;Ilo!â::'mezê• ~et••º;: :ai:;Jiec.eu.id!!.deli 
de.Minu-Geraes, r~vogadaa: u dtsposiçoes .em con· 1mpe!:'iosas.ae-fazem aent1l' de um a·outro .estremo .. 

·. ~~~o;:-_•·•· ·: '~: ,· ,_-· ·_ .. · _' •.. '.•.Tj;;,.:: .· .. do:i~Jierio/si"iriédida~urg~~tei'd~témaerpropos.tu ·.· 
· :a~Paço.da.camaradr.sdeputados;em.s.,:de'jullío e·yotadaa' ··.· ·:: ·.··~-· :~'- -~· _.,. · · 

i -de 18~~ - 'J'.ilconde de Ba~pmdu·, pre!lil!en~;- ·Entretanto .ia leslõel do·. leoadorae têai _tornado· 
I .. -· Fro._fiCtlco ~avte! J>au Barrrto,~.i ;'!:secretario.-:An~ menos rrequente•l poréii1 c:Umprã 'que:-ae iaiba- que •. 
1 _ · tont~ l"llf'et':ll P.~~·;~~o,.~e~r!)&atio., ~- , . , : ·. são· ~enoa·.rrequentel. p~~~;~e -~--~gciYéril~ .. :•ntend!J:: .: 

. · ·. ··· · , .. ,.•: .. :· .. ' . · . . . . . que"DI!O deveappuecer•nesteeau,e;nio.d~Y~:all". :. 
'1l' ·• Artigõ -.ani!'O; ;Ficam· e~néedidas duas )C? terias parecer. p~rque toda ·.e qualiJuer 'dueuasi .. o;:o .;fn~·-· ._ F 

U;• «·Kaue·mbJéa gàrab·esoJve: . ·· . qlle·.!J~O deve trabalhar,;. porque O goyernO e_n&elld~>::. 

~~.ara a. __ c~ .. cl_u•ao __ :,d_ • __ •_-.. ob. r_aada-ordem··._t __ 11 rca_l_r_a_.·.·do ·.c.ommo __ dn_, toda_· e.,qualque_r .d .. IBC .. uuã_ .. _ o __ :,o,p_ -~jud-tce __ ,.: __ ~~ Ca('mo :·da cidade:dG ·Ouro: Preto ; e· serão extrahldaa parólue. a~ala .. P.roCu!'«!•m~n&e. _e~ p01iç&o :que·' nli~.: _ 
V~.; C~rte, aegun~_9 ~o ··.plano ·adoptado para . àa , dlli J.Óde ·ser-_m_ an.L~da 811~81? . pelo, ailenc(O . q_ Ue .condem-

1 1 _ - . ~o &a Cau de MIIBrico~dia; ·revogadas: a~;._diapo1i.;. na!se ao capncho_ mmlSterial::todos·_ o_nutere~~~ de 
:, toes 'em contrario. · · . · ·." _·. ''· > ... , . -. uma grande naçao.... • . , .. · . · . . . . . 

••) «. Paço da eaniliri.:..dos.depuiadol; em' is d~ j~~ -:"·O Sn. o. MANUEL: "'-A reroima ju'díciaiíti eslá 
Jf nbo de tl!li8. -'-Viscorule de.Daepilruly, presidente. :-:' na ·ordem do dia ha· muito· l.eJ!I.PO• -11 não tem be.-

r 

r··· 
·.! ) . I· 
i'. I ..... 

.· 

\ -

Fr4nciBco. Xavier P.au Barreto, .1° secreterio~·....;;A•' vido·sessão. . · · · · - · · · , 
tonio Pereira.Pinlo, i.0 ·sécreterio •. • . • ... ·' · . '--· · · · · 

0 
S ·<M· · •· N" ó c.. · · · .. .. . 

,--. .. . . ·· . - . :. • . . . . . a., IR ANDA .- ao por no~ cauu ... 
f~.· cc A asse~bléa garal·~es~l.ve: 0 Sn. D. MA:o~uEr.: ~E' pór eauaade.&odos. ·~. 

·« Arsigo unieo. Ficam concãdida'it duas loterias O Sn. CANDm&BonGzs:-'Qualden6s,~eribores, 
em beneUcio das-obras da. egreja.mntriz de S. Gon-· niio tem ouvido perguntarJ.Ie em todos oa·circuloP,·
çato da freguezia de .Pedro II, da cidade de Culabá, em todas as conversações:...:.,;. O que se ba. feito. em • 
as.quaes serão cx\rahidss na côrte, segundo o plano vista do tantas neceS!'illades? Em vista de males pre
edoptado para as da Santa Casa de 1\lisericordia; re- sentes, cm vista de perigos futuros, qaaes são os 
vogadas as disposiçõt·s em contrario. · =emodios .que so Iom preparado para destruir os

« Paço'dn camara dos dopulados, em 28'de junho tes, _quaes são as medidas vo.tadas para conjurar 
de 1858. - Visconde de Bacpcndy , presiden1o.- aquellt•s? .. · : 
Francisco Xa·vicr Pacs Barreto, 1.• secretario. - !tias, senhores·, é.necgssnrio que do meio do sena• 
Antonio Pereira Pinto, 2.• secrelnrio. » do se elàve a 'I'OZ do patriotismo com toda a forçn do 



· , l: t! 'i.-.,~,.. . ", :~.l .. ( 1 :!\~ 'ta. ,ttliJilli 
~·,-· ... ,~r."irrk t·~·~~ .... ----:..-- / . ~ / . . \ \ 

. 
i (li ,·, SESSÃO D.E I) D_ E J,U_~gQ. 
f.' .. \ 
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suas convlcçóàs par11'denuncial.' ao pai~ qual é a cau-· Cootinu~Íilos ~ :lei tu r:~, o vejamos agora qual é a 
;~ sa. deasa calamitosa ac;ualidade : é uecess11rio que se· opposição: que S. Ex. dá como oxistE>nte; diz S. l:'x. 

·• ~ diga. ao pàiz que o vició não está em ocisJaS instilui- 011 cuotinuaÇão do mesmo. paragrapho de seu dis-
: -~··! !:Ões; que~elle.·na.O ·tem motivos· para deàê~ér na fór- curso ..... «~nunca poróm .a .oppos.~ção systematicn, a· 

-ma de .governo .por que nos regemos; porque, si o oppolição aggressiv~~ q:ue exacerba. as paixões e di
. corpo legislativo niio occorre, como deve e como de· .ntie ail·.peseoas, oppoSl~ão dos adeptos da doutrina 

seja; ás n·ecessidadeslmperiosas que se riía~iCestam e .:r subir a().<jloder a todo o custo -opposição. propria 

,, 

se agglomilra'm tpdos os dias, é "i~so dovido unicamen~ de ant"'-got~erllistas, etc.· » · . · 
te ao capricho de.um Jllioisterio &dm principio~, se~ Sellborea, como se avauç' proposiÇõ~desta · or-

·. iniciativa,- sem prestigio. e sem .Corça, de um minis- dem·l' I E .póde o nobre mini"ro da r~zeoda avançar 
· terioque é:levado'a rcb~que por uma maiol'ia·i~c~r- uma proppsl'i~o. destoa, sem.se~tir_.;a!l :meillio_-t~po 

ta e ·precar1a,·que· elle nao sabe.~ nenr>pódecdirlgtr, •no funJo: •de sua.propria cooscJeDcla ~o ··mais.rormal. 
o que ~ntretaoto se considera muito_Ctlliz nessa posi- desmentido_!·' Põis· o~nob~e:·miiiietí:'.o entende que: tem .. 

·. :~~~~~~?:.~~:~~~~~~a~!~:C~i~T:r~e!:~~~i~!~~! ~~~~!~f · :d~ '~ba\~~:~:~~~~J~~~- ~~~:~!:~~~~U;~',e~~ ·· .. 
expedJence, Vlda que,segu~do aexpressao.de um elo- o Sa.·o. M:Urú~r.:··~~Enteildo qÜe~bà'cUriUo~ · ·- · 
quente orador da tribun.t mgleza, é uma vld!.sew- • · .. . ·:· .. , ... ···"' ,,_. > .. ..,.; : , . ,_ . ·:· , 
dignidade para O: poder e eem proveito'para o pniz. o s!' .. CANDIDO BoRGES: -.Na_o b_a·JUitiça.·O-no-, 

. · ·· . · · . . _ . . bre m1ms1r!'• ~u qual'!''."~ O!U~O}Dembro.quecsusten-
Sr.~.PresJde~te,. nao deseJo abuur da palayra que_ lasse esta. utea,_,te&:Ja,dLr!JUO .para,Jazel~ll,;:•·si ror:.·

me ~"I co~cedtda par!l apresentar um requert~ento, ventura t1vesse, demonstrado· que os homens·· em 
, ·-- ponsso nao rouba. re1 temp~ _ao senado, desenvol··. opposiçiio h11je haviatrí; em qualquer época apre~ 

vendo cada uma das propos1çoes que acabo·d~ enun- goado idéas subvarsivas da ordem publica. 
clar; mas comprometto-me a fazei-o ·o ma1s cedo 0 S · D ...... - ·; · S · · · . ó ·b. ' · - · · · - '· 

' . 

JlOSsiveJ •... · '·· . ... · · . _ . R._ • .LUANUEr. ·-: empre . om ~>a<!-prov_()car 
· . . ·. .. . . . . . · ·mu1fo. . . . ·, . 

·'O meu· fim, Sr. presJdeole, apresentando esle re- 0 ·5 "·-· . . · . .... : ' · 
querimcnto \.é·:fazer, com· que venham ao:: senado no- · . · n. """"li IDo. BoaG~S.: ~ Provoco ~om _ t~daa as 
Yosfactos·p~rà;jils!illcar novas arbitrariedades .e:in_- _Jl!lDhas fo1·ças a dJscussaQne~lte terreno; nao acr~-

. fracções deleis; o meu.fim é procurar.~ovas provas dl.l~ o nobre ~eoad~r_qlle;hel de recuar; .é bom di-
para responder oconvementemente ás palavros pro- 1.er s.e ao pa!Z ~m _hngu!'gem clar~ tudo quanto é. 

· 'fundameote,aggresdvas e récheadas de fel, prcnun- prec1so qucee.JJi,~ d1ga:e que ellesa.Jba, · .. 
ciadas ha poucos·.dias pelo Si'. ministro d~t fa.Zenda O Sa. D. 'MANUEr..: ~ Nósc.podemos ,acceitar·a• 
na camára· dos· Srs.1leputados• . , · · .. . luva: ·.,c.:<~;·: ~:' '· · ·· 

Senhôres,_si.estas pa_lav~ai demonst~asse~ si~- Õ Sn. CANDihlBo'itGEs:- A~ceÚe,-que é esse o. 
plesmente a.1mprudenc1a ou antes ·a vtolenc1a que seu dever. ·- · ,- . 
preside as. i_déas e ao com~ortamento do gallioote,· o Sit. D. MANÚEL: ..;..si é·· dever. ni~ sei; 
eu nada du1a;. ellas. passariam talvez sem.reparo, . - . . . . · ' . ; . . _. 
porque. o corpo legisllitivo quasí que não tem obser- O ~R. CANDIDO DonaEs: -~r~ presJdante, razao 
vado outro comportamento desde. o principio da ses- haven~ para ·~ccusar-se a oppostçao·de_ hoje ~e. a_nli:
são, sinão aquelle que .só a violencia póde suggerir; govermsta,_ s1 os. homens que.a compoem .. t1ves~e!D· · 
e nem ha nisto que admirar, e nem podia.deixar. de em qualquer época pr~gado . 1dél!s :_aaarcbu:a~;:&l ti-
assim acontecer, porque, senhores, em todas as épocas vessem procurado excitar as P.~u.oee populare~, .e 
a violeocia foi sempre a desesperação dá fraqueza.. explo~aodo os· excessos do patrJ~tJs~o em dehrfo, 

Quando,· Sr. presidente, o nobre ministro da Ca- nem ~tvess.em r~_cuado ante o.sacrlflcJo· ~e caracteres· 
zenda tractou d.e demoost.rar ~ diJTerença que h1via en~ respe1tave~s, e 1sto .com oflm_.~e.assumJ_rem o pode~ 
tre. uma oppoHç~o doutr10ar1a e uma opposi~iio a que O!l de vestirem. uma (arda de mmtstr.o, a~nda q~e sal
cbamaaggressiva, S.Ex. classificou do modo seguinte P!cada com o san&ue de.seus .compatriota~ I E sr nada··.: 
a op_Posição de hoje; isto é, opp11sição que~ dentro d1sto se p~d~ avaoç!lr,: porque, n~da dtsto existiu,i 
dos hmites da constituição, se oppõ:l ao arbitrio mais o nobp~ mm1st~o. nao tin.ha- dueJ!O de ·chamar a i . 
tlescommedido que se '.em vis:o. · . opposJçuo:de boJe de-antt-goverDJsla;- o que ella/ 

0 , . · - · · . . elfectivamento ê .e será, é a· d~fensora incanoavel'. ... 
Sn. 'ISCONDE DE JEQUITINUONHA ·- Apollldo. e sincera .~a constituição. o das leis.... . · · · 

.. _o !?R: .CANDIDO BoRGES:- Vou lêr as palavras do . o Sa. D. MANUEL: -E' uina opposi~ão módelo' . 
~r. mtuJstro da fazenda. · , . · " "' 

Tractando S. Ex. da opposiçiio quê convém,.em sua 
opinião, assim se exprimiu : ·. -: · 
. " A opposiçiio doutrinaria, a opposição dos .conse
lhos, a opposiçi.to daquelles que censuram com mo-

' · deraçiio o que tenha praaticado t!o menos bom, e lem
brem como amigo~ o que se d"vôra e Q quo se devorá 
fazer .... » ..... 

Isto é, ·o nobre ministro quer quo a <lPposiçiio se 
transforme em um minucioso conselheiro de, ua con
ducta, que vá dizendo-fac•-se Jslo, faça-so aqui! lo. 
lllas, senhoras, quauílo o gabineL". t•"u ntJees,.idHde, 
e que ncceita umn opposição q11o o gu'" por t.~l modo 
que lhe ensine o que di'Vo f11z••r, ÍMin r:, quan•lo do
clara que chega a esto oxtrcm», ,,. rt\,!o •'SI.fl 1-labi
uete dirigir mais os nógoc'"' l'u:•l• .. :.-,~. (·lpoiados.) 

' 

O Sa. CANDIDO BonGES :- •.• o que ella q11er é essa 
coocordia que se funda no completo e~quecimento 
do passado, na morte de valhos e.reciprocos reaeo
timentos, e niio o tão apregoado sy,t~ma do cqui
librio; o que e lia quer· é a justiça a cada ·u·m e a 
todos; ·finalmente, .1enhores., o que ella nã,o quer .é 

·essa concordia como a· entende o gal!inete, cujo pro
gramma o Sr. ministro da. fazenda se .encarrega :de 
f11zer sem pro que falia; ó ess11 concordia que se tra
duz em interesso individual, essa concordia que niio 
póde existir siniio emquanto existir n!.l governo o 
n•>bre ministro da fazenda o seus a :uigos, porquo 
olla cessará, como afflrmou S. Ex., si o gabinete fOr 
vencido e so retirar I 

(O Sr. D. -"lanucl dá um aparte.) 
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SES~~~ _DE li ·_DE.J~LHO. . :-. ":·-·.-. '~~·.·':.~~;~-;·?~!i 
O nobre senador n~ga? ; •. ~:-" .-~- E'lldo, ·ap(jfádo; e-entril.em dilcuuiô:-'q,._,pilile'·'.:. 
O Sn• [l,.MANUBL :.-Nego.· . . . ', · .. ,, '~;equerim~~to: '': · ··. . · · . . ;'_· ·-~-~-'/. · ... ·:.:· 

. os· c B . · • ...:.... p . . - ·. ··· .•. :>'.:' ~RequeirO que com ;Urgeo~IUU_ohCllem;;.ll SE! .j' 
n •. 4NDIDO onoEs .. , , .. Ol& enJil().,~u~a 0 ~ue. g!JmtesOinlormações ~.d~ minl&terlos- .da.gueJ,'ra,:fa~ '-''-: · 

vou lê r~ e_ ad~lr.~ '. . .· . . : .,.,.,., .• ~ . . tendo e im'perio :·· .. ·. , ... ,. . . '< . . . : .. 7: : ,, ·-
O?Ji.·!>·'.ll~l'fuliL:-Va~onisso.:·talvez.·a.tra- · · ····~ .. · .. ·;;'·L ... ~·: .. ·.-·.'·>Z-.. : 

duc~ao noo .~':ola ,lJ~m gen_uma; édlfficult~sp ~a- .. . . : ~~mste_no ~tJ-~f'H"':~~ •• > ·.: •.. _, . :;: · . 
d!JZil', bem!:'., •·< :·: ' ;;·., . . '. :. -· . ~>· •. . . " Copia-do contr .• _cto. ou. contr~i:tÕi·'ulLimament_e<·:. ·:, 

O ·sn.-CANPIDO. ~onoEs: - Não vou .U.duzir, vou :feitos .P~ra. a r~•~-- do material. e ·pessoal do ezer-:':'' · 
ler· o proprio·.discurtcfdo nobre uiinie&ro. :•aueada-o cito, qn-4o1 env~do' ·para:-:a•.:prov1ncia de}Matto-··. · : 
illua_ tre seu. &dor; 'U)_i:«'Aposiçã_o,d. e_:ve~_-cedoresobtida -Grosso, inclusl~melite .. -a. '_co_ iD. pau_ hia: de_~."rtiO. ces_ :~_:;.i; ... 
pelos nobres depu&a'dos; e'-do ::VQncidos que caberia- ·quaesquer ou&roa•operariOI• :; :,•;,~, ;.·, . ··· : .. ·, .. = ~,:·-:~·-: .•::..:-m:~· . 
IU)'miofsterjoi,,e a!!& nu!_D~rplpl~~migos.que tem nas ·· : · .. · ·. '; ·· ... · ·: : · ,., ·. · • ' .... _..' -'""-":f~:;:··. 
camaras.,e~~ll'!::fl'aiz, .. ~uao tornar10: pt)s&nel a conti-. . . ··. , . JJamstmo da._fa:&e~aa. · • , . ·é'"-'~~:-. 
nu~ç~o~da COnco~d~!:~:,, . .' · ', • ::>::' r· ' .•. ·. : · . . «:Copiai: t.•, das':coniJiÇoes. aíinunciadas para: a .. •' 
· Vê.portantc;».oaena~o.que,.dea~e,:.q!l·~ os membro!' edillcação da,no'va casa: da mo_e~li; ~.·,de' todas'à.í· · 

_:oc~i~~~~f:t~~.~&ec~~~x~~se:~·o:~lnis~e!l.~.\~-~~aya-sa· ~~~~.~~~~~:r;::~:~=~~s ~:~sa~~~~~:~qC::~':~~}!,~d-! ~· · .. 
. ~(cru::àrri-se diversos. aptirtes.F : . obra~cou e~c~rregad~ e,da op1n1aoou:pare~l' ~seu · · 

. .· .. ·· .. ·. · · . . . respeito em1tUdo pelo tri-bunal do theaouro •. :,: 
'-.:. _OS!t •. -PRESJ~BNTB: - Eu peço_ ao Sr. senador que . · · ·· . · · . . . .,.. • 

1 
,; . d • · · ..... ::·<~;c:' . :· ~ -:• 

se"limJ~ostJficar o s_eu requerimento, . .... : _, .:'::'!!.\~,.mo -~ lm.JI~~!_;;;:.:::~'-0?•:;·:~:., .. 
' . o SR. CANDIDO BORQ'BS : -Estou dizendo isto para . Cl. Copias': ~t;•,':.df:.ordem que maiidou.@i.&tegar;io. : 
prov11r ·q11~ não. sou;tos ~nti·governistas, e peço a· cidadão.Felisberto:Gonçalves da Silvi:::~~~-tia'f•'~e:•.· · .. 
V.:E{:__que .m~ perm1tta nao.de~ar amen?r d~vida, 27:000;'A; 2;~,-~os.ti&lll?s.em que_seJull.d~u~a.:re~:-.·•· .. _. 
de _qo_e_ '_!lmlttl um_!l propos_1ção ·verda~e!-fa, .Isto e sição da referida .. quantia, e . a~ ordem;=.par.a:..~~~r,~ella: , · .. 
_que nãq empre~le1 palavras ao Sr.'JD1Dl&lro da fa- entregu~-.; 3.~ •... ;iias · inC!Jrmaçof" ·!fadjl_l:pel~,a!J~to:,•:;.r',ii:;~. 
z<:t!<la, quan-do ~ls;"e q~e. S. Ex. declar,lir,a_que,. st·se ridades que a esse respeito fo!am. cousultadl!la. :;:. > ._·._: .:.~~: ~ _ 
ret1rasse da admlnlstraçao,acabav~~·e·~~c!!_~cordla. . Paço do senadq, em, 2 de.Julho·de t~liB~.;;....iCan:-... :·. · 

' Agora; pergunto eu,·nós em que .pcsição devemos _d•do Borge•_. » · .. ·· .··· . . .. _' ·. .• .. :: "' " . 
ficar de~de que·os mini~tr_os são vencedores1 segund . O Sn. Souu FR4NCO (ministro~ {azenda.)_~..;...Peço ·· 
a doutrino do·, n_Qbre m1n1stro da fuzenda? . a palavra. · · · · . · .. 

Pense 1J. no}lre .ministro como quizer.; ailanço-lbe; : O Sa.- C.umioo BoiloEs :· -:- Já sei· que niô . tenho- • 
porém, .que ,&m todos os . casos empreg~remos to~s . informaç~s.' .: . · _ · . : . · • · ·· . • · . . . .. ·. · 
as nosS!If!. _forço a para que;a co~cord11 se~ a uma real~- o sn. MINI.STRÓ DA FAzENDA. : ...:.;. Si se· limitàiae a 
dad_e; ~rque .a concord11 -nao quer d1zer: ~ -Sub1r apresentãr. 0 requerimen'to,_ eu_não dizia nada,.e·vof ·. 
a~ poder,.ou-ce~surar o poder 4 lo_do o custo.» Quer .tava· por elle. . . . . . . . . . . . ._:. . . .. . 
d1zer: « Eirquecer .o· passado, e dar a caõa um o que · . · · ' · .. ·· . '- · · . - . 
lhe pertence·;: »mas, ·si:' o ·principio da concordia .; O SR. ~AN~IDO .BonGBS :-:- ~o1s entao yote, 'e B!!Ar• 
como.ente~:~de 0 nobro:,minilltro da fdzenda e seus de-se para d!scuhr quando v1erem asmCormaÇOOI. _. . 
collegas, eu pela .~inba parte. (não pos~o responder · O, SR. 1\IINJsTno DA FAzENDA.: ,;;;_Nada; é preciso:·: · 
pelos_o~tros) de~laro-que ~estou; e eslareu~mpre em que eu dê re~posta a··esae preambulo. . . . .. 
perfeitA opposlçao. ao .gabJnet~. . .,. . . . - o Sn·. PRESIDENTE:'-'- A aiscúslão 'ftca adiada ' "' . 

0 -sn~ D~ .1\-IANUBL : ~S3bomos . m l&ito disso·. ~~!d~~v.er. . pedido _a· .. pala!ra o . Sr. minis_tro -~~: la:·· .. ;.' , : . 
. . · <?SR. CANDioo-~onaEs;·::Pois que duvida·!. Digo-o ORDEM DO DIA. · ·· 
· mmto claro e· multo alto para que todos ouçam, para -I'~NsXo ·A VALllRI~NO .iosÉ PINTO •. 

que Iodes &aibam que, si n ·concordb é -esta-' qu·o · · · . . · · · · 
affirma o Sr. ministro da fa:zenda e seus eollegas, eu EH sem debate. aperovadã, par~t subir á sancção 
declaro que _estou em opposi~iio, quo· não quero si- imperial, a propos!çao. da e&!flara doso ~eputados 
Jl}i~banto concordfa, porqus isso nunca. foi e não· é approvando~-1\pensao conced1da. a Valenano José 

· s1nao o_ abuso de uma palavra, e um meio de que se Pinto, ;.:~~:_:/. . _ , 
lança ~ão par~ ilJúdif 11 Opinião publica. ( Apoi,dos.} PENSÃÓ .Á.VlUVA DO VICE·ALMIRA.NTE PEDRO ANTONIO 

Sr. presidente, como disse ba pouco, não quero NUNI!S. · 
abussr .dn paciencia do senado, mas repilo que me Entra em primeira ·discussão, e _passa reui de_b_ a_te 
compromett_o a deEonvolver o mais cedo que me d 
fllr P.oss.ivel as.proposi•iies. que avancei,· e por hoJ"e para a segunda e esta para a 1erceua, a propos1çao 

~ da mesma camara approvando a pensão concedida ~ 
me !lauto ao que tenho dilo. · viuva do vice-a~mirant_e Pedro Antonio Nunes •. 

l\Iand_o. á mesa o meu rt'querimento e peço aos 
S.rs. m1mstros mo prestem quanto antes estas infor
mações, porque preciso mutto dell~s. 

o sn·. ViSCONDE DE JEQUJTJNIIONIIA: - Estou quasi 
votando contra o requerimento, porque é inutil. O 
nobre senador niio ha do sor mais feliz do. que os 
auctorcs ~ outros requerimentos que não tiveram 
resposta. 

NATURX~ISAÇÃO DE SU~DITO~ ESTR.\NGEIROS~ 

Entra em primeira discussão. e passa sem debate 
para a segunda, o desta para a terceira, a propo~içiio . 
da mesma·camaro·auctorisando o governo a conco
dor cartas de naturalisaçã'o do c~~adãos. brasile!ros . 
ao. pndro Fr~ncisco Vicente, Lu1z Rodriguos Pwto 
o outros. 
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. 8 SESSÃO DE ü DE JULHO. 

VBN(;umNJ:OR DOS MAGISTRADOS E EMI'nJtGAilos DO O Sn. J. F. VJÂNNA: -Uma lei rigorosíssima. 

1 

il/ 
coNSBUIO surnEH~ )IILJ.T.m E DE Jus·r•!:a. ·o si1• v11ico:i!oE DE JEqu11:·JNRONIIA: -.~ .. entretanto S. 

· ·. Continúa a primeira. dJscuseão da proposição da 08. emp1egados., das o!'tru rep11rtiçõa8 .e~tej,~'!l de- i\ . 
mPsma r.omara, approvando 11 tabella dcs vencimentos• ba11.o .de·.outro, é premso que o mesmo_pr!nEIPIO.~e-

. ilos magistrados e empregados do concelho supremo gu.le ~~. empregad~s de tod~s as reput1çoes: S1 o 
· milifar e do justiça, com 08 pareceres das commis- Prl!l~lplo estab.elecJ~.o _em .le~. do thesouro é JUSto, 
sões .reunidas de marinha guerra e fazenda. deve s.e~ gener1co; SI nao, entao rºCor~;~e-se t.au~bem ~ .. 

1
_ 

· . . . . ~ · _ . • a respe1~0 dns empre~adoa do thosouru; mas na.o se . 
. D•sc~t1da a matena, passa a p~opo~içao para a 2.. estalu~leça. uma doutrina favornvel para os emprega

dlscusaao em que entr~ co.m os r~fendos pareceres. dos da repartição de que se lracta~· e fique ept1 etanto 
·.O Sa. V1sC~NDB .DE JBQÍlJT}N~oNHA: - ~r .. p1esi- a doutrina. sevtlra. pelo que .resp.ei!a aos empregados~ \--··· 

dente, !!ll deteJo que a comm1s;no me explique bem do tbesouro. .· · , ·., . . · . · 
~ pensamento. d!:~ § 3.• do· nrt ..... pGr i_sso peço á, . si, como·. diz .. o n~bre "en~do'r pelo Piaubyi a lei é 
11lustre commusao tenba a b~ndade de mformar o identica, então é preciso·redigi:l•a de> modo tal ·que 
senad~ qual é o eeu verdada1re pennmento a este til:e todas as du~idn!.: · 
respeuo. . · E· é. 1 h · · d. · ·-

D
. · h u ai JU gava, s9n ores,· quP., aj'a re acçno do ar· 

· 1Z o paragrap o : . tigG da leí do th.eilouro, que tem referencia ; com ·está 
• Não se conta o tempo que o empregado faltar doutrina, está bem feita, nos ·devíamos refàrir 

.sem motivo justificado. " 'Aqui no paragraphG ha a ella, cleierminando que nas aposentadorias dos. 
uma virgula; mas parece~nle ·que ba. di~tincção empregados se conte o tempo: pela mesma Córma. 
entre esta. prop'!sição e à. segu,inte : c por licen.ça por que 11e contaaegnn~o a le~ do thesouro. Aseim 
ou mdeshn que e1cedn a 60 d111s em· cada nono; » acabaVBIJl todas as dundas. . · · · · 
.. Segundo eu entendo o paragrapho, julgo: 1.•, que '(O Sr. Vianna dá um aparte.) 
este,ilbjecto dá logar a _que.se ~upponha qu~ .Iodas as. Mas a consulta, pe.rdôe:me ·0 nobre renador,,:da 
vezes .IJUe houver mo~no JUS~Illcado por llceJJÇ! .ou sec11ão de fazenda do concelho.de estado .~ustentou 

--~ . . ·~olest1a que exceda .a 60 d1as em c~da an~o, ~ste 0 principio ·que.-acabei· de· expOr. E' o que: linha 
:-·.:-?.:;.tempo será ~ontad~ nas aposrntador1as. D1go 1sto a dizer. · · ··. . · . · -

.. porque a un1ca dunda, .que se me pdde oppôr a este · . · •. "-· ·~"· · ~. · . · 
meu .modo de entender o § 3."', é o virgula que se- O Sa. J'. F. Vr.unu .. : - SahaC~ço ao lilusLre sena-
para motivo justificado da licença ; enlão, si essa dor que acaba d~ !lentar-se; ~dJzendo que o pensa
virgula na realidade estabelece proposic;ões difrilren- me~to. das_comm1ssoes é o seg•1mte: Nas apesenta
tes, em consequencia della temos quJ nas aposentn- dorus se ~o cont;'rá o lemP.o q!le '?c empregado Cal- . 
doriils se não contará o tempo que o empregado faltar L~r ao sernço: .1. , sem_ m::JLJvo JUStlftcado; ~.11; por 
ao seniço 11em .motivo juslllicado; 2.•, nas atosen- hcença; 3.•, p~r m~lest1a·_que ex~eda aGOdL,~, cada 
tadoJias se não contará 0 tempo que o etnpre(ilado ai! no, porque soa tres moLlVO!t, e _Isto .. har~on111a esta 
faltar ao serviço por licença; 3.•, tambem não se coo- le1 co_m _a do thesouro, a qua! una fo1 co.p1ada ·pe~s 
1nrá nas aposentadorias · o_ tempo que 0 empregado comm1ssoes. pela me~ma razao que ~caba de dar o 
faltar ao serviço por mole~ tia que exceda a 60 dias- nob~ senador, que."S apresentar.dunda em suare
em _cada an~o. Si .são tres proposi~ões dift'erente!,. dacç!lo, dll . modo que. foi preciSo uma consulta da 
&ntio é prec1so uma nova redacção; n.não~ neste caso seeçao de . faz_e!!da do coace~ho • de estado, que flr-
entiio está bem redigido. · masse o pnnc1p10 que essa le1 qun estabelecer. 

Ora, si são trea proposições differentes, eu enten- O Sa. VIscoNDE .DB ÃBAETÉ: .,.,.:Sr. presidente, eu 
do qu~ a virgulação lambem não e apropria, delêra teoho &~mente de f~~er um~ pequena observação 
ser do1s pontos; e por Isso pe~o á illustre commis~ão a respe1.to ·da. doutr1na. conhda no § 1.~ do art. 1.• 
tenha a bondade de Tedigir este·artigo de maneirp des~a le1.,.- D1~.o ~: «:~·parte d~ vencl.mento·con-

. que dê a saber ao senado o vérdade1ro sentido do· cedtd!l como ~~~auficaç~o é dev1da só_mente pelo 
§ 3.•, para sobre elle não ba'l'er duvidas. efrecl!vo exerclclo, e .nao 1erá contada n~ apoaen-

s 'd ·1 v E · · ladonas. » r. pres1 en e, • x. sabe as que tem cau- · . . . • • • 
.sado .um artigo ou d'!utrina Eimilbante, a respeito Avtsta desta redacçao, parece que as c~mmlSsoes 
da le1 do tbesouro; ulllmamente houve uma consulta entenileram. 9ue os e.mp~egados. do t.r1bunal do 
sobre ·esse objecto, porque 0 peticionaria exigiu que conselho m1btar e de lU&hç!l• têm ·venc~entol! dos· 
se lhe ~o~tass~ o tempo, porque- havia di~erença quaes uma parte ~ perceb1da . como .grallftca~ao! e .. 
entre d1s11ogu•r o tempo que faltou por. 1mpe~i- outra por outro tttulo, ~ 9ue para tere':ll, du:.e1t'! 
ment~ e aqu~lle qu.e se devêra entender pela palavra á parte _que lhes ~ concedi~~ como gra\lficaçao tJ· · 
efrechvG serviço; SI eu estou bem lembrado. . necessar1o o_ eft'ecllYI! e_x,erclC,IO; mas que á outra 
· Ora, eu estou que ha dift'srença, não ha duvida parte. poderao. ter due1to, amda que não .tenham 
a lgum!l ; o. nobre senador pelo Piauhy tem razão, !lXerciClO effechvo. 
ha ~utla d•.fl'ere~ça; mas o que eu digo, é que ha Entretanto, consultando-se a tabella annexa a 
duv1da aqm, ass1m como houve duvida alli por cau~a ~ate projecto de lei, vê-se que os vencimentos do 
da redacção do at tigo, e é preciso que elle seja redi- juiz relator e dos dois juizes adjuntos deste tribu
gido de fórma que não dô logar tt e~sas duvidas. nal, ~ão-lhes concedidos todos como gratificação, e 

Eu sou de opinião quo se não conte o tempo que nãG hn. uma parte a que Lenham direito por outro 
se faltar ao serviço por ·licença. Julgo, Sr. presi- titu'o. 
dcnl!.', que n este Iespeito deve haver uma doutrina Portanto não existo para elles umá parle do ven
gera! parn todo o _paiz, para todos os empregados cimentos que tenham direito de receber, quando 
JlUbhco~, porque nno é conveniente que os empre- não tiverem etrectivo exorciciG por 4jolestia ou 
gados do Lhesouro estejam sob um principio.... por outro motivo jnstillcado. Parece-me, portanto, 
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que .nesta_ parta empeior-1-so a.sorte' deste~ empre- -OSn. VIscoNDE DE. lrABOJ1.4ltY:- P~di:a palavra 
gadoa,::Eu creio que aló _ag_ ora, ainda quando os un·camente para r~spo~der as observa"o~~·,que .Ce-~ o 
juizes togados do concelho supremo. militar e de. nobre sanador o Sr. ~lsconde de A,b~e1e.A'< respou.o 
justiça: não teilhamc eO'ectivo. exercício;: ainda que do'§ ·t.o 'do art. t.~ -. -.- .. :_ -r' ' ..... 

!~Item uma ou. outra vez, ou. por alguns·diaa•suc:·es·: . P)lr~ce':'me. qne' c): pen,luiiri'eD.f'o' da_):ol'l!misSão _não 
sJvos; têm· dlre1to. ao seu venc1mento, que- é de 400lfll;: ·está"berri desenv·ol.vldili e por:uso na o Co1 bem· coto- ... 
mas act~alment!', qu~ pas~am ·a· perceber S~?lfliJ ~~s: prehendido pelo .. nobre.· s_enâjtàr ~- · ~.iz:ó'',' pari• g~ó pbo': 
a titulo.tõe_gr~ll~CIIÇao,,U·JiorTOn_tura el!es- DilO ~~-: «'A parte dil váacim~ii&Q.'éo'ncedjdâ,co'mo'g~a~ift- · ' 
rerem. exercic1o. efl'cctivo, del:urao:,de __ percebe~ 0 ca~o é devida: •ó,JJ)ente,p_elo. eO'e~t.iV:o ~xercicio0 e:não 
~~e t~,JI~m .. direlto ~~ Jl&rce_ber p~l~}?i .anUg~~. . : será contada naa;aposentadorias. '» _; : . . · • · . : ':,:: 
-·~~rtanto, ~parjlc_e_em~pr!!Del~o l~l'r' que .a .rlldac: :-: NiO:quer iito.~izer.queol•eiJ!preg~~oiique":deb:a- · 

'Çii? .• .d,o § 1: . dO. .• ~rt_.. j,: na~, e,•t!.~atelri!.IIJ(!~,tl? co~~;_ :re~ .de coruparecer:,.em u_ma-ou;:outra:.ess!Jo.Jiquem 
form~ 4 ~~~.ella~, . Quemle_r o § t. , do ~.::&~.1. · !lnten, . pnvadoa•.de.,aua.gratJOcaçao.;, o ~ue·quer dlzer:é,que~ 
de.rA .CJ~I! tod~ . .o~ e~preg11,_cl_os do ~rib!!nal_su.pre~o: quando"' .&ractar'da aP,Oientadoda, n,ella.ae•coa:npre-: 

. :mll!tar· e 1 ·da:_J~I~~ tAm vencl,aientos, parte, 11 .ti~u~~- l.len~a a'~rte.do -.:elímmeuto: qua:é marcada;-come · . 
de. grat!ficaçao, .e o~;ura pa~&e _a_ llt1JIO de ordenado •: grat1fl.caçao · unicamente. Os -deaembargndore•;·;por · · .· 
entr~taalo. a ~abel~a ?DOitra que ha alg~ns;emprera·. exemplo,. são aposentados como. membroa~.da·.~ela;. :7, 
dos,: ~':'e; ~o:. os_ J~e·~ togado~. dea~e tr~b~n.al, 08

, ~o; cOmo taet(c.olitam.":se·oa .Yoeri.ci,!llé.!l.tós dest~~.:ma~ ·: 
quaes não. têa:a, ,di~~~t~ _a _venfl!Dlellto al~ao _ a ~~ulo, g1strados~ Ainda me pare.ce, que~os membroa.dC)' çon- .. 
d~.gratlflcaÇão. ' · · ·, , · : . '· ·~ . · ·· ; ; . . _ , ~e!ho de . estado tôm m.a1~r .vencimento. ifo : qu1r:· os 
·DirtWe~ segundo Jogar que', sendo o; fim. de;! _pro•• ,JU.JZ8~ toga.d~ .. _e,como JU1Ze'!IJ"8<!dos,l!cc.um.~:~la_lil_!los 

je~lo de lei~ ao_ que parece,. melhorar ! -eondiçao .dos• venc1mep_t!)S :q!Je .têlll,_. como mem~ros da relaç11_o a 
:eiDpregadoa •:do cone!! lho: supremo :militar· e-:de'JIJ,!I•: rra.tiOcaçao que &_!Ilhe&; dá. pelo- proJecto _de qull,'le:-
tiça, creio que ·o proJecto'nlio~elhora a·condu;ao :tracta •. •·::.~,-,, ,.:. · .. ·, · ·.·.· ;: · .: : ·<<--<·<-~. 
dos~juizes togadoa,.,do ,c!ln.celho~ :.E i: :verdade .que se• ::·.Sabe-~e. qu~ oi.J!Jf~e~ togad!!ll.:~t!D~s.m.:a~}-'@.9-:;i. 
lhes augmenta os venc1mentos, porque; tendo _ at~. sómente~a _gra&l~Cl!~O d!l)40~lf)I;·.Q_uan!o:~a.~!~WJ!i)':":·:=: · 
ago~a UID 4~0~, e. outros.SOOJ'/l, p~m. .. agora a ?er• •. en. tac:lor!a~, ~111\s, t~r~o. 1:! ID.~IJ'O'-Ve. nc.l!Xl~n.~.·_-.. üe .·, 
~el>~.::.:~~ores vell~~men~C?•• ~,.:.:< .. ,;. ,: _,;·:,.· ·. '. _.. ,tém:l!goz:a~ fia!» .d~ ~e!-' I!P,!IS_e~I!Jdos;da_~rn91~•i!9Jte 

o Sa. M&RQUBZ DE CAXiu: -I4 ·era como gratül- que até agl!ra. Portanto m_e-.parece __ 9U!'J.nao.pro~l!~t~-, 
cacão · :·. · ,__ .. . · a· observaçao ·do· honrado membro· a quem, me 're•--

.. •. ••• ... ••• - • ~~ ~~ .. ~ •• ~~~ ·- I ·feri··';·-·_··· ... -~ .. :._.····~·-.· .. : .···_ ... · ... ~: ........ ·~:~ .:! ... 
o'sn: V1séoNíiB .DE AliAErlf:...:. Ma~ lião' o dizjl ta· :· Peló'qué toéa4'eineridâ.propost~ pelo nobre'sf'ria- _. 

be~la~ ·,,.· ·, .. ; .·.· , .~.-... :·-· ,. ., : .. , : ::: '' •.. : : •. ·: · dor que me precedeu, eu .não teria du.vi'da eni' votar 
. Portanto, n é ·.exacto. o que eu dil'lf· 11 os JUizes. por .. ella.: .. porque ~eatóu-convencido•que todos estes· 

togados do cõíicelho.supl'emo 'militar tinliam dantes ·:vénciolentos ~·-são· ··Ílimíamenta .wesquiúhos;·cnmo o. 
direit~·á gr.atiOcação, ém~ora não tiv~ssem !!fl'ee~ívo; .são: o de:quasi;todo.s.:os:emprPgadys:publ!_cos.::O·que. · 

· . '9xer(l!C~o:por _mottvo jusll~c~.do·; :si ·é 18~0 exacto, eu é ;V.~rdac:leJ. é que! SL:oa;:emprPgadoa: pubhcos;·:na s~a _ ,. 
de&BJana que .lle fizesse alguma'declaraçao·a·este_res~ malOt!:parte;::nao" fossem -honrados:e ho.nestos;.llRO 

.:peito; :atlm•de.:qlie .peJa--·nova · dispQsição. elles não ·poderiam. viv.er com·•os. ·vencimentos.--qus:;têm.': Si . 
fiqnem:privado~ de .. todos_os seus vencimentos, ~u.~.n~ quizer.mos.~_guardar' ã-regra:da justiça:;-uão·ésó:.para 

· do ,não;pudeteiD ~ot:;,elfectivo _{:·xer~icio .•. -~i, P.Orém, já os membros do concelhl! supremo PJilitar.;qua;~ove-
. a.P.rac~~~-.era.l!,lllesm~,,~~'!ta()·n~o .. (a!~ opserv!lçac( ,moa ,911J.~r,. -~ pa.!a- tod.os. '!8 ;eiJipr~glldos. P.':lb)Jcos •. 
· ilenhúma;·nem. mândare• emenda. i mesa •... _,. ; · .· . Oque a commtssao. qu1zCm dar. mall! um augmento -
.. :. o:·s.t~·, BA~i~ ;~~' Mu;tTiB.\'·j lllga' ·q~e'~siôiz;,. t~~ a.l'fiSC~.,~m_preg~dos f aia•. não,s~ àP.gu'e qú~.ellaj ul-...• 

· ·gados: Jlão! ficam• iíufftclenteinente ··remunerados'com !JaSs.e : ,q\le ·pOIÜII, estab~lecer .. U!Ila,r,;gr!l queJus_I'O_ de · · 
'a gratiftéação de· 800~': propnsui'•pela comníiasãOI .e ~u,sl.í~ ,,e.de ~egua,c:lade p~ra}odosp11 ~mP.rllg~dpl!.~ 
proponl'tJne-arja :elevada .ít9~.~ :vencinielito~que,. · · ,O,J.u~to.so~•a ,q!l~-':1~8. consl~er_as&e!J!,O.~ .. as_.cuc,um

·ainda aulm, é lufer.io.r ao.'d. os .. -m. em. brol-mll.itires''do s_tancws. ,d .. ~,to~.0.8 !0.8 .. :~.mp.r.e.g .. ~.~o. s pu._bl;l_c .. o.s_e,atfen .. IJes
·CODcillbó aupremo;· ., , '·'··· ;.--. ·: ,,. ·:.:;_ -.:n . " .. se~os.á.s.a~a~ neces_~ldades, conforme,as.IJua~ Cll!f.l:-

. . . . .. ... . . . .. . --:- - ... ,,, .. , , , _ . . gor1as. e conforme tambam as .. despesas ,que suas 
· · . Sio lidas~ ·apoia~aa e P,o~ta~ e~· d.lscusslo .. ~·.se- difl'erentes coii~içõ~i. qs • o~i'!gám a . ~a:i_er~ ·.;Mas Jsto .~ 
_·g!lln~-• elllendas :- , ·: .. , . . . . ..·; , ,,, . um trabalho d1fllc~hmo e que eu nao .se1 mcs_mo.st 
-. : ci :.A')abella•~ Eauoz ;de juiz relator e adj unctos; es~rli em harmoma com as fórças _do theso ao_ pu

. dig_a-se: .1109. trcs juizes. togados (a. cada um) eleve-se bbco, ·apezar·~;te que· se nos tf.~ ·dllo'.que tem· s u'!l 
a gratificaÇão:a 960lf)l.:: · ,_, .. , .: ... : < deficit :exce&~lvo;·;A~ho conveme~te que.se·dê Jl}ats 
' ic Aééreicénte-!e onde·ciónvier-: -os: juizes tóga~ alguma CO!JM.·I!o~ JU~ze~ _relat,ores, mas entendo, que 

· dos intervirão:por diatribuíça" o nu cónsuttos·em·que ~ com!Jiissa_o nao foii!'Jnsta, quando m.arcou a. g~a-. 
é · .. ·h· · · ·· · 1 uacaçao· de 800lf)I·;·'Jlao'' collocou•por-. tsso ·cm cu-

at ag~ra · inter.v:ln .. 1 ·tlrtya,~t.vamente 0 JUIZ re !to r. cumstanciàs·.mliis''desfavoraveis os· outros ·membros 
«' D1ga-se mau-: -Os JUizes togadOII'perceberao· a ·• . lh . ili 

maioria que. lhes-compete por esta tabella, sobre o .doconce _.o~up~emo ~. tar.. . . .. _ .. _ 
que já venciam, desde o dia' em que· começou a ter · Encerrada· a .dts~ussao, é reJetlnd~ a PJ'OP~S_J~ao _da 
execução' o regulamento·n. 1912 de'28 de mart;;o·de camara·dos:deputados,· com o proJecto substltuhvo 
1887. -.Salva a redacção. -:Barão de Muríliba.· » oO'erecido · <fanno· passado pela com missão do se-

" O § 3.• do art. 1;• seja substituído pelo se- nado.· .. . . . ·, 
guinte: Nas aposentadorias se não .contará o tampo Approva-~e 1l arhgo t.• o seus §§ do proJecto llprc
que o empregado faltar ao serviço, f.•, sem motivo sentadoe~teannopola mcsmacomumsiw com asomon
justiflcado; 2 ~·por licença; 3.•, por. m'oloslia quo das do ~r. Vinnnn o ~o. Sr. bnrão do J\Iurilibn~syhro 
t·xcoda a 60 d1as cm Cldu ann(). - V~a1111a. » os venc1mcn 1cs dos JUizos l<'gndo•,. sendo rcJOltlldn 
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11 emenda deste mesmo senhor a respeito do paga- .do augmenlo dos mesmos emolumentos, póde huer 
mente da gratificação desses juizes d"sde a data do duvida que o senado o_a possa 111lerar augmentan
novo regulamento. . . do-os, Mo é, .iaiciaudo-os. Neste aenUdo eu preCe-

A outra emenda do Sr. bariio de Muritiba.Sca riria a pro(Joii~ão ou o artlso que. foi apresentado 
reservada. para aer discutida no fim, pela commissiio. . . · · 
. Entra em discussão o art. ~.· do projecto da Quanto ao acabar com os impostos, rel!ito- ao. 
commis~iío, ·e sem debate é approvado. · nobre senador que não acho conveniente, noo aeho 

Tem Jogar a discusaão dO' art. :r.• . . razonel que aem maior conhecimento de caula,. de 
E' apoiada a seguinte emenda : . · · que Jillonossaa rendas e:~~cedeal',mu·ilo · ú necessidades 
" Supprima-ae o art. 3.•, e subatitua-se pelo •e-, do serviço publieo, vamo• acabando :com ellea, como 

guinte.: · . . . · . .. . - . · ' o n~br~aenador parece.:eatar dispciato;- e creio que 
~ F1cam 'Pertencendo á re~da geral os emolumen- ea&á diSposto a. 1r pouco a· pouco cerct~ando• to~os 

.ios que ae pagavam á secretaria do concellao supremo oa· recaraos . do theaouro •. Si . é e111a a · •.ua opJDi•D• 
militar pelos diversos actos . por ahi e:~ pedido•, aendo . dec.la. ro que não o acompa_nho nella; P_ Drqll8 • eL tea
felta a cobrança dellea na conformidade dà tabella.... do que o theaoaro deve ter os recunoa; neceuaricis , 
e pela !órma que l3r prescripla pelo miniaterio da que, eases. recuraoa alo são .só precisDa para · .. pagar· o 
fazenda.· ·' peu~al, mas para. melho~am~:n.~os .materiaGI de que 
• 7\lbdlri dos emolumentos que det~em aer pagos ,peloa o palZ tanto aeceaaita. Portanto •não. o acompanho oa 

' Wulos e outros actos feitQI na tecretaria i:ló COflcelho idéa de· cercear aem regra os recursos do theaouro. · 
auprõmo militar. . O Sa. CA.NDIDO BORGES :-'-V. Ex. não · entende 

. . mais que a reducção dos impoa~os ·augm~nta .one-
Por patente do posto de al!eres a capitão. • 4~00. cursos do theaouro 'l . . · , : · . 
· · · » » · - major a corenel. • 6'000 . O. Sa. SILVEIRA DA MorrA : - Já á~. eaqu~'u , · • brigadeiro a mere- .. , __ _ 

chal do exercito. 8~000 """"'' · · · 
i>rovi•ãD ; , • • • • • • • •. • • 3~000 () Sa. VIscONDB ÍIB JliQ!!ITINRONRA :.-PeÇo ·o pa-
ÃposUila, • , ••• , , , , • , , , • , • • 3~00 lavra. · · · . · .,·.. · 
Lauda ·do certidão .••••• -•••••• • 1~00 . O SR. Paii:SIDENTB ;_ E11 devo lembr~r .~·no~N 
Cada·anno de busca ••••••• ; ••• • • 1'560 senador que a· discussão é restrii:ta I[ matena-de'que 

... •. Paço do senado, 5 de j.ulbo do 1858. - J. F •. ·se tracta. · ·· · ·. · - · · · · · · · · · . · 
Vianna. - .Marque: d.e Caxtcu. - M. F. de Sow:a O Sa. SILVEIRA 114 MorrA : -:- Não toque no thê-
' Meuo·. - Visconde de ltaborahfl • .;... Marqu~;; de souro. . · · . · · · · · . · · . · · .. · . 

. Abrantes. , . o .SR.l\luustao 114 FAZENDA:- E' verdade~:v. E:i. 
O SR. CANDIDO Boacxs: -:'Sr •. presidente, para que quer tocar no tbeaouro,.'e cércear-lbe os recursos 

eu me possa .decidir acerca do Tolo que devo dir a _precisos. · · .. . . . · . . ... , ·: . : . . 
euo artigo, de!('jo que o Sr. ministro da fazenda m·e o .Sa. D. MAl'CilBL: -Elles querem .mais do que 
diga si concorda na continuação deste imposto; si iuo; querem tomar conta delle. . . ·•. · . . . . 
entende que a classe militar eatá tão· bem aqui- · 
nhoJda; ·que deva carregar com este ii:Dposto.na oc- O SR. SILVEIRl DA MoTTA:- Es&á em·muito li&a. 
casião em qull' se diz que temo& um saldo de mão. ' · · · 
!aO,OOO.OOO,. . ' • 'Q Sa. VISCONDE mi' JEQUI~INIIOl'CHA :. ~ Si .DO ae-

s. Ex. em todas as épocas em qne tem fallado; nado tiTeaiuuento o Sr. ministro da g"'erra, eu lhe · 
tem demonstrado que; quando a receita póde fizer perguntaria quaes·são os documentos de que nana 

·face A despesa, convém alliviar o povo de alguns 1m- II!Cretaria se pagam.emolumentos,para,convencer.ao 
postos, visto que não ha nenhum direito em exigir aenado da neceasidade de acabar com taes. emolu
,impostos do povo, sinão para ~cudir As diver!'ll ne- meatos •. Mal ,o nobre IOnador. pelo Piauby sove a 
· cessidades do Estado. Ora, 11 é Cacto que mnguem bondade de. me dar uma· &alMilla de onde cona&_o:o se-
póde contestar que a classe militar não eatá tão suinte: (U.)... .. . . · · · .. · · ... · < .•• ,.,,. 

bém aquinhoada. que ainda se poua olli~r della esta • Por uma patente 2~620,por uma apostilla. 2~60, 
contribuição; não seria melhor, niio·serJa mais justo por uma Jlrovilão 2'800, por.lauda .. ,de .escripta de 
que supprimissemos este imposto 'I O que dA isto ás certidão 640 rs., 'cada ànno de líusca 320.rs. » :Yeja 
rendas geraes? bem o senado que tudo aquillo de que se pagam emo-

. lumentos na secretaria do supremo concelho militar 
· E11 quero dar mais uma prova ao nobre ministro ti verdadeiramente. acto milHar; é de actos. sobre o 

da fazenda de que as suas opiniõea tôm sobre mim pobre militar; uso desta palõnà porque· de· todas as 
grande influencia ; .por isso rogava a S. Ex. que ti- classe• do Estado é aquella. que por necessidade pu.
vesse n bondade do dizer· si _não entende ·que seria fllica se acha menos bem aquinhoada : entenda-se-me 
do justiça sul!primlrmos este~ arLigo, porque neste bem 11 palavras- por necessidade _publica- porque 
caso, com muttD prazer votare1 contra elle. . não ~ posshel que 18 dA ao ellercho tudoaquillo que a 

O Sn. Soou FRANCO (ministro da Jannda) :- generoaidade nacional desejaria dar. porque a ren
Não tenho duvida em dizer a minha opinião ao no- da não seria sutaciente, Si pois nós temos necessi
bre senador que acnba de fallar. Eu entendo que dada de bem aquinhoar o exercito; ai. estes emolu-

. estes .emolumentos que se cobravam até. agora não . mantos siio pagos por actos absolutamente remunoro.
ha razão alguma conveniente para que cessem de torios militares; s1 nós hoje augmentnmos os ordena
ora cm diante. Nõ.o ó uma nrdadeira imposição dos daquelles empregados; ai porconseguinte ntten
que se vai fazer; é a conservação de uns emolu-· demos ú sua situação economicn, como ó possível que . 
mentes por actos que do tempo immemorial se cos- se niio adopte no sonndo a extincção dessos omolu-
tumam pagar •. O quo mo parece ~ quo, tractando-so mentes?. · 
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SE'SÃSO .DE Q DE JULHO; 

Eu não me lembro, Sr. presidente, bem !las opi· zenda.é o aeguimento das Jlroposições proferldii'nis 
. niões do·Sr. ministro da razoada, quando ãe &rac&ou da camora dos· deputados, o· hojll rocord11da na senado 
, abolição dos emol~men&osjudi.ci~rios,·la&o ~. do! emo- pelo .nobre senador pelo , Uio do J'aneirDi ·ista é, 

Iom entoa percebidos · pelo• JUizes; mas cre1o ·que que a ofposição ,qu·~ exis&ó .nó selia~o . ó. à!!~igorer-. 
S. Ex. concordará em que suas opiniões são em,favor namen&a , quando aluis ella não. de&PJa · 11nao sesuir 
da ex&incçió :doa·emolumentot. · ·' ·aa boali doutrinai en!Jriêiadas·eelo·DiinlaleriC? ilc&ua~~ 

o sa •. Mll'nsíao DA FAzENDA : .;_ v~ Ez.' está' DiesaÍo Por exemplo, tenho· declarado multa!' vezea •que,"'al 
dizeiado qiie nii.Q 1e Jemb1·a. · me dnvio, nio· é: afilio; ~orq~~· nii.o :.p.oíso compre.:. 

.. · ·. · , · · · . . hendel" o penaamento · do' mtnister~o i .. deede que . 
. . o~·.· VJSCONDK DB l'EQlliTIII'RONU..:- Eu dfae que_ óie C<Gr bem· e ;claramente explicado; ~de' con·~ ' 

me nao lem~r~flj e po~ 1110 ac~reacentel-;maa Julgo &ar. o nobre mlniltro.4a Jaze.nd~. e todos. oa, a~un:ol
que•oSr.'minlslro da fazenda concordará em que é legas qr&e bel de·vo&ar com o miais&erio,· com tanto 
lflil·que • a: juaUça te ·faça ·de gra.ça ·e· que· f?l' e.molu· que eira.~~ ·espUq~ei·porqii!', : si' eu:· 'niê('piJ~er'~ií.~ 
mentoa d111ppareçam, lato é, que aedêaoaJuizea um tend~tr;~nuopoaao votar~· haJa pa_ ciencia da pa.r&e:do 

.ordenado auffi'cienr.e, pera·qu!' ellea nio ·estejam na· ·mialiterfo; -" · :· .· · · •· . , · • .. ' .. · ·. ~:.-. ·. 
depeadencia dosqualrC? tostõea,.um, dolamllréfs; etc., - Sr~ prealdea&e, eà.créio que o iéguado\perioilo•do 
1111~ como·de ha multo- se tem no· parlamento bra- artigo &ambem merece alguma reae:lio; !Diz o ""Pua-:- · 
•llelro deaejado acabar com os beu~a e outro• emo- grapho:-0. mlnlaterlo da fazenlfa._é. auctorindo .para 
lumeatot'que .receb.em.oa :parocboa: fato não é de aUerar. a reapectiva . tabella .e .regular. ·a. co.,ranc;a 
agora, ·é questão _phJioaophtca de muito tempo e que delle•·pela maneira que . fôr mail.: conveaieute :aos 
data. desde a naçao ,portusu~za. , · . · ·. .. · · . . . · . iatereaes da fazenda e meuos Yexatorio .aoa coa-

Pód&u&o~ 'ai •DÓs.devemOI• tel,' em. contemplagio &ritiuiate&.ll ...... Ora •. primeira ·couaa quo eu''desé
tuclo qiJento acabei de. dii:er, si devemo• ter em coa· jlva que o nobre miailtro da fazenda dissesse, .era ii 
tem plagio o estado do exercito, como e p. ola qae ~ado queria eua auctorilação. · · · · · · · · · 
o mW&ar reeebido .a aua patente em couaequeacla .· · . ·· · ·. -· · . . · . · · . ·.. .·. . . 1 

uoicameàte. de remuaeraçao. do serviço pres&ado ao O Sa. :VJ&CONDB_oEITABOJUHl' :-EUa dlSSe:q. ~· e ... t.a · 
Ellido, ha de aiuda· pagar 2;16~0? (Ha um e~part11.}" melhor Jsso. · · · . >·>·:.• 
.Os empre~ados civil, e~ peço licença ao aob~_!t aeaa· · O ·Sa.- V1scol'lli& DB. J'sQiJITIII'HONUA. : -::-·~uê&ôri-
dôr. pelo P1auhy .para dpcordar,. da. aua. opln1ao com sar-se ?. · · · ... ,•: .,: 
todo o respeito que lhe. preato, e dizer que 01 em· . . . . - . . . . . . . ;. .··. ' .. . : 
~egad01 civis nio .e11io )las CC?ndições do mlli&ar :· . 0: S.. VISCONDE DE 1'1'4BORA.Hl' : -Nól Daa O p~de~ 
·11o dive:naallf~ondJÇ_Oel para ·881e·favorquue p6de _mos fazer,.mas podemos auctorbar ~ govern.o •. : · 
fazer. a um; e ·que aao se p~de nem ·~ deve. &alvez 0 Sa.:VrSC8NDE-DB 1BQlliTil'iHoii'IIA:- O nobre mi
fazer a outro. Por umnpos&Jlla:2,1S60.r estamos· no· 'aistro.da Cazenda.qqer que 10 lho. dê já auctorisação, •. 
mesmo ca1~ da patente; _po~ um~ provh~o 2;')800; por ·ora,. nói temos .reálmeu&e .certos CaCtos: ein Jlosí! 
tJma lauda ·eacnpta 610 ra: i em uma palavra.- busca vldt ••••. · · . · · . : · - · . ·. ..· · 

. de um anno 320 ra. Eu nao· digo que os emolumen· · · · · · · · · · F F u . · · ; · 
tos sejain ei:ceaii. , 01 : mas 0 que dilo . é que a aua · . O Sa. · M•matao DA. 4ZBII'II4 : - a o na pr1meua 
stippresaio era:um beneficio que aeJazia ao·esercito, PllBIOa. · · · ' ·. ·. . · . · . ' . . :.. ···· ' · ·: . 

·bensftcióque'lião vai de fónna alguma·prejiidicar os O Sli. VJsCOII'IIB Jiz·1EQlliTINHONUA:'....;.; Eu!Entio 
em pregados daquella reparti~ii.o. : . . . ·. . V.·· Ex• quer ·dize~ que 'eu tenho ":factos ~a ·rnfnba 

•· Sr.· presidente,· ·tendo. ass1m proferido a·. ~~;~inha YJda ... : Eu o que dtzia era ~ós .... ~ós-~emosl Sr•·Pr~
'opinião rela&ivamente·a e.sses emolumento•, deseJando ·11idente, factos em noua v.1da muuo ••ngulares, VeJa 
votar· (e parece-má que. votarei· contra" o artigo), ·v.,Ex.·co~o o Sr.· min!s&ro d_a fazenda. havia de: dar · 
tenho neceasidade de declarar ao aenada que, vo&aajlo a ·11i ·pro~;~no um deamentido ·Ião. formal e perempto'- · 
por esta malieira, lião de~ejo de f6rma 'alguma ·rio relattnmeate ú auctorinções. Mas seja· ou não 
cercear a• rendas do.~ Estádo 1 nem creio que o seja de•mentido, . o que é verdade é que eu doaPjo 

··nobre •e.nador·peió Rio de .Janeiro, com o que disse, que V •. Ez; ma dila ai emte ,na mes11 alguma.ome\1- · 
podeae .fazer crêr ao nobre Eenador miniatro da da a eate,reapeito. , · . . . · · . · : 

·fazenda" que· o 11eu 11m era privar o Estado desse · · · · - . ... · , ' 
· recilrao·da readi pubUea. Euaei perfeitamente que . O. Sa. PaBBIJ!Bl'ITE :.~Existe, auppr1m1ndo esse ar
o nobre aenador pelo Pará o que pretende é ir ·jA t1go, e llubs&itu1ado-o por outro. · __ 
habituando o sanado· a se conformar com a cou- , o Sa. VISCONDB DB J'IQUITJNIIONIIA:- E' ·o ·9ue eu. 
tinua!(IO ·doa., "/o addicionaea (llpo•"ado• :) eu o sei nio sabia. Faça V. Ex. o favor de o mandar. (E' aa
p_erfella~eat~, ·e eatou. me.rreparand.o para ta.mbem tisfeit.o, ·, depois de a ter lido;) Sr. presidente, eu 
votar, dJscut•r será dJCficr para mtm, ·mas votar tenho tambem de Yotar contra eata emenda~ uho fi 
contra a aua continuação ; póde o nobre senador !la 'e• honrados membros da c«.1mmissão ·mo inrormarern 
província· d.o Pará fic~r certo que o hei ~e fazer ; relati,amente á. importancia destes emolumentos, 
hei de eu tão votar com !J nobre senador o .lllustra~o ou 1i o nobre miuislro o quizer fazer agora. . 
Sr. ~ouza ~ranco; anteJ do tempo de IJ!l~Jstro; 0110 o sil Vumu: -Andam por dois contas de róis 
tere1 a glorta de votar com o nobre mtmstro o Sr. • · · 

l:ousalheiro Souza Franco; desta gloria V. E:r. me ha. os taea emolumentos. . 
·de privar mas hei de ter aquella satisfação ; bem que O Su. VISCONDE DB JsomtiNHONIU.: --:-Ora VCJII m 
não vote 'com o·nobre ministro da fazenda actual, os-honrados senadores, como acaba d9 d1zer o bon
hoi de votar com o nobre senador pelo Pará. rado membro da commissiio, est~s emolumentos 

Portanto, Sr. presidente, não é só o nosso 11m andam om dois co!-'tos do réi~ annual~ento; vejn o 
nem so póde dizer que s~ja, cercear d~ f.Srma al- senado a graud~ r1qucza do •tue so va1 pr•v,ar o E~
guma os l'ccursos do thesouro; porque? o para Lado, a que obr1gou o nabre sen.ndor pelo .l·;arri; 1111-

quo? Esta proposição do nobre Sr .. ministro da fa- uistroda fazenda, a reclamar, d1zoadu -s1 vó~ qwJ. 



SESSÃO DE !.i DE JULHO. 

l'<:_iS CCtC~:)t a ron(fa publica, Vu:Je bem quo. nisso essa recalcitrante impressão sobre O espirito-modCS• 
nuo consmto eu. :. ' lo do Sr. ministro da fazenda. .. . .. · · · . 

O Sll• VI.~~~.\ : - Entiio é precisei cercear'''os . _O Sn ... Sü .. viimA. DA, MuTTA :· _.;,Contra a sua· von,-
outl'os. · · ·. tade.. · 
. o ·sR. VJsco~.UE DE JEQÜITINnoNu.\,: _:_senhores, _o·sa. V1s~oN~ DE bQuÍTINKONI!A: -Recalcitrante 

não .Ó .prcCÍS'l_Cercear 'os ·OUtros;, porqne as'_circum-: de nossa parte. . . . 
stancias. ;das ol!trl\!!_ secretaria~, do.~ .. outro.s emprega- o SR. i:>~ MÁmiEL : .~ o. Sr •. viscon;ie de Itabor~hy 
dos,pu!J)Jcns .. nuo sao as mesmas.cn:cumstancias dos tambem,deu auctorisação; aqui ORIUO nssignadolj os 
mililores •. P

1
. e:JEercit~, .. Sr. -prés~!lente, ~er~~l! tó6d~li Srs. Ab.rantes, ·.Ga:das e ·Man.uel.Fdizard.·o·. · •· ·· · · . 

::r rqn~inli~~~o~~r::~c~:~~se~ó~id:~:r~lJ~io~J~ldes~~ ··:Q, Sn~: Yiscoiinu ~E J BQ~ITI~jiONUÁ ~.;.sr.·. p~e;fd~~~ . 
jària·; ·e. não: o podendo ser,. como .é possivE'l que se te, eu t_eJih!) .. dado,_ mu~.as. a!lctor,is!Jçõef!._ ll;1 .• esto.u 
faça alarde hoje de. doi~ contos· de· réia da ·renda na~- prompto a. dar,; mas -nao, .heL.de .. dar.auctonsaçi)es 
CÍ~nal. para que 1~m militar Sf'ja obrigado A·p,Ítgar a um.mfnisterio.qiJe déclara.que ~s·ôã.o'quer.,;. 
do1s mil e tantos ró1s de. patente.? . .. · · . . . O Sn. SILVEIRA nA.M_OTTA: _;,;.,;. Nã~ gosta. ·;•' · - \' ... 
.. O Sn. ~tLvÍ!tltA !lA 1\IoTTA :. -E; pa~s os melhora- · ·O Sn: V1seoNDE nÍl J.EQUITI~HÓNIÍÁ :'-1\laí';~i ,;·paiz 
mantos mhteriiles os dois contos de ré is. · · . .. passar Jl~lalj~rrorosa: calamtdade de. vê. r- subst~tuldo 

O Sit;,Vts~o~DE n·Ji JEQUITJNHONDA: ~Naturalmen- este mm1ster1o ·por outro,· eu· boi de dar. aó' outro, 
te; ha. do ser para isso. A r11nda publica não póde _de porque ~st!> depende de mi~; nãóélou:a~ora, porque 
íó;maulguma.... . · , _ · . · - o Sr. mmJStro da fazenda nao q~er;,Ponoso'_Jie_ço,ao 

o. Sll. Mams~no DA FAzENDA: ~ V. ~- quer p~r~ senado ·que vote contra os ·emolumentos; "porqpe 
2:000;)'1, não :v~le a pena de se fazer disto um prttgó 

os pessoac·s · · • de lei, e o. exercito merece· essa ~ontemplaçãó, ( i.ipil~lli:; 
· O Sn. V1scONDE DE JEQUITINHONIIA: ~V. Er. tem dos) ; é s1mpl~smente uma .conternplaçilo ;_ porque 
r~zão,· para os l'essoaes sim,· mas para os materiaes 2:0.00))'JI repar~1dos pelo e~erci~~,·o_que __ é _Jlar~~da 
L ao. · · um 't E' nada,- mas é verdadeuam·ente' uma contem· 

o Sn. MINISTRO D.l FAZENDA:·__; E' melhor. plação;·uma prova de que nc:i senadó'se''tem êm sr~:.. 
o Sn.VISCONDR DE JEQUITINRONBA :. - v. Ex. tem de_ valor os semços, prestados pelo· exercito.- ... ' -

razão, tem bem razão, não ha _duvidai porque a ~ O SR. SouzA FaAl'ico' (ministro- du;c'{àriendii,j'(.;_ 
respeito dos pessoaes nós temos muito boas Informa- Eu es_tou ·~e admirando quão depressa o. n·obre· !e;. 
ç?os; a. respeito dos materiaes, poucl). cousa se nos na!lor pelaBàhia _!lUi,;r:_refutar '11s pa}ana~Ai~s J!ind!l 
(jJz, Sabo, por. exemplo, o senado quanto se tem no começo da,sessao pelo .no_bre Eenndor. pelo llto. de 
gasto com a estrada da Tijuca? Sabe o· senado Jàneir~~ O ~obre íi~oadot: quer. _erigir ,u!D pri_nê:ijlio 
quanto se tem. gasto com o dique 't Não; sabe. quan- que _é tmposstvel de sustentat:: nao tem ltnformaçoes 
t.o se tem gasto com alguma das obras publicas? Não. ·do. que· se passa todos os diu ·nas obras publicas e 
Sabe ·o senado como se dispendem os dinheiros pela nas diversas--estações; é como que quizerà qué o:riíí-. 
inspectoria das_ obras publicas; sabe-o?· · nisterio .todos os dias lhá.viesse'·dar conta dàs-des:. 
· Crê que são beq~ dispendidos; crê isso e. eu tam-. pezas que se fazem: em cada uma das repartições ; 
bem o creio ;.sei que o Sr. ministro do imperio tem como que qufzera que o minist.erio deixasse a admi
sobre isso empregado todos os meios, mas tambem nistração a,o .nobre ~enador; ou ·aos .seus ·amig~s;_ 'ifu 
sei que não tem podido conseguir. informações exa- que !h~ SUJ~t~~sse ~la por d.iap exli~e ~e!sa :pr~pri!l 
cta~. Portanto, a respeito dos melhoramentos mate- adm1mstraçao I Nao era. mats a admtntstra·çao-do · 
r.iaes, não sabemos nada; a respeit'! do pessoa~ ~nbe- poder executivo,. era do_ pod_er : le~i.slaiivo~ ·:E :iierá . 
mos .... lllguma cousa. O. que va1 pela· polic1a .... tsto governamental? ·. . . .. · · · · · ··· 
Falta-me o termo agora. . . Quando pois nos àccusafs' de tiliurpaÇiío ·do-: poder 

0 Sn. 1\II:!USTno :DA FAZENDA: --E' bom . dizer legislativo, ·8 em represa lia vos lembramos 'esta. :Vossa 
tudo. · · · tentativa, não tendes razão dé queixa, e tanto'me-

nos a tendes vindo todos os· diàs fazer "exigencias 
O SR; VJscoNnÉ DE JEOUITIJ;~"RONRA: -:- Si eu me- destas, e confirmar, justiO?ar.ils_ nos! as asse~ç~~s:, · 

l~rilbrar deUe, eu pedicei_licença a V. Ex. para o o Sn. VISCONDE. DE J.EQUITINIIOliHA :~Peço 8 .pa-
aJzer. lavra. . . . 

O SR~ 1\IJxi~Tno DA FAZENDA : - Então espero O Sn. MrmsTI\O DA. F A:ZENnA\....: Eu .creio, sonho-
por sua lembrança. . res, que o nobre senador deve satisCazer.;se · com os 

O Sn. VJsco~nF. PR iEQUJTINHOli!IA: - Não me estylos do paiz,.segundo os quaes os ministros, além 
lembro agora ; V. Ex. bem vê que isso occorre aos dos· balanços e dos rel..torios. em que dão conta dos 
velhos ; quasi sempre têm faUa de memoria. seus actos prl11cipaes, 01 publicam nos jornaes, e dão 

En, Sr. presidente, declaro-me contra esta emen- em sessão vocalmente,· ou .em resposta escripta, es 
da. Do,ejo que nem se>jam os emolumentos pagos não informações .que se lhes pede.· · · · . . 
para os officiaes empregados dng:uelln repartição ; Si qu~r que todos os dias nós venhamos lhe da_r 
2:000~ niio valo a impressiio desta emenda, não conta· do que fazemos, dos actos da administração, 
vo!o a peno. Fn desrjaria sobretudo que se niio declaro no nobre senador que não estou disposto a 
rlésso m;ctori•nç5o ; si o artigo devo ser approvado, isso, que hei de sustentar as attribuições do poder. 
onlfw·quo srjam flx11dos já os emolumentos. do que sou um dos agentes. · 

O Sn. Su.vmnA 'llA illoTTA : -0 Sr. ministro da fn- SouhoreR, o nobre ~enador exige o impossível •. 
7.CIHla ni10 gosta do auctorisnçiio. ,. (l/a um. apa.!'/c.) 

O Sn. Vtsco;o,nJl Dll JEQUtTJNIIONIJ.I: --Não fd~amos V. Ex. que!' '1'10 lho de um bJ!anço todos os dias? 

---- _J 
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o.sn. 'SILVEII\A. DA 1\fotu :-Não,.scnhor.. ·. : O~Sn.J')SÇONIIJl.PBIT4BOI\A.J11': ""'"':E' •:dama, doa 
· M . ··· .·· · , .F-i.· ......... Q' · :.· :.t· ..•..• 1 .. : .. seua amorea.uio,.que.ro ... requedal~a .... ·.'·· .. · '. , .. ,. 

O S.R • · INIBTRO DA AZEN.I)A: - uer~ru. · que T O; . . · , ··· , , . . . , • , . N . · · , · fiÍ ;. · 
os.ministroa·á·casade V; Ex• todas '!IS noltes·dar-lhe : · O·~R.· D.•_MA'NUBL,-·-: lnguem _qu_~r ma . P~PU. 
parte do.q~~aefe~o~dla;·ti~rd:o qu~e~ige.de'.JI~.i;'f:~.'l :laridad~ss~ra~ · '.~-: ~-~:·~:· .. ;;;·: ... ;i,,.:·;_:· .'i.'.':''' 

(')~Sa;•SILVEII\A. DA 1\fOtTA :-Eu alo-quereria peJ'• : _0 .SJ\,·MII!fll'l'IIO D4 FAZII!fD~. , ~()18iD~I)m!Dqde 
iu. rb_ar I v ... ~x- •· )•! ' : . ' ... '" . : ,· _;._.,: ',·<;:i.: . 'i; •'.i.!' '~- I Y~s·&:hqu_e·e~:lll_o'Jh~.~úlspl~rf'o.•_,i':.P11.t!iJ.._~c~~eq~:,o· '=~ 

O·s · :n· '1\f' · .. 1st· .z. . · i z •1 e·· 1 en orei', Tlmos a a a o ~v· ...-•• v , 
· , .• · 11;· . • Al!f1lBL_:•.-... o .. :u_m~ llPP08 çao,•~• ~. -. ·illítro'da'fuzeiiila'liêceltava!üm•·sranchl aiJé&Orfla~o; 
fleraa;·> ···• .:' ·: .-• ' ·· · ";· ':··: :_: · .': :"·.' .:: :: .'.· "-<': :e' tão' a' r: Ji· -uo''ol"iiobtél'lenadoreif·'iliol•e il&'reTelil' 

V . . . . -.·· ... ' ... ,_ .. ,.0. •· "li ..... ·1 ID1', q ...... -· '""' ,.. , .. ,, ...... ,., ....... ,., ··O Sn •. lscoNDB nB·"o~~~:Q1ll'l'INHQNBA:- uo re :a:da"a·•·.:·,. ·':'·:··'· -; ... · ;·::··" ·:·• · · · ..... '.-.· 
minletro'da· ·fazenda···'8xaj(era·'1odlll ·.~as''propo•IÇões; · ·,,,c·!'··, ·t ·, '· "'' , ... :~:: · •·:···': c ·, ... ,,_, !l.:···-~:: ., ,.~. i··, v•:··: ,,. .? • 

tudo• isto· filho •doillea :estado' de·:eaerye•ceno;a•'''' .. ' '' : ,. t.O.,$a. VI!!COIIIDil •JIB .bouml!f•011114;· ."'!":';,E,: ~D~· ~ 
·.r>-· ._.8- ---··:.p· ._ ... .- :~· ... .-,\,. ~··{A~ .. ·ti·-.-.,_~;·'t :i .s·~ '·_,;·~ . .>_:; ... t-,:; ~·-r ~p_riaóipfo .. d~;y.. ~~J i-~;j-~ ~~:.;_;:~~, ... ~~~ •. ~H:~"~~- .. _~:~r:~.qr__.:...:.-~---~ 

-, 0. ~·,. }1.B~!~";"r~,:-:::-, .. t.~D~~! ·'< ,.·:;:; • : .. ,11;., .. ,., •:· ,,..OiSaAMII!fJITRo:DAiFAZàmA-: . ...:.•No•.':éotrelloto:a 
.. O .Sá.,,MINISTRO, JiA. FA~;B_ND~ .;, ~ ~~~ ,éJao.;o ~ue. : auçtor!saçlo que ~aDo projeoto~cpara·fuer •o:rerula~ .. v. Ex. quer 1':· A• i~formaço~s ,.ordiDirl~S teJn•lll DO" : meil.IO.r-:!o que•lllo•era·preoJIO '· :porque;.C) soyerno: os 
bsla~~~. e relatorros, DO~JQrnaea~ rem::tudo~;emfl~· póde•razer'; e tambam•aoutra·,'Jiorqa~ pronvelmente 
qu~ se ~~ti!~D.a. dar: por ant1sa. _prat:t~e~.rP.!l.~ tem. P!l.. o que:• se ·tark .era· manter' a.. meamo• emolu_mentol 
d!! qu~··e quer_rarJ nio p6de-n~1 v1r razer ~· censu.raa qu~ 1gora• se pag•m~ ·Eu &enbo· dl&O'ó :~ rtJil'tlrer ~alada; . 
que'nos fez; Entao-tudo·quanto nos disse aio le!Jl uii·o'aou:e~'resr•pelae;aucto~Çõea;<~ualsum••·ha 

, runda~en.to_. algum.' O oobr!! ·'.ena dor que se e!qu~ee que o nobre s~nador m~mo'c!l:t.qiJe não p6delll del:ur 
de~tudo quanto ·di1ae, porque;• como· dille, nio •tem de!dâr-.e,' porque o• corrurlellalliivo1ilo tem o'.1_empo: 
Jri'aiSloe'moi'ia;·ê.multo provaveJ:que•D0'11~U.seguin~e pi'eclso;i:". ;··: :"; ·· ),<;:. :.• ·; ' .. ;~· ":';· :: ··;.;!' -:1 .:''''ci•'l''';, 
d~s~u~oTen~a·de~olelllr. t~d~·qua.u~ d~e.:~~ P~~ . ·.·o sâ.-:M1íü.n.l : . ..!...:'Nio'é•tá'.cohereàie ®,Iii ai siiU 
m_eiro •. ·. ··=·····'.·' ... '· ··· ·-· .. ···• ... ··• ........ · ·" ... d···•·1·.····.·-··. ". ·.····. ·.·.·-."· ·.····•· ... "····.··''•.·' ····.''"'_··' · ·· · ·.· · ·. · ·· · . , · •· : . .. ·. ··'~ .... -....... · .. - Olhr nas.nes..,.Jn811DOP.Onou.· .. _ ·., ...... •;. ,_ 
·,·.o sJ\ •. y.rseoNns·· »E JsomT~~~'!:' =. ~ ~ ·,•rd~lí~ · 'o SR. PÜsri11im; .;;._ 'ô í1ciiÍ~i! . .O~acior Iii• :tém· a .. 
balda ê nao ter memorra •. ·. · .. ·.. · · . palavra · · · · · ·,." · ·· · ·= .,~· ·· 
<o.~~ :J;'REsmEm.~~At~enç~o.r t ·. . • _,-·. ',. . !'o.::S~. ~~ium,4;~,.:::~··.p;i.,~ da~'ola~a.r-~~~! 

O Sa. MINISTRO ·DA FAzBI!fD,l.,;:- Sr:.Presrd~ote, quizel'.,·.···: ., .. ,, -,,_, ....... >·: .. •.•:'•., .... ,·.·o· ,- "':> , .• ,•·:;:•• 
o·:!lC)b~e senado~. ,Cez sra!'lde .a.dm~r~çao .. ~e qu~_se ~. 0 ·Sà: ... PazsmB!ITB·:=~~Nio'JIÓde::.·:: •/ ....... ~o:::·<: 
qu.rze .. s•e .. su.stent.ar em. olum. t!D. toa qu,e,a.ndam ... e .. IJI e.-~·~ ... '.o·.: S ..... 'Mi ... , • .. •• '•'·.·'T'."il. ·-.·····.·· f'·d- ···! ., .... • ., .. i; :· .. ·.' 
de 2:0QO~~O; ~o ·qae s.e ·trac.ta e:,do. ·pr!DClplo; .. , ~~- . ·.'JUt',D.-'~.77, ,~}~~.~~~~-. ~~~ ,,; .: :; .,, .. , . 
1JU.asl toqo~ os actos exped1d01 pel!iu~c~~~ta.r~as !'r!':- O ·sR~· PaBiiJJiEm: "":"'.E~ ppr;a~UIO:Li ,, .- •. : :'. ~· 
pmições·. Pl;lb}icas .. ,pagam· e~olu~ent_O,!I .;_ :ti.ral-:ea ·!'. . . o. Sa -'MDUIIID.Ú-'01 Srs ·miàistrôl:dio I"•J'tll~ 
uma ·ropar&lçao•.êsaneelonar o;pr1pclp1o para t()da~ :· .· ; '" . · . .· .· ·: . · . -~. . · · · · I"' .. 
as outras~ Quer o.·nob:re seoa.dor: qae.~ão. baj~~ .em~:- · · • • O Sa~·PIIl!SJDII!fTB: ~ Os Sn.· mr~!r~-~:.~ ou~ 
lumentoll' .. · :· .··· .. ·.•.-·:·.:· ······:; senhores,alofazeml·êpor .. abuiO.· ·c:''"·•··:··"~'· .• ·' 
.· ·:o .. ··sR •. vrsc~JIIDa. ~JÍ .. 1E01liTIN~o~~.;·~;Nió ... di.~ · ·.}J.s~:;:uiau~~;~ ~·Eitio~o.·s~ü'di_fé!.&"i' . .-.· .. :. ; 
tinluo'·a-autilosia. :. · .... ~ · • ·•.· • .· .· · .. " · .. ·· ., ·, .: .Q· SII.:D· MAiroJlr;:,_Dai,e~::V; ~.,_Sr.<,iP"'fio 
~-O SR;~ Mrirlsnto n.L F AZINIIA: ..;.. Quer que sB ·l_!io: den.te,· ~e elle ~atá ~o}~~u ele!Jl~n.t~,.~ ~~-~~~ (~iso/• 

jllisuem. mais emolumen&os • em nenhuma repartlçao'l O Sá. PIIE&IDB~ ~ .:-:-:- Não_ pqsao . )lermiltlr.~u'm 
Si.o ·quer:·.em p~i~eipio~s~•!• nmos•disc~til-o. Em- 'a)iüio·; ··.jeÍIJio .: sem:p~e • pellidc( !lt.~~ção .· ql;lin.do;._!le. 
quanto nane e~Blr o prroCJplo d_e que. não haja emo.,. 'mul&IJilica:"':. !>'.,.apartei, (aPOlllcfcn1. ,porque ,não .~ao 
lumentos,·.~·preerso, ~· sustentan.d!,J em •uma·, ,.austen·· ·permrttidol pelo'resfmento •.. :c ........ ,. , . ., ·.• · .. • :. , --~· : .. , 
tal~os tambem :em :outras :repar&lçees •. Note.IJl; demais . Q SR,:, MIIQSTRQ, liA, FÁÍÍ~DA : .. ~.Sr • .'prl!Í.ldtole, 
os. nobres .senador&J·qu~l. o. s.raode funr q;ue se ~re-: eú vou ácabár; porque não quero contribuir_pal'a ,esta 
tende <fazer. ~ elalf8 m1blar • o f~!or de 2 .~OOJI, po~ • lucia que alguns · se_nadorBI ·estio·· come.çando _com 
liDJ!O 1·. Or~. eu .creio q!leos m!htare• serao 08 prl , ·v. Ex;; you termlnaro~.meu dilcuno ::nloCiasejo que 
meuos. a· agradecer es~e magnrflco. P~~sentll. qu_e 0 ·o senado tenha malnsle:dessollo !ICJ vêr o detr81peito 
nobru~uador·l~esq~erfazer. · · . . . . . · .· .... com que êtractado o seu presidente. '(Apo_iadol.) -
.. o Sa. YIBCON!JE pE ~BQ1!ITIKRO_N~A_: -::;.&Ju _ha·, . Eii'nãô acho· con_venteilte I emeri,il~'qúe.- ~e·apre:: 
VIam de reeo,ll~ece~ a. coote~pl~çao. . · .. -~ , . . , sentou;. prefiro a outra, perque a · auctoriaaçâo qum 

. () Sn. MJNIS!RO DA ;FAZBI'!IIA.: ,.-V. E_x •. está .hoJe' se limita ao regula~ento para o que"o soverno·.eatá 
nas eontemplaçoes;.ass1m· eomo_.está .tamtiem bo~e,oa1 iruQtOrlaado. A.r81pelto doJ emolu,mentos,-quaudo se 

· ,pop.uf.ari·d· ad.ce .•. E' porque me. quei~Q da. ml!mona_de tràc.tar do priucipi.o e.m. ser. al, 'discutirem_ os; por ora 
V. Ex..; .ha pouco tempo. repel!ia. a popularidade,. não vale a .. peõa: e_stn·.se discutindo' tão: lousa mente 
agora procura-a por todos .os. me1os por onde. a póde para co·nservar ou aio emolumentos que nlo chegam 
consesuir. : · ·. . < . , . siniio a dois conteis de r~is,. e que- não são se~siy-eis 

O Sa. V1scoNDI DE ITADORAJIY :-E' pril'ilegio· ,aos que os pagam· em eas'!s quasi sempr~ de accesso 
de V. Ex. ' ·o a melhoramento ·de vcncJmentos. . · · . · 

() Sn. VISCONDE DE JEQUITINJIONJIA : -Tem .eiu- o sR.. D •. MAi>mBi:: -À opposiçiio. o que quer ó 
mcs. fallar; está sequiosa.. ' · 

O Sn. MINISTRO DA FAZ~NDA : - Nossn ponto es- O Sn. VISCONDE DE ADAETE': -Eu sinto, Sr. prç-
l.ou mnis s~tisfeilo com o nobre senador pelo llio do sidente, não concordar com a opinião do Sr •. mt
J no oiro, ,quo nüo quer saber do popularidade. nislro dn fazenda, quando disso quo não conVInha 
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. gue o senado legislasse sobre emolumentos, porque quanto é possivel na1 clrcumstanclas ac&uaes. Ora, 
lhe parecia que ellea deviam ser ·considerados parece~m9. uma. grande .. injusliçll . que, qu~ndo .. 18 
como uma especie de impostos;. entretanto. que .. é 'lracta .de melhorar a sorl.e. dos aenidore.s do .Estado 
de opinião que seja approv~da a segunda ·parle do em .. um tribunal, .nós empoioremoa a co!,ldição doa 
arl. S.• tal qual se acha redigida. . . . · · co.ntribuirlles. Pela. compara9ilo dos emolumentos 

Parece~me que .. s;.: Ex •. :~ão . deu toda· a at&enÇio quo actualmente' pagam os mil1tarea pelos actos expe
que .devia dar á 1eguada Jlarte do· art.· .S.• A 1e..: did01 no 1upre~o tribuaaNia-jus&iça com 01 emolu
sunda pàrle. deste artiao não contém unléamente me!Jiol nonmeule 81tabelecidos na taballa apresen
auctoriaáção 114ra o gonrno lazer um regulámeato . tada pelai commblàel, vO·H que ba algu~ augmento 
.qualquer ; · ahi se diz que o Sr. mlabtro da 'fazeada , ·~•u emolumenlo1. J»or ~x~mplo:,. :: : . : , . . , 
e iluctorJsado para alterar a respectiva tabella (apoU.: · · .Ac&ualmeate para-se pOr .uma patelite ,.i;,81l0, .e 
dos) ;··portanto, parece-me· evidente· que, ·•1 porvea- ·u óommlnõee propõemquepor·uma·patea·te.de·aire• 
\ura pauar l'l&a segunda parte do. art. S.•, o Sr.~ ·reu:caplliole)laguede.emolumea1Ql.6;,;.de·major 
miliietro da fazenda ficar4,auctorisado; ou seja, para •a coronel&;,; debrigadelro':àmareclialdo exercito 
augmentar .. os emolument01·. que actualmeate. ee ~; 1JOrconaequencla, ha nas patentes ·um -aug
pagaai.no .c_oncelh'! .1upremo militar e d!'juatlça .meato· de emolumen&OI; vamoa.empeiorar nesta 
por acto1 alln:tpedldos, ou seb. .para. dimtouil:;o~. parte a 10rte do1 miUtarea.... · . . ·
CO!JlO S. Ex. dtz que. 1erla · talrez. a aua.iolençao.; 6 Sa.·. V1scoNiiE' JIE"1BQmrll'fHOloU,:.....: Âpolado. '' 
e·Jále:lé que quer em.,um, .quer.em.outro·caiO, ! . ' . · · : ._,.. ""' .. ·• 
o governo ficará auctorisado para legislar sobre im· . O Sa. VISCONDE DE ABA!ITÉ: ·-.; •• que têm.· de 
postOs, segundo diase o . Sr. minb&ro da fazenda. tla:_a~ ~ paten~ ua 1ecr~tana !lo. coocellio s~:~premo 
Ora, alo senado .não póde tomar a ioicia&iva 10bre m1lltar. Accreaee que_ll!lbnao me parece- mesmo 

.·impostoa, como é que S. Ex. a quer para .ai, e ilto multo !le aecordo com· o.pensamento· que preal~iu 
em virtude .de uma auctorisação iou:.iada. pelo ae- ao proJ.ecto apresentado pelas illustres commln~u 

· nlido, e isto quando S. Es:. ha muito pouco . tempo de .. manaba e guerra e fazenda. Por u~a ·. apos!llla . 
sa declarou contrario. às auctorluções que 18 tem paga-seactualmeote21J!StJO,easCOmJilis~()elp~.opoem 
concedido ao governo Y · · ' • · · _ s;,, no que ha u~ augmeo.to. · .: · .. · , . : .·.: : .. 

E' .verdade que S. Ex. já tem modificado illia iua Por u'!la pro~ão paga-se~aetualme!lte·~~800,. as 
opinião, asslin como é verdade que tem modificado commilloes propoem que 11 p~g11em s;,.; ha: ~~-
muitas outras {apoiados), porque eu me recordo de bem nbto um eugmeoto.· . _ _ . . . ,, . .. 
ter-lhe ouvido di!er na camara. do! Srs: ~eputadoa, : Por uma laildl de escripta ~e _certidio_,Jiaga-se 
em uma ~as l!_es~oes passadas, q!l,e nao.reJeltava. todas actualmente 810 .n.,· e aa comm1ssoes -propoem, ,que . 
aa. a'!ctorJsaçoes, entendendo que em a_JSUDI-.. casoa se pague t;,.:Emfim, em todos os.emolumentos,pro
connnha dai-as ao goYerno. · .. . postoa.ha auim!'n.to; or~;, eu ~_cla!o.q"e nã~ posso 

Permitta-me, porém, S. Eí.qne eu não o acom~- adoptar esta op1n1io ; m10ha optnlao. é ,qu~, 115 co,~
nbe . nestas excepções á sua doutrina; estou .resolvido serve !' que. actualmente _se. paga, u10a vez ... qu~ :o 
a não conceder auctoriaat;:.ão alguma ao Sr. ministro· Sr. !Jl1Diltro de fazenda nao quer que s.e aupprlí:Jiam 
da fazenda; antes entendo .que devo. tomar ii peito lnte1~amente os em_olum~nto~, o que. cer_tamente 
tornareffectiva a opinião de S. Es:., quando absolu- aerla·melhor,·eestarta ma1s de 11ccOrdo com.as.idéa~ 
'lamente se pronunciou contra tau auctorisaçõaa... que em outros tempos S. Ex •. defendeu· e. I!IUstentou. 

· · · c· · d • Eu, nesta parte, concordarei com S. Es:.0 . mas não 
O Sa. MIRANDA : - ontra to as. . .posao eoncordar em que se saia do statu., guo, e ae 
O Sa. V1scol'fDB DE Aaun' :·- • ~ •• a•im como .ag1.rue a 10rte do1 mili•res, obrigaado-:oa .a,parar 

entendo qu.e ·devo· &ornar effectlvas com o· meu voto ma1ore1 . emolumentos do que elles pagam actual
todas as· doutrinas que S. Es:. proclamou antes de mente, .e bto quando. o corpo legialaLit:o tem_ por. fim 
entrar para o miaisterio... · . · . · · · aó projecto.quese discute melhorar a sorte elos em-
. O Sa. V1scol'filE nE 1EQUJTJNHOllliA : ~No mesmo preiJadoldo concelbo.sujlremo .. militar. . ." .. : : . 

pensamento estou. eu. · · St estes 10rvldores do Estado tA.m direito a um aus-
. · · , meato DOI seu• 1:enclmentos, parece-~e· que eaae . 

· O Sa •. V1sCOI'fDE DE .AB.ura : -:• ~.. porque· li IU(mento não den trazer um .onua maior para os· 
ne.c~ua~o ~ue 01.que fazem o_ppos1çao • qualquer militare• que têm de requerer da 1ecretarla daquelle 
miDI&teno sa1bam que, quando sao chamado• para "!- supremo concelho actos .pelos q_. uaes tenham de p:igar 
mar aSBen.t!> nos. conselho•. da corêa, devem segutr emolumentos. Uns não devem pagar para oa omro1. 
essas opin1oes tanto quanto fêr posaivel. (Apoiacfos). p ·· 1 ·h inl- ... · ·: . · . ortaato, a m n a op ao ., que se supprtma a 

O Sa. D. MANtlEL : - Peço a palavra. segunda parte do art. S.• do .projecto que se acha 
O Sn. VI!CONDB DE ABAETÉ : - O contrario di1&o em discussão, ficando unicamente .a primeira. parte 

é illudir o paiz, é não se poder nuuca saber quaea os que diz : « Os emoluJDeatos qu·e se cobrarem na se~ 
principias que lêm de ser lendos ii execução,· ai as cretarla do 1upremo tribun~l de j.ustiça . Carão parti! 
pessoas que os sustentam na tribuna. não os executa- da receita geral, etc. » Neste senlldo po1s mandare1 
rem quando subirem ao poder. uma emeada. 

Por estas razões, Sr. presidente, eu não voto pela · Lê-se, apoia-se e entra em discussão· a seguinte 
segunda parte do art.s.• do projecto. das eommissões, emenda do Sr. visconde de Abaeté: · . 
e não voto tombem pela nova emenda que as com- « Supprima-se a seg11nda parte do art. 3.•, 
missões ofTereceram. . O Sn. DANTAS: - Sr. presidente, eu desejava 

Nós trnctnmos neste projecto de melhorar a sorte mnndnr uma emenda, todavia di roi primeiro qual ó 
dos empregados do concelho supremo militar e de o meu pensamento, o ouvirei alguns Srs. senadores 
justi!:a, augmcntando os sous vencimentos tanto que ainda quizerem fallar sobre a matorin. 

, 
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o proJecto conaern .oa emolumentoa que já elil- O Sa •. MrKIBTII.O DA FAZBND.t:- Faz muito-bem. 
tiam; 18 commissõea propozeram . que louam lU~ . o~s.~' D.uri··· : -; ... por~ue d,eaejo taiíÍba~ que' 
gmentados e passassem para· o-tbe•ouro; a appare- aquellea que o combatem.ho e; ·quando foram para'o 

. ceu, ·emllm, na.· casa• a idéa · duupprlmil·o•,·m•• poderiau1teotem·com diglli odeaua.• :apiuiõe1 •. ·· · . 
aiodauiohaemeuda.uea~.aeutido. >'. >. ·. osa.D.MÀ!Ioil-;o:,~.X~r~~~.~~-·;.,,:,.:.:: .· 

Seullore•; e11 eltendo que os em~lumauto~ , foram 0 S•• DAKTAI: _ Vou · mandar 1 emenda ; ai 0 decreta~os para t_res :ftu•: ·. pr~meua!IJ~D&e,· c~mo aeáado·a ·aCJiar c:Ouyeoieo&e; Yo&e porteJJafsi aio,re-
um aux1llo do'thesouro, porque, tendo a1 _partea. de jti&e•a•· ... , ·:., ... ,,,, , ..... :· .· ... : .. , ... , .... :·~·, .,,,. ~:, .;,•: . 
pagarememolumeutoa,podlã-18 marcarordeuadoa , . , .... ,. · .... ·.,, .... , ,.·· .... : ...•.. ,; . ._"'·"·"'·: .. .... ;:,,. 
meuo.res; em· t.• logaTh::mo um· ·fuceuU'o para · · ;v_,•. i. á .. m_~ .•1111_. u_l~e .. em.·' .. _.ncla'fl'l .. _e ·i;;apo~d. •. t .. · :_:" ,_:_ 
que os ·empregados. pub cumprluem' HUI de· •:c :AI P,A&eptea,a:a~&~~u .. ~rio ~D.IP&a~;d~t.emo
Yarea,·e•em:beoeOclo·das.propril,l-par&ea.;·eam3.• lumeatos,.....,Dtan'"'· •· . ·' ...... :.: .:;.,:· .. ,·,·, 
Jogar;: para::que ;as :parte• -aio ek~P~em ::du .HCn• .::O Sa.: J) ... ~MA.Kvu..:::~ Sro· preslileía~;, ~iop~o 
tal'ill cert1dõ~·: de·•CJUe ... uio: UYeaaam ,urpn&e:ae- eitaYa boje decididamente 18Clea&a·:de·;faDar•·::e,!l_,,. 
ceasida.de_. ,. ·Or1:. .. augmeu~dOI o1: ordeuadoa dot:am• tem: um_ a e:~t.PU_éa~. o·. mui&_ o_ · ·. dmples; ,Aujlãn~ __ "di;. 
.pngados,· c!eio •:que "o•. emolumeatoa iJeYJam .-1'8- zead~ ·por'alli ... ~ · (já ·:que\ ~e· ••f"l:iontou ::uma :Jüa
·Yer&er para o . ~heaouro, poff1ue ;.o. ~huouro ctem :• toria:. YGU &ambem, contar a· minha) audaY.J:.àlf'df!. 
pa.ar;mais do.que pagan•até. aqui.' .. Res&a agora•;llm: zeado·por:ahi·q~e_a «:ipp01i~o &inbiUecliadofilto é, 
me1o. ,;,de•: faze_ r.. co~ .~ue .. o1 ·empregados· publicoa ·&fnha'eomeçado eom &!!ata eaergiit,:_;_COIQ·'~D~I 'fcii'ça 

... c~~PJ;!~•eus.~everes, e o meio para •que •• par~e~; -e•calorr' a·•IJOI'•. eatan fria; dlzla~•e ·m.afs.,que·;eJla 
~J!ao .eXIJam ~daao·OI. docuJil~atoa que devem exigir,· ·aa~ua:·como• qui! arrepeadida' do que•haYia•fei&ef ·e 
P_~.~.q .. u_. ~--·''·u_ ... ~o_:!l!~d. ~· ell~s_o .. br11ado1 -.•_P•s_ •. r_. cou!l a __ •·•. -~. rque•ae_uhorea ,,. porque•. perdeu :·a· :eaper __ a_ iJÇa. ··,>de · 
suma, exJ•lre,.~,d~s secret~ o q~e Di~ ~xl~lam: eálpolKar:o po_der durau&e ea&a '•eaaio•·"M••· dfzfa:ea . 
. P.as~~:P.d,O,o ... ::., · .... · '. " . . . '. : . :. , : ... · . .. . , · aos qua•·ma coa&avam'e•&a<·hlat~ria :<'Ha'plA~Cil~'a'plt-

... ,., ·Eutendo pois, Sr •. prelideute,,que.se deYlaaegufr: aoa coucer&adoa•:uos-=elubs;~ •• ·"'·'' ". · ::.1 '""'·~·; ·,·- ·:i· 
·o .. m~_· o .. tei:mo.•Seria.m. elhor.deil. guarmo_ •.'quaes>~lão·: ··. _'c._trJ'S'r:"·.SiW_ 'e(;.~ dis'!ll.oti.ii'w )''"_'"_'.·'·.:··_ .. ·: '_····'-':';' 
os. pàpeis que niio dnem p~gar .emolumea&ol ;:por. :· y.;':x;.1ri1' Entio·ltterdalrê~ o qne'aigu~'idfzém' 
flltemplo, não. pasa.rio !!• mibtares.cousaalguma .. por; fito é, .que ·a ... oppo1iÇão aaik'.i'matroca, llio :te~ 

. :~:~-~~~~~':as~d:l:~t~~~·.:::;a:~·ír:: it~~~~~::. êll~~:~ -~~rw pr~~~.~~·~. jr~.~~~.;•~;z~~,~~/~;~~ 
.certidao, ou ou~ro qualquer P_ apel,_ pa. gari 01 •_mo- quêru~~entoque,s!t!l~cute~em·~onflrmal-a.:A:'oppo
··lu~eu~ reapecUvo.s;. d~ ou&ruor&e ea&aria ,a se~~". 'sfç'io quer mol~rar"qua;'viYel ·a· que~ ch~la .. de'cüorP. 
·tana ~ IUJeita a pedidos impru4eutea de !IlUDI mili"' prateada provocar ao'va1 Juc.taa. ~ ·. · · '':: · : : ", ' · 

·~~!·~luÍ~ ~~be~:q~~~.;:utra~ ~~~~~~~~tf~m· ·n:::-=~~:~ta:~~~=~fe:~::~::';:~J!~!~: 
· dispenur••e ·.certos, ·mul01. de:: dlrei&oa · e · emolu- a ua. ~ reapos~_,á lalla. do_, lhrono.<< .. :,.. •T ,, -~·;;;. 1 ~., . 
·mentol. · • • ~: : ·. · · ,. ' ': " . . . . ,, ·: · : · . · ·O : r~uerimeu!O ofre~ido ,pel~ .. ~o~~.: 1an~l!r 

· ·Porque razio um olllcill da .parda naeionaJ;ba da' pelo. Rio ~J deJaaeuo uio· &em por flm .• liPao ~R1:8dir 
·_l•.a_gar·tantqae·,quantos.JI!la sua_paten~e aa~aeoreta_ ria: o minil&erio; at&ea,'!a·•e. ao_ .ae __ u pr~_b.~lo._.e:_ye. r--
dajus&içaY Porque r~zaobade o iOYeruo uilera um H·ha·gue tenho ·razao ....... •. ,,: \ ·, :' · ,- ·: ,. 
.cidadã~ : • V.fnde.·aet!ir ,ao Estado, e haveis de pa.;. o Sa •. PRÚrDmm : -~:Mia .. à dÍicuililOi nió: "Yersa 
gar tanto pelo yo~so' t1~ulo' •.:·: •· · · '.•· .. · ,.,~,,.,_, agoraaobre o requeriaiàaao·,' : · . : .J •··,: :·. ·. ,, · · ,: 
· 'Achoquedeyemosdilpelllllr·desaa.JmpoetoatodOI' · ... , · .. , .;. . . . .. · '· > .- '·. 
os:olllciaes a:· guarda uacfolial, .auim:como:a outro• · O Sa •. D. M,urom;: ~ V•. Ex. tem ,t!)da,. a ,razoo, 

. empregadól publicos., , .. . . , , ::. , , , .. , ,. :. manu·d•go, .como· d!Zll um• e~tudante · de ·Cormtira, 
• ' .Nio sou . pois de opiiliio>~e·H· aupprimaát. com- gua·. fazia Jougu. rezoea.: de ordem,_.· quando· ·o·. l~ate 
·pte&ameute 08 emolumen&ol; •Si ellaaselicabul8m, 18 lbe. obHrYua que deYia;-ea~rar· no objecto .daU·, io; 
supJJrimislem"o•·béneSHs·dos parocho1,: como.,1 qui •inl8nliYelm~ate·.lá TOu,cabir. O discurso d~a.obre 
18 fallou; veriamós':que muita .. gente.morl'8rfa,pa1aa. aenador•aio :póde_ ~enlr· de fua~am~ntcs •,6 a~u. re-. 

. ·8 'muita gea~e morreria aem:.couftuio;. porque ·faUa~ querime~to; ·JJ~o -duse;, uma- ~!~na ao~re o~ ddl'e
. ria esse .incentivo para· o· c~mprimeuto ·doa .• aeu• de- reu&al ObJackll. de que traeta, . limitou se A· atacar 
:Teres;' , .' . . . . :·. ': .. . . . · , · . . . tiol~ntamen&e omfnilteri_!), qutt Ylvuem dJgnidadll', 
·:· Quaatas yazes~ es&aado a,fechar-se.umarepartl~o, que tem. por _Dor~a, uao, a lei, mas .o capricho, 

· 01 empregados yoltam 1 1eus ·logarea.para,·latilla- e&c.,-~&c; 'Que c~eclamaçlo. tio :tloleuta t 9ue:. b!DI· 
.zer• a.e:Eigeucia':de uma·.par~e ·que pe_ de_ umpaaaa- lldadestioiuf~udadas!~_.•i.tae• a~u~a.çoel,fossem 
·porte .ou. outro· qualquer documento f .. A. uio aerem verdadeiras, eu. eatana na opposl~io, anim como 
01 emolumentos·.certameate a reepoata aeria: venha- lodo• os 1enadoraa .que ·P~stam ·O '1eu apo~o ao 

·amaohan• Por~oto · acbo:·Décessario que. 1a con~ ·goyeruo. ~ · . · , . . .. · 
-serve.e1so e•llmulo; mas, ai acaao. Ol· nobre• senado- Senhol'es, o que. é .fóra de duvlda:é qu_, a· discunão 
res julgarem que se deve dispensar aos militare• o que t11m havido é.focoagruente e deslocada a respeito 
pagamento de auas patentes, não duvidarei apreseu- da um obj_ecl~ tão simples. Desde já declaro. que 1tei 
ta r uma emendq neste sentido. · . de votar pela primeira parte do art. 3. o e pela ameada 
. Quanto ao art •. 3.0 , cuja sup~ressão .se pediu, dei Sr. viscoade de. Abaeté. · ' 
acho desnecessario. Não .vou mu1tode accOrdo em Senhores, não me admiro de vêr.asslgnados neste 
que se dê nuctorisações ao governo, e ~em quero projecto !Is Sra. Vianna e marquez do Abrantes; mas 
por tão pequena cousa estnbelecer. de m11!ha pnrte o. Sr; 'VISConde de Itabornby, é em verdade para 
um precedente que tenho combalido mu1to nesta Jlidmirar. S. Ex •. não dá o seu apoio. ao ministerio,, 
casri.... · fnz·lho. mesmo Corte opposição, e entretanto ó de pa-

,. 
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recer que o Sr. ministro da fazenda sl'ja auetorisado Muito obri1ado; mas sou impossível por muit~s 
para alterar a tabellll dos emolumentos dll secrelaria razões. A-primeira, porque eu,· pobre pygmeu, Já 

· do ·concelho supremo militar. . . . . · , ; . · . · cançado e ·fraco,· ver-me-hla •obrigado · a luctar com 
o nobre visconde resume em· ai a op· posl,ão. . !·• ·•: eues g. igantes;·,,, (apontandopara· o lado em .·.que· está 

~ o Sr. visconde de'llaborahy:) ·:"'."" · ' · · · .. · · os~~.. VJscoNoli ns ITUÓJUur : ,.:.;,;;M~Uo.'olii:igàdo. . ·· . · · .· · ·. . . . · . · ... · · · · . . . . . . . . . . . · , ·I O Sn. VJscoNDs' DR ·ITADol\A.UY: ;...;., 03 _gigantes 
o Sn •. I) •. M.\NVBL ~.~ A'lu~·mode~&ia':i~z 'com·que eatão do·lado''de:y; Ex;,,', .·: ' ' ' ,:'.' r ' -. :. : ' I 

talvez não conheÇil a.&ua poa_ição e importancia en~ , · o,s~~~·:ri .. :M~~É~::-~,·Nio ,hi d~~id~·'q.Je,o$~. 
Ire os seu. correligionarioa polUicoa. Aqui ,elJea, millia&ro:da·.·fazenda -tambem·:,.é. glgan&e; a p.rova.de 
quando. fall.am,. t~Di. :oa 'olhos. fitos, em,:s •. Ex~~"ciJJ~a que .elle tem ,grandes foreaa, r· é· que'·se; mede: com 
approvação ou ·nao approvaçio procuram dl!acobrlr tOdba 01,1eahores e.aãp·rec. tia:; sHór·n. eceu. ario. ·fallar 
no seiuemblante. . · · · · · .. ·. · : ~- "- · ~-i · · 
. · Pola o•n.obre.vi.Conde dá·aucmrlaanlo·á'o governo tres·horaa,hoje, .... llará• :oomo o=~.tem ,, e to em outras 

~ occaaiõe••· -Os•senhores< da opposinão•,é• qlie·têm:con-para•Ian"•.r·impoalnõe.•·'····· '•'.'· · ·.· .. •·: •.. r.:·· · · ~ aJ d.. h· ~ • tribuido ·para:o .. renome:.aiuda m or e·que: oJe 
- ·:'O' Sa;" ·· Vtscomis. DB lTuo.a.iar: ·...:;:.(.lmlêífiÇões goza o Sr. ministro da. fazenda, porque, .senhores; 
cotno'?.' ·.:. · : .. ... ,.,,·; ... •·.· · · .. :,·,; ..... · :, .. : qaandoe·vêumaphalange,tão.cerráda,;.quaodose 
. o .. sã. fi .• AIANVBL : ~ Ell digo éomo.' A. ,segunda ouvem 'dez &ro~~litas &ileando repetidas Yezea;. quando 

par~ do ·ar& •. s,o, :cojã .auppreasãil ·~ .p~opõe· na se. nota: a:rellnlao.:d!! tantos,homens par•':o·Dm de 
e~enda do Sr. vi1conde de:Abaeté, .. auctor1sa, o·mi-. comb.at~r •:um prloCJpalmenle, e·lan~l-o por; terra, 
Dl8Ú'O,,da fúenda ,para .. alterll' ;A. ,labeJ)a doS· .. emo- é prova de.que l!lte &em ;8fl~~e ~Brito,, é g1gante~ 
Ium.entol· da. sec~etaria: do.:concelho. supremo, mi- · Derieiigilnem-lie, meus senboreB; nlio'ci'oliriiJirio 'á · 
Iitar •. E' clill'o. que. o , mtnu&ro .:.póde,.augmentar os: ·Iârgar issil'li o se11 posto··; .e o ~so. é' q.úé eilá !yigó~ 

· emolum~ntos, .elevando~os. ao,do~ro, e triplo,. etc.· roso, ct?mpareceodo todo&·~• d111 aqu1, aa~:camara 
E' ·verdade que o nobre aenador-d1111e ha•pouco, -em· do• deputados, etc.,-etc. E shó combate11 !COmluma. 
aparte} q11e estava. !Jrrependido ,de ,ler a&ligoado; camara inteira cor):rposta;ida muilol.moços,·•aaotu. · 
o . p~OJOCI!> ;, ·ma~ ·essa. arrependuJlanto: da.·. ~ua~do: mais em • ·uma. camara•• de:. velhoa1: como ·DÓI;· todos 
data~ ~oJa.,foi;offerecld~. uma em~'nda subs11tuüva ·~omo~; mais .ou menos.!:··;,.. · · .. · >: . ·r: , . .: ~ . · · 
do ar&. 3.•, e lambem estava as111gnada ·pelo no-, .. , -.• ·. · : ,. : .. ·;· .,. .~ •. !•· •· ,. :;. ,, -..::.<;::· .- ·:·~ 
bre,.senador; .. maa.o ,que é .cert~ é que uo projecto ::0 Sn. VJsc~NDE,·n•.J:r.&a~ty.HY,: .~ .~le,~ J()Ven~··. 
_se ac;ha.-•a .. ~!'•.iinal~r.a·.de S;J~x~ .... , .. ,": ·. .:: · ... · . ·O·Sn. D: M4NuBL:::-·Eile; tem·::mostrado ·.que·:é 
. Eu, apezar.de ser. UIJ! pouco: mau:«o~arnlata !Uir.o. joven·, ·.aolm'·como>O :nobre. senador:;&ambem.· tem 

nobre· senador.;.;'• · . · · _: , · , . · · .: ., ·mostrado;que'astá,aoueua. bellos ~mJ!OS'-d~ ... vlnte: e 
• O Sa. · VJSCONDB nK·-IuaouUY :-Não apoiado. · tantos annQs, como o conheci ·na un1vers1dade·~de 
-O Sa;· D. MANUBL :.:... Quero v&r ai' ·poiSo obter Coimbra.-.. ·.,;''·:· ... ;.,. · .,, · : ... · --. >-;· .. "· --:.' · 

outro niio apoiado•· Eu. que sou; um·pouco mais;,;,.-. ·Para: que·J!.ois !anta· vehem~ncfa.na. d1acullio. ~de 
. · ·· · · · . . .. .. . · • um ObJeciO tão 11mplea t. Para que- VJr · aqul•·IOltar 
O ~R. VlSCOND~ .DE I~AliOJUHY,:-:-Decla,raa :V.,~~: propOÍições·que·já não:'acliaJJi.écho nó·:paiz.'f qaém é· 

que nao ~·. .· ., .... - . . ...... ,. . · ,,; .... que· no· :seaado: niio :tem.·.•.estado .. aampra··premptiJ 
O Sa.. D. M.\NVEL : -'- ••• um:· poúco mais mfuil-' .e disposto a•concorrer: c9m·:.o.s.eu ·voto e ·com,alsua 

teria! do que o.oobre senador ... ~ .. ,., . ·· < .. . , , i -pa.lsna·pará 'l!e .dar :ao exercito prontifde grlitidio, 
ó' sá .. ··VJSCONDB DB IT.U.on.\ár.:.:::.. v.:·:EE;< é maia: ·consideração ~ estima P.elc:ís ·serviço• relevantes.que 

minislerial do que eu, mas não. mais governista. . , . alle·.tem prea~do · ao paJZ_: em: ~odos;· o~··•am.pos, 'I E 
· · · · . ·· · · ·;::.:_ ; · . · · · · ·. i · · · ·· . • porven\ura·.-·nao !>tem: ·o ·eJt!!f..CliO .·~d_o,·. aqu1n~oado 

O-SR • .O. M~NV~L: .. ~" oque.eu dJZ •· .Eu~qua squ~ como perm11tam aa nossas cucumst:anc1as 1':-Nao· se 
. u.m p.ouco mal8 mJnJsler~al: f!o :qu~ S. ·!J:s., nao e~to.u lhe fez• umá•_e118mpção:de•nao' pe~úenor ''U;l~o;:quaildo . 

4bspos_to ll dar ~asa auc\o~uaçao, e.s1 o nao estou~ ·f!•o é· se.declaro11 que_ as graçu concachdaaca-mJbtares !rem 
por naodepoauar a ma1or:.con6ança no Sr. mmu~o virtude· da remaneração~de ·,•erviçil!F;flaanem·. e•em
da fazenda. e am; .. to'd~•- oue~• coll~gas,~m~s·s•m p&u de toda:•e qualquer despesa 'l'Por exemplo;::um 

. porque confesso q~a nao ~e; J ulgo .. com dJreltO· .~e ti&ulo.da:. 'risconde-: com 8f•ndpzacrparr ·um ·aünplas 
_ d_ar .taes auctoriaaçoes.! prl~Clpalmente.em ma&erJ~ particular anda em·~OO oll700~,·pouco mais ou Dia

tao 1m portante como sa11 os uDpOI&os. ·.. . ., . · , nos; mas o militar, a quem o monarcha·galardóa cem 
o SR:·.vJsCONDII DB".IrABCiliÀHti .. ~ 'si, eu enieâ~. elsagraç~, obt~m o seu &itnlo ·~m fazer;despe_:~lfa ai

desse qu!l isso era· imposto, >de ·certo. tue, Jiio · teria guma." Nao:é ·Jsso. um~ pro•a . ~a connderaçao. em 
dàdo auctorisação ao governo~ · ' · . que temo• o_ nosso e:a:erc1to? E po1ri:QOO~.aera ~cousa 

· ·· ·· . ·. ·· · .. ..,.. · ·. queoe:a:ercJtorecoba.comoQm'l:prova•de.consldera· 
O Sa. D. MANUEL :-:-Eu .entendo que é um 1m- çãol' 2:00~, que elle atê agor•f:tem pago sem'alllilnor 

posto, . ' · - murmuração, •poder-se-ha.~conalderar · como :mais 
O SR. VIscONDE · DE IusoàA.nv:· : ~ · Pará ·mim uma ;prova·de·consideração.'l Qaero .galardoar·o exer-

nio é.. . . . , , · ' . . · . · cito• de: outra ;maneira, e não com ,a .esempção. de 
O Sn •. D. MANUEL : - Penso de differente 'ma- ~:000~, repartidos ·por todos oa. offictaes. que têm de 

neira, e niio estou resolvido a dar ena' auctorisação, luar patentes, etp. . . . 
porque espero em Deus não üicorrer ·na censura · Si agora se tn~ta·~so ·da questão em geral, isto 
que ha pouco ·se· fez nesta ·casa, não a mim, por é, si houvesse ·um projecto· acabando com os emoln
que não tive ainda a honra de 1entar-me nos conse- montos cm todas as repartições publicas; nós' exami
lhos da corôa, e nunca a lerei> porque sou o pri- nnriamos o ptQ e o contra, e tomariam os uma docisiio, 
meiro a reconhecer que sou um homem impossível que fôsse mais conveniente aos interesses do pniz ; 
para o poder. (Não apoiados·). · · , mas trnctaudo·so (penas do uma repartit,;iio cujos 

.• 
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emolumentos irií.po•·tem, éôino di~ae o -nobre ~n~dor O·Sn-: CANnr~o BonGEs: _..;... Tanto quanto Côr pos.; 
pela província ,do fi!odeJaneiro,·em.~:OOO~, tallar slveJ.. ·. . ..... '', ·. 
com tanta vsbClmtlncia e acrimonin,. é.nll:'vordac:le .· O·Sà •. o. M~NIIEL: -:-'Oh! agora. já é tanto'quantO' 

. mostra~: ao 'paiz 'que il opposiçilo ainda:vive I . . Côr posalveJ, ·: '.· · . · · ' . . . · · 
Não era melhor que os 'nobres senadorea.tivessem o Sn. C.ü(Dino 'Bon~Bs: :_ Foi ·o: que. se dliàe. . _. · 

seguitJo a respeito do ,:rt; 3." o exemplo' que· deram . o. sa. o. MAWUBL; . .:.. Aeceito.a limit.açio •. , . · 
nos outros arUgos anteriores; limitando-s·e· ã ·peque· · · . . . · .. 
nisd"'os-disc.rusoP;'sómente para: melhor.·. f&Jiâreci- O Sn, SrLVJIÍnA 'DA Mo~A : ~-Mear,no:pôr1Jue.ellá 
meilto.da.materia·?. •Certamente que'sfmJ; mas ós no~ serve·.ao Sr. Souza Franco~ · • ·. ;. ·• · , · .. · : · , 

~!:r::~:.~~:~i~~::r::,.~:a~~=z ~a:rz~~~~~~i!:6 ·o· sà. · :ó~ itJANi.i!~'i ·,;.... P.lrP.ce-mp·, .• sr:.~t>re.iden~ · 
cavallo .de batalba,montaram·se ntolle, desembíiinhit."' ttl~ que' posso'; st~u&'iút:dÓ '.'cie'.,êri,\r o .leui,Jazer,con:-: 
rà.lll,,•,l!ri,: espslias,"·enristaram~ ''' :laar.as• é: agora' o_. je_ctlli'aa, tem.er~r~a~,: com!l \iii. :uiD;papet:qü.;lf)!lho 

· t • aq\lLDa -alg1berra,: poiso, digo, proferir ·.a aegu1nte 
verelB, •. ·· .... ··. . . .· ... · · . .·. . .. proposição {~:peçc(que nã~ ae-.alJlijaria,&Odol .• os :•e~ 
·· -Isso está mostril'ndo o qlie ha de acont .. cer., ·.quando n!Jores que Já Joram, JJiiDJ&ir.o•· df)_ • e~tado. e _que. o. 
entrar~os ·na d·iscus~iio .. dó ·• pr(ljecto · uffer:ecido;.pelo hao. de.aer) :. nao: houve ·ainda um minl81ro. de .estado: 

-nóbre•miuhlro dd justiça •.. 'r . • ' . i • . . ~o Dralil àU!l ~tiaterítlisae: IÍS ojliúiõeí que;h~V.ia e~it'-, 
•. o.·s~~:;vrsc~~~~-~8 ·1;~8~~.\~~ =· ' ·i .·disc~saão hdo quan '!· mem~ro da• Cl!m~riiJ;:pri~cJp~l~riente 

d · · · · 1 em oppoaiçeo.(opota~sJ;,e,.sJ eu livesse:~.BO!a ~mpo· · 
os ~I:çomenlos ·. . . · · . . . . _ e quizesse.1ul~ear easea ~~~!JJ8ÇQ8 que.l!&!ao;na:le~ 
:0 Sn. :D· 1\IANIIEL-: •-?-. Mais tarde; por sgor~ ·temos cretaria ,do •Bena!lo, Jf)varl~ ,mln_Jl~. p1·opoaição: á.e'i~ · 

'este,pr!?JeCto:que·está·na ordem,do d1a. Já :veJO todas den'!i~~· :' . ;-. · _· .... ·· :· .... ... ;.. . . . . , , : . 
ai 'lan~s, espada11,. P..istola!l . f)_alé cbuços apontados· .:Nao é .la~1l. lutlentar sempre IJO poder. as· (lpfniões 
para -o·Sr. ministro ,da justiça.. . . , , : , . qu.e . S(! ·emJttiram:: qua_!Jdo se .ea_ti!!J e~~:~ oppoâição_; 

·. · ... ·· ·:·: .... · · ·-· ' ., ' · ' '· · . ,e ISSO observo eu senliores mesmo na practica dos 
o Sn. 1\fJNJSTI\0 DA. JysTl\;.\ : ...... rara ';Datar-me ou troa páizél.,. ' , ; • ' <: ·.· , .. : . ~ ' . ,• .; '. ,. '.,. l ... 

bastava; Uir!a só e~P.~da~. _na o ~~~ ~~e~~~ ~~~~~8•. . · : Se_nh~r.e~,~: o_, amb!ente para um homE'm que .está · 
O ~a:. O.· MÁNUEr.· :·-'Si .. as espadas, estiverem tão . em .oppoa1çao e muuo· differepte d() :a.r que-o baCejll· 

oguçadas êõmo está :o pari!ce~., .. qúo:t, 'BCJUL teiibo.~no, .. .quando e~tíi n~'9der._Um bomf!m em OPP.QIIição .à. 
b~lso;' entiio>"Sr;' rii11'1ISirir/~~ig!)~que ;y~ ~x. vai. per~. quem .dá _contas de Sl t. N~. pl!rase de um gra~de 
feJtament(l b~m; na.o te1Jia. ~uJro·,:.o comb'ate, !llé o_rador, .!'11(), dá, conllls,de.sL~Joaoa Deas;coo,uoJco 
porque• é '4e.',étipp0~'· que 11ã.o s_e ·ache só; , ~~IJ, -~· ,que J~a p~de: P!lrgu,n.~ar:. cc PorqiJ~.fallut!l& a~s1m ?.·~t 
questão d~•&'lq!Jes;· ;·em que ·os Sra._ r~lla!a~.l!~.o. se1 .. Mas no, pode_r,. tem, de . da~ C()l;llllS df) 11, prJmelra~ 
~uanto! d1as;: e · ~caram· saca!fos :na o seca quanto ;- ~pente,_ ao.~hefe_ do p_ode;.~xecu&.!o.; em .~eguodo}o., 
e questao .. em •que . .na_-ea•a •ha• muuos- qu!' nella• pos- ;gar, ás camaras; em t!'r_!leJro ~ogar, ao pa1z real.-, ;;; r 

. 5am. tomar parte;. ó uma-questão .propr1a 'dos per.:: Odepulado daopp?uçao a nmguemdácQnlasnesta 
gaminbos que .-.vullam..ua casa; · .. , ,. · ·mundo;- póde ·o.;palZ' real formar ó"juizo ·queJhe . 

, . · .. ; ·. " · · · · ' ' · . :approu,er sobre a ~c:!Dduct~ :do s.eu ·rep:resentanie,~ 
O.Sa~ V.JSCONDB. DB Ir.usono\HY :·-·Nem ·todos •os pode no.acto da ole1çao re&Jrar~lhe o' mandato· ma,. 

rergam~nhcs •... ,; '•_:• ·· .. · .. ; ... · :' ... -: ::·: ''·,não .póde .. dizer-llre: ···•· OaiconUl'·do:vosso Jlr~edi· 
·o· ·s· .. ·.o··i."''. '···';•:.:.:, ;.~ :._ ... : ... ,. c.: .. '•-·d' ·v; .. ·•• 11 :monto durante o tempo do mandato. a Já 1êDÍpor· 
... n_. .... '.MANUEL~- -)~~o exceptuo-~·. e ... .Ex.,. _tanto .os·: nobres. lenadoru:a grande e nolllvel dif~ · 

ape.zn: d,e se~ ,~!ltheipa&Jco •. , • .. · • . ; .. · · .· .': Oferen~a. q!'~ ha'.entre,o·ho.IJ.lem··uo'Poderà o 'homem· 
.O .Sn. PJUISIDBNTB:- Peço ·eo nobre ·senador· ·na:oppp:ltao. .... ,. · · ·.1 .:.-: : : .. • · c.· 

que se .cinja·â materia• , ·.·. · "· ' · ' :. ·· '. Depo'ià, lllllhorea.-o:<!epÍ11ado•ou !ftlildor q•1é. tem1 

• O·Sn. D. ·MANUEL·i ·.:..·vou acabar, Sr. presidente,' .•eus-.p!an.os,.:seus·proJec&oa, ·quando .v.ai. ao. poder, 
......... :-... .. .. · . · . · .... · . . · · · uecess1ta estar de aecOrdo com os soui col!Fg~s, ·.Et. 

O. ~n: · Pn,ESlD~B :. ~-.&til &ractaodo .dá, reforma: ;combinar . com elles-to:loi :. mas .porventura o .aena• 
judi~l8.t:la •. ;.. - , ...•... '.' ,, : .' .. ;, . :· ··:- · .. ' . ·'. ';dor, ou:deputado opposicioriistà.térá'nec'essidàdedo, . 

O Sn. Su. VI!IRA 'DA. Mu'I'TA:.- E'· esord1o~ · · . . · · . estar. de accôrdO' em genero, numero e caso com to· 

. O' ,sn::·D;'· M.\NçE~ :-.-:.Hei • .dO, e~~~dlal~o. sofrei~. d~~~~~:~~i~~~~:~:e~~ 'a pr~posi~ão d~ ·~uê ~e ~spera 
vclm nt~~ .. ~ , . . : . . . • . ·;, : que o n?bre ministro da. fazenda suste0;~e as.·opiniões 

O .Sa •. SILVEIRA,· DA -fll.vTTA.·.- P01s, senhor,. he1 ·que .emütlu e s~stentou quando opposJclonrsta, ·eesa 
da. perora!-~.· do ~!:'esmo. :modo;· ha~ .de · 1111r. ·no proposição ·é boa de proferir-se ;?.'iDas eu pergunto· a 
mesmo tom, para,na11-ba:ver. de.saflnaçllo. · . . qr:em a proferiu si, quando·· Coi ·ministro da co'rôà,· 

O Sn. D; '1\hr.'ÚEr. :...;;1\fas ·com•uma difftJrEm~a; Ei é sustentou. a~mpro as mesmas ·qpiniões; emittiu ~s 
qua niio -escrevi. ' · .· " · · '. , · · · "· ' · · mesmas Jjóas, defendeu os mesmos principies que 
· o Sn S;LvEÍiúnA. MonA;' -1\Ias ha de falia~ e havia sustont~C!o, emillido,.deCendido, quando mem-
c 1 ·d' v E. à' · ·' bro da opposu~ao? . . 
• 0 ta ~ escrever o que. ~ x •. ISser. Pergunto ao nobre seoadot pela província de 1\linas · 

O·Sn. D. llfANIII!t :-Isso, s1m. Geraes si muitas vezes não foi forçado a modiOcar. 
·.Sr. presi·de~:~te,· um topico:de um discurso' que ouvi suas. opiniões, a transigir com os seus collt1gas. E 

ha pouco .foi que mo obrigou,. principalmento, n farei a mosrna pcrguntn a todos os outros Ulustrcs 
podir a palavra. O nobre sanador por Minas disse membros do senado, que já tiveram a honra de 
q11q os ministros devem suslentar lis mesmas idéDs, occupar um Ioga r nos conselhos da corôo. · 
l10fondor os mesmoS' principies quo emilliram e sus- Portanto, senhores, o nobre ministro da f~zondn 
t• utot·c.m qu~ndo membros da opp,.siçõo. ha do algumas vezes modiOcar as suas opiniõrs; c dou 
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já um.exemplo. Quando. se discutiu a questão. da o. SI\'. D. MA.NUEL: ..,.. Não dou, antes recebo. 
conveniencia ou· não conveniencia de se restabelecer o·Sn. SILVEIRA 04 1\loru:. _ .Ptometteu: d'ar. 
o imposto de 2 por cen lo, e obre os genoros de expor- · · · · 
tação, é ver_dade. que o no~re mini~tro ~a fazenda e O Sn. n: l\1A.NUEL:- Disse 'que haviàmos de dis-
cu com elle sustentámos a 1nconvemeac1a· do resta- cutir •• - · · · · · . ·· · · . · · · .. , 
belecimento deste imposto... · 9 ~n. SiLVEIRA o.\. MonA.:- Como. é chefe. d1 

O Sn. SILvEiRA DA ·.1\ioTTA:- QuandO, elle dizia ma1om • • • · · · · · 
que bavia.detlcít. . . o·sn.. n: MANUBL:- Eu j& disse a um nébre st~ 

O Sn. D. MANUEL:- Note-se que nessa oc'casião nador pelo Rio .de .. Janeiro que,· ai .:quizesse,;saber 
não se dizia que o ·re~tabelecimento do imposto era quem e o cheCo dt maioria,"me .p.erguntaase, em &E!• · 
para favorecer a agricultura; .eata idéa foi apresen.., gredo.,Nem o·nobr.e senador. sabe. como·ae Jez .essa 
.tada pelo nobre senador ·pela província dõ Ceará, o eleição.: . •··· ·.: . . ... :·:~ :~· . .,.: , · ·. c:.. -
Sr.· marquez- de Abrantes;' mas n1 ·lei ·não ·passou · O Si\. PnESIDEMYB: ~ Mas·.-tudo -iaso· é' alheio á 
siinilhàrite declaração; e· o que diz ·o nobre m1nistro discussao. · · · · 
dá fazenda. em seu rel11torio? porventura pede elle . o .Sn~ D. llfANun i ....:;;; -Qtie quer v~ Es; ,. DãO.. me 
que se cón·ser•·e es3e e.ugm1lnto de 'imposto ·sobre o_s apartes e eu gosLo de responder.· · · · ·' ·· · · . 
generos de exportação, pn'ra · ier applicado indistin~ 0 Sn. MrnANDA. i_ São'eo_ iitr. a··r· ios'ao r··.;.rimen· ·10 .• ;. cta·ro:i3ille ?. não ; o firn _lá est:i ·espreseo no relatorio, "a• 
e ísso respondll. a· todas .as c'ensllras que_ aqui se 18m o Sn. D. ~IANÚEL: -Ainda-bem.· que 'óu!iO aquel-
Ceito; S.- Ex. declara que· o impost~ s.erá applici!do la~ voz... · · . c · _. · · • , · .. .· 

para favo.recer,:paraJomenta_r aagnc~;~ltur:a. . o Sn. Mm~ND.\: -.Estou aqui. . _ . _ 
Ora; SL nós .tLvemos· ·em v1sta com a d1mlnu1ção . . · 

do !mposto favorecer a agricultur!l, se nós, hoje ,que· O Sa. D. MANUEL :·...:...·Não • direi mi.'is'·O:em u·ma 
remos.conil.erval-o, reslabelecel·o para o mesmo 11m,. palavra-~ tenho muito· medo diqúelle·seilhor~· (Riso.). 
qual é_ a contradicçiio que achais entre nossa· o·,i- O Sn. 1\Iuu:o~oA. : _,.....:Ehtã:õ qtrer 'às 'a'ü~tori!liçÕes? 
nião de -hójé e ·nossa opinião de' outr'ora ? A dil!e- · o" s · D M · · · · · N' · · · · · ' · 
rença é que'no primeiro caso o.producto do imposto · a. • .\NUBL; ?" ... ~o .. _;._. ,,., · .. , , . 
cahiria na algibeira do contribuinte, ~J; persuasão de O Sn. 1\hi\4-'iDA. : - Ao menos ó cohere.nté. 
que este o .empregaria ein bene~io da lavoura, e. ·-O S:l. D: 111.\NnÉL: '-:: ·y.· Ex.' ;quéria~tie_:eir VQ· 
hoje,. sen~ores, não fica na algi'lieira do contri- lasse pelaa!l~torisaçiio~· para.p.Uar dá ~~~~á d,~uin'd,ana 
buinte, var. para o thesouro, mas para· que l' para e dar-me~utlladas mor.taea •.. ,. . ., ... · ~ .. •· .. . 
,o '!lesmo lrm que ~)ai teve· em vista :q~llíridCJ_ d!mi- . Voto apenas pela p'rimeí~a parle do.àrt. 3.•, isto é, 
nulU- .de 7 a 5 o 1m posto da esportaçao. Nao ha coriservo·.o ~M" qu11 •• QUa.nto ·llBe"gond~. p~rt~, VQ~O 
portanto. cóntradicção da . nossa parte ; _em ·tempo pela emend11 do Sr. vLsconde de Abaeté. · •. ' · · · 
opportuno . dhcuLirtimos este objecto mais, de es.; . . () Sll: StLVEI~A nÁ. Mõm'~·..: S~pp. riD;e .Úucto-P·· . . . -

O SR. SILVEIRA.i>A MoTTA:-0 Sr. ministro- da rJ&a<;ao l'. •·-·:- - :,, · : ... , .. · ··· ·'" '.~:, ;> •: > · . 

filzenda ainda h a de desistir do qlie diése no ·relato rio. O Sâ. D. AfA.NUEL' :"...;.: s·;m: dnvida. ·' ·" · ". ' 
. O :sn. D. MA~l1EL :--Póde ser, mas õ que acabo -E digo ao .nobre. senador pelo·. Pãrá, mínistro da 

de.d1zer.serve para mostrar que s. Ex. não ó con• fazenda, o mesmo que disse nesta casn:ao Sr:·mar
tradictorio. · • . · .quez do Caxias quando ministro, porque, ·'como o 
. . Sr. presidente, tenho ditei mais do que tencionava senado· sabe, eu· .fazia opposíção. ·a, esso. ministerio, 
dizer ;.mas, cõmo vi que não_podiamos entrar hoje na mas S. Ex. contmuo.va a· honrar-me ·com a suo 
discussão da reforma judiciaria, entendi que devia amizade. Disse eu a S .. Ex.:« .Não. lhe.negóaucto-
tractar de esfriar· esse fogo. da opposição. . . risações só pelo motivo de pertencer V.·. Ex. a eslo 

· . minlSterio_, mas porque sou seu amigo ; sei _pedei-
0 SR. S1LVBIRA. DA 111oTrA. :'- V· Ex. a esfriar tamente que se lia· de vêr em embaraços· e apures,.· 

calores I · . o ou• não quero ,fazer aos meus amigos U:m presente 
O SR. D. MÁNUEL:- Sem ·duvida, e é perre.ita- funesto. » E' -a razão que dou .ao .nobre ministro 

· menle o que estou fazendo.. da r.zenda ;: não é só .. o principio~de:quo, não. posso.· 
. Conciliador, comó eu sou; devo procurar arrerecer delegar aquillo que .se me delegou,. e ,mormente 
esses calores: • mas isto não quer dizer que devemos quando ·se tracta de impostos. · . - . · 
supportnr aqui, a pé quedo, tudo quanto nos quizerem lia certas auctorisaçõos que pódem par.ecer ur-
dizor os senhores da opposiçiio. . . gentes, e· o governo acceital-as e mesmo. pedil.."as 

Si querem a conciliação, venham para cj[, nós os como exceyçiio; mas -o·.que Pssevero ó que o minis
rccebemos com os bt·aços abertos; estamos mesmo lerío actua está- disposto-a nãci-sêguir•o caminho 'tl"i
disposlos a ir recebei-os eni caminho, logo que prin- lhndo pelos seus antecessores;· e il·prova'Ó o Sr. 
cip1arem a marcha~ pnra nós• Discutamos em boa ministro da marinha na camara dos Srs •. depu
fé sem nos importarmos com· os homens que estão lados declarando que não pede nem deseja·auctori
no poder. · sações. E' este o pensamento. ·.de todos os Srs. mi-

O SR. SiLVEIRA DA 1\loTTA : - Os indivíduos são nistros; mas esta regra ha dê 'ter alguma. excepção 
magnificos, nós discutimos idéas. fundada nas necessidades publicas. · 

O Sn. D. MÁNUEL: -Quero ,·i\r como os senhores O Sa. CA.NoJoo BonGES :-O.sr: ministro da guerra. 
se portam na discussão que hn do ter Jogar breve- pediu auctorisações. _ . 
mente; si não se resolvem a ajudar-nos. . . . . O Sn. D. 1\f.\:-~uRt: -Pediu para continuar uma 

O· Sn. SttvsmA DA M.OTTA: -v. Ex. nos. dará 0 auctorisaçiio que jtt cetá dnda. · · 
~lamiré. O SI\. 1\ltM:-~o.\ : - Pediu novas tumbem. 
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· ·o Sn. D. 1\I.\NUEL :. -Como (lXCOP.Ção; · niío•é como ma terias geraes cm. que todos falbm, porque niío é' 
o senado tem dl.ldo, auctorisaQ_ões ás duzias.· Os Srs; pre,ciso estudo, nem.sciencia. , ·. · 

. que têm _!lado oFsas a~_ctorisaçoes.C11llam .tantCJlcontra, l_ Más; Sr; · presidentol··l\ermitta' V. Ex;· que digâ 
ellasl. Hao ,d,o.achar-me 110 m-u Pi!Sto :. po~sp ser n.c:·· .ajnda' diiils ··palanas~ · • .: . · ··· · : · ·.. . ·· · · · . 
cusado de·teimoso, ·mas ·de·versaul em minhas cm- -:;·. · ·. ·· .. , ... ·· · · .: ··· ·· " · ·· · .,,. ... · • · · 
JJiõeS, niio· ;'· nil minha. edado esm cootradicções são '.;Senhores, querei~~mos!rllr ao .P.D.ÍZJJUO yivllis? não 
verdadeiras puerilidades. . · . . · · .. ; '.. .!en~~~ :.!lma occasial).: tao proxima.'f .. E. a rolorma 

. ·.• ·- .:.;.,.· .. ·,, -" . .. ,,.: 'JUdiClllfla,: .· · ',:, .· ·., ... ·· 1 .. ·.1· ·." ·, · . . o Sn. Mlll.\NJ)A:--- ISso·'•é lá com o Sr. m~ui;t~o . VezES . E. ·ós Or"n.mentoS' .· . ._ ........ "' 
• da fàzendli, . : - · · . • - .. . •· . . . . . · . 

. ,:0. ·:-'·s:':· D·::,·M· )' '.' ··. " .. ·E·':.: ··v·. -~~ .• . . . . . '· .o Sn• D. 1\l.uru'sr. :··--Isso é mliis'tarde;. Se'nbo-
·, .- , R•'. • · .. ANUE!•.:··:-. :com·. •. ~ •• ·com qu.em~ res ·a. maioria niio.é vacillante está firme: como umo. 

. esto~·me entende_ndo:•Os··homens·que'embriagara·m roc'ha ... _ :, . ' ., , ... "c .. :. .. , .-
os·m1nÍIIti'Qs•passados.•_com auctorisilções a·· ponto do . . . . · : · . • '· · · .. • · ~- ·. ·. , ·' o, . ' 
os tornare~ 11poplet1cos,:.é. que .. agora· yêm,fallar· · ·I;> . .Sn. M~~A'Np~~. "7-cQ~~.m.~p~a'L, 1 ,: ..• ,.:,: 

«~ntra·~ellasl .. Quil,tulerit; defildmtll8 d~-tJuctorisatio-~ O Sn. D.·,l\fANuiu:;:. -· A.do .senado~ .'a dal.camlira 
. mbus fUm"entea? Os homens que msteq,tarem. tan:.., dos Srs; deputados, a. do paiz._' Este·.niin· voá ... qliPr .. 
. tos .abusos~ que demitliram de si tantas attribuiçõea; :sã si vos converterdes, si continuardes a.-pregar.~ 
v~m:h~je fall11r 'contr~ uma. auc~ori~ação muito in- doutrin1 de.conco~dia e .de conci_lillçiw, como hoje · 
lljfnillcan~e~ que versa.aobre a quanha ae 2:000~ I pregou o Sr. Candido Borges.- .;.- .. _ .... _'·':: '". : 
: ô. s~.- MinÁ~~.\;: :_:Est~u ~inÚterlal hoje I . . o Sn. ~IL\"EI!\A ·~~.MonA':,.::..: G~veríto Jih·áiiiírri 
. · ··. · , · · . · · · ··. · · . .. .. · • ; · teve maioru1 malS yacdlaJúe'do:que:este ... ·.: .. , :· : .· 

_. O.~n . .- D. ~ANUEL:-_ Ossenhores.équenaoque~ · ·o·s.····n:·: ... 1 ·•· ··;·:.:..:·p.'· ... _·_;'. ··· .. ·v:-.E···.· ... :_ .. · rem estar comigo.... . . .. . · ... ·.. . . · ·· n. . ..... ~NVEL . _ , a,rece. _que • x. se. os.;. 
. - · , · · · · · · · · . ·. .•· ·•.· · .· : · . quece·dos.'fnstos dO··:nosso:p~rlamento/ Nii:o 'vhí:' o · 

O · Sn •. MIR~~DA.: -:-: Já. · o. VE>JO de. b~aços , ab~r~~s nobre senado~ nesta ca.sa 'um· ministro'qúe· s1Hiizia· 
Para ·Dós. . · . . .. . · . · · · · . · · · t t e ·q 'd • ct · · · · · · · · .. , .. ,., .., . .. c·.:., .-.. '.· ... ; ....... · .... ;-, .. ,, :>.· omn1po.e~e,:,. u.e e,~a.o.oera,,.,ve_ncer,em:uma 
· .o $n.,D. ~IANUEL: ~ .. ~~ o,_que eu d1sse.: .yenb11m .. qu~s~ .. vital p11ra o pa1Z, _e~- um~,q~es~~o t~da. do 
to(los_a estes braços !raqui&Sllnos, aguentare1 todos.; prmc1p10s, em uma· ·questoo de conshtnclOJial•alte-

. o c_oraÇão. é forte; ,venham, porihàmós· de parte tudo :ração, . atravessar :a .. sessiiõ ·e ·ciiJitiliunr· 'no' pódér~ 

. IJ!JDDto ,é,pess~al ao. min!s!.erioi.·.pe1'Jilittam que lhes: :ten:do a maioria'níais:vacill~.nte-qu~-_era'possive!;·!ito 
illg~I,:,_o !Jlesmo ,!1110 me dlZl!liD.í ~u~do estaya assen~ :a pon_tp 'de ·pass~r nesta~casa '! ]lr~Ject!l'·que:elle .sus
t/ld~ ,n~s · end~1ras , da. ·oppoSlça~ :. ;:«~ada. de,. p_er-: te!l.t~va ··por quatro • yo~os, 'COIJ~ndo:"se•·os :de:t~es 
,sonabdades~ » MDs, V~Jo.: o, ~o!ltra~oi,,Vejo,;.lzue .a .mmlStros de:estado~ ~ao,.~abe o. ~obre senador.·os - . 
~_!!:l'_cha é a mesJila_; cdaq~·tirf?.!esta.co~cl•Jsi!-o;...;;.. esforços que es!JOmimstr_o ·emp~eg!J~· pat:aqu~:e.ise· 
N_ao h~ ~~~;~a, _qu~;~.se pare_ça ~1118 .com uma opposi- ,pod~sse ·passa_r pa· c.amara.d~s:Sn: · d!!PI!.tado~:f. E·. · , 
çao do· que outra opposiçao -; são'sempre as mes- ·os senhores ·uao se curvaram ,_nao. obeileceram~· não . · 
mas, palavras'tabelliôas: «o governo calca aos p_és .recé)jeram· a imposiÇão coritrn a..· sua vontlidê~'como ·~ 

· a!''leiSce ilpunlíilla·aliber~ad~,: o XJ&iz clarilil·{O paiz .o ·declllt!l':am· ·nos corredores? '(Yit~tfs.' r.ecliJm_a~!s. 
sao.aquelles;se~hore~.que estao alllassentados}•ten-· .da oppostçao.) . ,. ·. :· ·· ·. · ' 
des u!lla ma~ona vac1l!a!lte, .etc., etc<», taes são as ·•·. (j ·sn. SrivÊIM D.\ }Iort.4.: :..._ Isso· é segunda edi
~~::l'd~~~~-~a,s opp'!s1çoes Jlasst~das,,presentes.e Cu- ção·d~·~ando'; · .'. · · · ·:.'·: : ·:, · :. -r .. ' '·::~~ .~: . 
. ... '>:.~.,-.,. ·: ... (·: . ,_ ~· . . . . ': O.Sn. o; 1\IANUEL:-:-Eu ilã_o·qulz,de.proposito-· 

. Q :SJ\.,M!!'A:~D~ • .~ Entao .v a: s~ preparo.ndo •.. : ... desenvolver ·essa. these·do nobre senador;-'pr.esidt'Jitc 
. O Sn.'SILVElRA ~·«orrA:_;Somos a·100.• edição,· :do concelho.; não. quiz· .por mtiitás: .razões,•' e:nem 

· e V. 'Es •. é.a 99,,•i ·.ta~bem. gritou muito:·:« o governo . que~o-•hoje i mas,. senllo!-'es,, A um, fac.to :reconhecidÇI," 
·calca aos pés· us le1s,. apunhala • a liberdade etc:· .· ,sentido .e palpado· pelo pa1Z Inteiro.SrV •. ~x. sabia 
,etc.· - · : · · · • · '. ' .' deste rec!nto e .convt>rsova com qualquer'senador1 . 

. . o SR PRESJDENTE:..;..;..Aite.:.éo; . " . . . . C?tt•ia isso; e,sna á Ccmara dos sr..s .• deputadps, o'u-
. , . ~. : • · · · · ".•a .' .. ·. · · · via a mesma cousa. ·· ' · · . · 

···«'.? Sn. D• MANU~·:·- -N~o me ~:rceptuo ;-.tambem o Sli. SILVEIR~ DA 1\IÓrr.~:.:.:... v. Ez.: está desmo-. 
us_e1 destes.;te~ll!os. ttca.lca•s o,sle1s aos pés,_apunha~ ral'sando uma lei do naiz •. -
lais.a..constltUIÇao; o. pBlZ é contrA vós; . ., sao as ba- 1 · · r. · · · . . . .• 
nalidades. das opposições presentes, pàssadas ,-e cu- •. O S!'· D. ;}IANUEL : - Está ong11!1ado i. respe1to a 
turas. · · ·essa lr1, como é ·meu costume respe1tar a todas, . 

O Sn. SrtVEIIÚ. DA' MorTA:..- Ainda V.· Ex. ha O Sn. SILVJUM· J?.Í f\{o'l!n:·-Está dizendo que 
de voltar outra vez;· · · clla passou sem ma1ona. - . 
. Osn.· ~Ii~IDENTE.:- Porqu~ o Sr. senador estd o. Sn. D. MANVI!L:- Isso··; é ;para provar/Sr. 

in lerrom pendo ·o orador ? . p~esi~en te, que. CO~ :essa~ ollllllOnas. chamadas Va-
. · · cJilarrtes outros m1nister10s têm 11 travessado ses-

. · O Sn. SlL':EIRA · D.\ 1\loru: -EU~ gósta de a par- sõos iitteiras, têm continuado · nà administração, 
tes, Sr. presidente. - . . , · não se têm demittido, quuntomais o minísterio 6Ctual 

• O Sn. PnEsiDENTE:......; !\Ias eu é que não gosto; são que tem cm sou apoio nma grande mnioria, um mi-
contraries ao regimento. nistcrio.em que pilo ha um só. membro que se im-

O Sn. D. l\IANUEJ. :-Eis uma das razÕes. por que ponha ou qu_e tpnha usado de expressões asporas o 
sustento 0 ministerio: ó pela commodidndo da posi- menos attenc1osas para qualquer membro das ca-
çiio; já não posso· com o estudo quo exige uma op- maras? · · . 
posiQi:IO, quero estar mnis dcscançado; fnllo nossas. O Sn. SrLYillll.\ DA. l\IotTA: - Na discussão? 

• 
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O Sn. D. liiA:-!UEL: -Na discussão podem proferir (Cr~t::am-se dl'-versos apartes c o Sr. presidente -re-· 
uma ou outra expl·essúo menos.conveniente,· mas isto cla-m~ attenção.) · ~ . ' . 1'· · 

ú muito tolei:nvel nesta fórma de governo, porque Deixa-os Cnllur, Sr. presidente.: . ·. ·. · · · ··· · 
isso'llcontece ·tambem a fisso·s es!adbtas famosos" da - · · · 
Europa, que de certo não passam por homens pouca· O Sn. Pnt:SIDR:"il'JÚ ·~ M~s ifiso náo é discÜssüÔ, & 
retlectjdos; ·mas·· o que· é verdade, -senhores, é que nn.•l'clun. . . · · " · . . .. . · · '· 
nenhum dos·ministros • actuaés ·tem soltndo uma só . O Sn. D. liiA~Iin~: _:_;·FeÜzmo~~e'h:~~bre má; quer. 
expressão menos.nttenciosa·contra nenhum membro· ·nüo é criança, é homem ntuUo scrio·e:circumspccto, 
das cnmnras. qu~ não se deixa. levar por: es.$e1n~er,O.~se, ~u:e pgora· 

estao tomando po1· ello, mas que oao;sei si tomaram 
O Sa. SILVEIRA DA 1\IOTTA:...,.. Não é exacto o que s.erilpi·e. O nobre. marque1' nüó p~ecf~n ,qu'~.{IGI~;ogu~m 

V. Ex. está dizc·ndo., · . . . : ·. · · • • : · · com f4~to. c.alor n.su.n.causa; :prescllld.t1·~esse, f!IOgio. 
O Sa. D;_llfANUEL:- E' exactissirilo, .1\fas,.Sr. presidente;. si eu-Jolht>asse a•historia· do 

_ O Sn. SILVEIRA nA.l\lloTT.\.:- Ahi estão as pala- nosso· parlameolo,.havia de.achnr. cousas muito·su
vras· do Sr. ministrO' da fazenda; proCeridns na ca- perioresca essa, ·is lo •é,·· .não> se ,•tem :dito ::sómcnte :: 
mara dos'Srs. deputados· a respeito· do S1·. marque.z cd~ão .sois .orador, não .sois. estadista»; quereis· sn
de Caxias.· .. ·. · . · · . ·. . •. . . .. · • ·. ber o ~~~e se tem dito nesta casa· a _mirlistros ·,h·an~; 

ncLs? · .· · · . · · · · .. · .. · .. 
o 'sa. D. 1\IANUEL: ~Pois nP.sSil discurso hn pala- -.o Sa. ~IARQliBZ o~· C.\XJAS ·:,......;.v;. Ex. niio ~Í'~ mi~ 

vras injuriosas no Sr. marquez ?,.. .~ . . mstro.. . . - . : .· . . ;;, · . 
O Sa. 1\f.\RQuu DB .. CAxiAS :· "="'" .Iojuriosns não; Q Sn. D; .1\IAiuBL: --' EÜ tenho dito nes&:l-: càsn 

· nem. sou capaz de soffrer injurias dd ninguem. outras cousas;· e as tenho dilo firmado: nos exemP.los 
osa: D.· .1\Uj'iUEL·: '-o Sr. mari{Uez é o primeiro de outros pnizes. . : . . . ..... "·' · ... :..- . 

a reconhecer que·não houve injuria. · ·Mas, Sr: presidente, v. E:i: •. 'cínihcca'"'ó élil'ãctcl' 
O Sa. 1\liÍUNDA.:- Elle não é juiz nesta'queslão. eminentemente moderado do Sr; ministro·da~fnzendn; 
·o Sa .• VIsco~oE .. n'E· ITA.noR.uiY: ~Não ·se :póde veja-se o !ou papel nas-discussões dn. camarlf dos 

appellnr,pata tlle. . . • . · deputados; quimdo·ellé."rit·'alli· inembró da··opposi-
OSn. D.l\liANUEL: ~E' tão juiz que acaba de de- çiio e estava .. em. unid ode; mesmo en,tüo. era'. alie 

clarar que. não houve.injuria; Um homem póde ter moderad~. lipezar ~n· grande lnctt q~e suppor.:tou. · 
talentos e r.onhccimentos, póde ter prestado releva o-. Mas depois ~os, ataques ~u~ o Sr •. Jilinist~o:da. fazen· , 
tes serviços·. no pniz, e en tretan te não ser orador da tem ~nflhdo ~ oppos1çao, nesta ·.casa. •e DI/- outra'; 
nem . estadista. Alguns ·dos. nossos milHares esliio que mu}IG é que:_um~ ve~ .ou ~utrn: uso. de. alguma · 
carregados de serviÇos; mas creia que raro será expressno mms ~nerglC!l? · ·. _: :. ,.·, ;,->.c. 
nquelle que tome como um insul~o dizer-se-lhe: · O Sn. 1\IAnQUEZ DB CAxus:- Sotl'reif alguixi.ntnqJie 
« General, teod•s prestado grandes serviços ao de mim ? · 
paiz, sois um babil cabo de guerra, mas não.·sois O Sa. :&IJ'NISTRO DA FAZE.~DA.: .,.....Tàmb.ein ·niiodl-
orador nem ,eslndistn. ».· · rigi o. menor at"que ao nobre marquez·do·Caxins, · 

O· Sn. 1\IIAnQunz DE CAxiAs : - Esse juizo mnnifes- ( r:ru::am-se dií:ersos izpttrtes .) · · . · · : : ·· . · · 
tado por um S\lCCOSSOr e que me parece pouco con- o Sn._ D. 1\b:Wru. : ~Os. nobros' sorindores 'é .q· 'un 
veniente. (A.poiados.j. · . . . . · .· . 

·OSn •. VJScONDB DE lTABOR''IY:-E 0 Sr. mm' 15• tre querem trazet: issoá discussão parn:nzedar cii.da vez 
"' mais o nobre mnrquez; mas, re!ilto; ·o nobre marqucr. 

era o.juiz competente'? . . · tem muito bom senso ·e muita l!!tper.iencia•dd·mundo .· 
..,: O sn·. VIsCONDE DE JEQUITI~IlONIIA:- Não 'hn de para conhecer o alcance desse interesse que· os no-
· querer que lhe façam o mesmo, Sr. ministro da fa- brefo.scundores fingem tsmar por cllc; _ ~ 
:~oenda. O Sn. SiLVEIRA. DA 1\IoTTA ' ...-Os ex-ministros re-

0 Sn. PnEsmE...,TE:-:- Attençãol Esse. é. ó resul- clnmnrnm com muit:t vehemencb~ ·· · 
t'ldO de se ter chamado a discussão para um terreno ... o Sn. u. 1\IANUEL :· .:.__ Repetit·ei à. reS(loÚo. do no
que não era opropria. _ · bre.ministro.da fazenda as bellas pala:vras·,de .um 

O 'Sn. D. :KIA~UEL: - Bem, já consegui o que homem que jú ni'to existe e que. Coi um· luminar da 
desejava, isto é, n declaração de que no discurso do h•tbunn frnnceza: - tudo· está "'~s .-.meus .proÇ_e-
::lr. ministro da fazenda. r~ão hl nenhuma. palavra dentes. - , 
injuriosa.:IO uobre marquezde Caxias. E diga mais,. Senhora~, quando .um. bom em em 'uma. §crie de 
nem era possível que o Sr. ministro dn fazenda annos, e em discussões prolongadas e debates ca-
usasse de palnvras injuriosas... • · lorosos tem. conservaao o sangue frio, a prudencia 
· ·o Sn. 1\JJXISTRO DA FAZENDA:_ De certo. e a circumspecçiio que o nobre ministro' cons~rvou 

sempre na opposiçüo, não se lhe póde lançar cm 
O Sn. D. 1\IANURr.: - . • . quando se referiu no rosto que cm uma: ou outra vez profira alguma pro

nobre marquez do Caxias; tanto mais quando o Se- posição que poss:. ofl'ender 0 melindro 4_e nlguem. 
JJhor ministro íoi o primeiro quo reconheceu o mo- Não sei mesme, Sr. presidente, como 11 opposiçiio 
rito do nobre marquez. so lembrou do fazer dis~o um cnvallo de batalha. Si 

E note-se que o n bro marqnez disso nesta. C!iSa eu fôsso nomeado ministrõ. da guerra, com licença. 
(ó nocossario fazer rcvil'er discussões passadas) que do·nobro.scnador pela província de 1\Intto-Grosso .... 
cllo não ora homem politico, que trnctavn · sómento · · 
do reorganisur 0 exercito, afim de collocal-o cm cir- O Stt. 1\Im.lNDA:- Não faço ministros. 
cumstancins do poder prestar bons serviços no p:ti_t. O Sn. D. 1\fA:"'UEt.: ':- .... c accoilasso a nomca-
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çã«>, . e depois do deixar o poder um ministro de os- :forcei-me: .por mostrar . ao honrado .senador paio Rio 
tado me dissesse que eu não tinha· habilitações. para :de Janeiro que não havia nem analogia, .quanto mais 
11 ropa!tiçllo da g~_err~,\·~.· ·e~ •• ; • ,.; . ··:· . .-:, ·:- . • : .·. , identidade. entre as. clrcumatan~u ... doa:militarea o 

O. Sn. ··SILVEIR.\. n.\ Mo~Í'A ~_;Está. poiorando o d~s :ompregadr~· .civii.:.O·nobre,senador- parece-que 
,1cgo).'io·.-:. . . ·i:•r:_,i[~\;'~i-, .. ~.~~· .;. . . , .. nao·~elem·q•~erJdo·connncor:deata p~:opo~!~o;,.mas. · 

O ·s . D . · ,..,~. . · · · _.0. · 
1
." ·· . d .1 ·st• . vPJ.t.o nobre .. senador, qpe.a .. proprfa,lei-.Jí:fel.essn· 

.. ' n. . : .• ,_"~J:L: -:-·. na. · pe1~r~n o • . !Jm dilrerençadil-determinou..que as graçal:leilulios mi· 
lniDI~~ro ~~- :e!~~~O l!J!! .~§Sesse ~es~a Cl~~umst~ DClll : . litiU'ef,: em· remurieraÇãénle .. Sf!~YÍÇOii::aão,. pag~iam 
<<· V .. não. Cen.t, ll!lblhta,çoes · Jl~r~ O! ta, pasta, mas nem .direi los;· .nem. emolumentos; Pertrunto.eu ao 

.. tGliJI:'··~por•Uf!Q1Ph,;•grliJld~~.~Dblhtaç~es JIOra.a•pa~ta horirado ·membro: Si esta excepção feha ei:n\fayor 
d!l:·_·J_.~stiça_.:»_i.;:-e_u :re_ PU!~rla', !8 :0 Um ,l~SU)to .OU lDJ U. • dos militares a_· ãO Ó:recoahecor. clift'ere~ça;de CffCUm __ , ~ 
r1a 'I ,rospoad~~a~logo. « E .verdade,_ma.s.qu~ dar- ataacias entre uas.e ou&ros•empregadu,pubUcoa'_'/·: 
mafs,uma.,.p"ovl!;do.respeito·,.e alta:cons1deraçao :á. '"OS. . . · .... · . · · •.. - .· ·· .· 

. corôl'· que; :'86 dJgnou· elevar~me:; •ar.eal_!l posto :·. re- . ·' ' . .. r,, J:'tan~~ ,dá ;Um. ap~r,t~c~~.~~~.~~·fll~·~~ . ·, 
c~>~beço !lllndat h~Je:· I{U!l· :com eft'eito·,pao: estava;ha-. . . ,.J)1z o.nobre senador qu~ gragaa.ni~.•ã.~:!J9m81Ç!Jes; · 
bllltado. p~ra ·ser mm1stro. da ~guerr~, ::· . ": • : , .. .- .. mas Vt'J a o.nob~ ~~nador, .,que. àln!l,a i1111Dl:,e!l;.estou 

., PortililiO êatàndi;~·:senllores;'quo .nãó· houve inju- A_e_. mf;ll.hor pari. fdo •.. A lo.i:delermi_ DOil ... "ue_ ;'to· da_•-111 s_ra:::
rio; :~ão. hoúv~ . i'!sulto,; a~s p~lavras. proC.eJ.:idas aa· ças queJoss~m Ceitaaaos:mfli~rotp e~ ~OID.u.n~t,açle ~0. 
.outra. caml\1'11. pelo nobre min15tro da fazen!la em serv1ços, nao pagassem. ~em direl~o•, .. D~D1;emolu
relil;ç~o·:,ao '"nobre: m.a~quez :de , .Caxias; _DaS. OX~ m_~DIOI, .Oro; .o:que,SJgnifl~·Uml pa_&enle, 18rib()~~? 
prossoes d,o;. nobre m1:1utrG da,Cazenda nii.o ha .nada Nao _ó uma s.ra.ça. em reiDu!l~ração de .lezyfç!l~.r .• , , . 

· ~e:pc?s~n.·,o~~n!lel'!».mllliiJdre de,g~àlq~er ~'!m~m; ··o_ s~·;. VJA!fNA: -Nio;;senhor.•· i·f~, ·• .·. : ':· ··: 
t~.nlo, .m.o~,,.q'!~n.t~ é cç~to: !J•}.e• -C:~!DO.·· e ,a. Jll,disse, O Sn.' 'ViscG:'fn•: in~ '1iiolil'nifii:iniJi.i !:psi' lllo é . 
o no~re !.!!•l'quc?:,,d~.CI\xlusC()t_O. Pt;ll!l!llrO a. d:lc;larar graçli,·.'ainda milha mitór razãolé·oi<Jiobre aenador 

. n~s~a c_n_sa ,q!J~: Dilo. ~i,a.Jto~nem pollt!co. . .· . : . deve acceder á maior ra:rio; ·Sr a• JeL'delermi)U)u o 
• o sa; _.1\ftn;\ND.\.: ;,-;:;. B~tava: .,.ser .,ministro pa.ra não pagamento doii"direit~l .e emôl~meDic!I'D!!~·càsos 
ser politico, ac~ba. do, d1zer em_ •um aparte o :Sr. do .sraça, com. mul!o:Dialo&: ,raziio.estão, ~~ m1ll~res 
N obuco, .que Co1. collega• do Sr. marquez de Ctwas. . de obterem a esempçao desse pagame~&o,. quaado.se 
... o Sn. D. M.\NU.iir. ':~Eu refiro' o;que diSse 'o ·nGbre tractar. de pateJ!IOSI _qu~ ;~. um· açtodeJIJIIii~! ~or•. 

marquoz de Caxias·. . ':' ·"'· ..•.•. ·~'<J.··· ' . · .. : tanto, ~r •. Pre~ldentl!{ a .razão dada'·Pe!o.·nob~!l se''s·· ,., ..... · . ·. , .. ' ,_.- ........ , · : · ... · nadorn.to mibta.lfnao coatr.telle.proprJo•.-·: .'' .:•· · . 
. } O~,qUIZeS~e.~ep~,~lr&S .p_alavras,qu~ .l!!f'lêpt pro,,. n · . . ··•·· . · · •· " .,: : · ·.· ,. ' ·~· "' -

Cer_1do,,~esta Cll~ .O!ll-relaçã,9 · _ào.~Sy. ,-mlnJStro dàCil: . a:arece,.me fJIJ~ .e.s~ .cJ.~m_onafrado ~u.~. os.em.o. u ... · 
zenda·, talvez podPsse Jlr~var facilmente que nã:o 0 ,me~fo~. pagos pélos ... e.mpregados~ c:tv•s: n~o pqde~ . _ 
bem~cabido esse dema~Jado melindre' dos nobres se- de ,Córma. •!guiQ_a,_cont!nuar- '~ •el-o. Jl~.l~s}nili~~e. • 
nadores•membt•os da'opposiçiio> .- .. : ., .. :. .. pela_.m\)~ma.razao., {)ortanto_qul!,mUlto. ~:que. se:d~ 
. . . . . . . . •· .. . . . . .. . ·. , ao exercuo. mai1. esta prova· de :.mtece~o;e de coas1~ 

o,sn; SJLVEIJUD.i:l\Iouú~ Ninguem dosconsi-, deraÇão7 · ·. • · ., . · ::. ··.: ; • '•.::.''' · · 
• der~~ o~:iiQiir.e ·miois_tro:dà Cazend.a~ ' .. · · ..... ·. ·· · ·•· .· ... · . . . . .bissé-sa .. é Que ·grariéle lÍenéflÇIÓ, Íle:!az. ào; exe~êito · .. · 

:()' sii:_ .• _I(ÂfANv;u,;·_·Tém'sidô insUltado. · · · · ·.em. P_ erdo~r-lhe os.emolum_ entosdas patent&s,:quán~. · 
o s s · . , · · · ' ·. · · · . . do·eslas·.nao excedem de i:OOO~ I • Senhores, 'este · 

..... ·· ~· ILVEJR~- ~~- ~~~~T~_: - D~~}~re ~que foJ. ' .. : ·ilrgumento. é contra•pràdué:ente, e prova aJalta de 
;Q1,S,n•,IJ· AI-',NUEL:,- ~aQ_quero~ , .· · .·. . . , .rundamento com quue p~etende agorlciUI~entsr~ os. 

· . o: SR. SILVEIM ·DA:)IoTTA·: ~ Ninguom·. disse CQU· ·emolumealos; cuJ.a ·Abobçao é proposta •. E··' mOI~ o 
·Sa·:a·J.gum_a. .. qu_o_podess_e.parec_er.in_sul_to•· .•. : , ... _· : .P_o,qu_o o benefl_ c1o ó pe.qu_eao que.-.o_ .·ES&aclo.nao. 

. . . .. . . . . . . .· .... ·, , . . . . . •oft'r.e com.esse sacriOcio.; entretanto. que 10 dá· ao 
<>. ~it.l\IrRA!'l'D.\: .....;..·Ne!ii ·o· Sr.· presid~nte con· exercito uma prova. !'e _que_ 9 ~o.rpo.leglslaLiVoJ.,se 

sentma. . . . · ··· · . . · . .. . _ . esrorça, tanto 'luanto;Jhe é poss1ve11 para .melhorar 
O Sa. D. MA!'i'UEL_:.,Nãoquero dizer para.nüo sua1orta •. ·. · ·.· : , . . . ··.··, .... ·. · ·· 

· az_!l~ar a diecussiiG; • queró apenas· dl3Ceride~ ·o Sr.· ·• Nio p_osso conceber como os\e;argumento, lo! tra~ 
m101stro;; ·com· quanto reconheça' que elle IJaO pre- z1do aq_u1 por a _susteu_ la~ a prl!p~s.çãoiaversa ~qu~lla 
eisa · qu~r·eu·di!Cenda~·o;. quero: apagar esse ·rogo, es- · que eu oft'ereç~ á. coas1d~raçao d,o Jenado; ··por :tsso 
Criar' esse ·calor, 'modiOcar ossa .. vehemencia··que a declaro:qul! .ate agora:.nao, .ten.ho,podicJo eacoat~ar 
opposlçãoemprega'pora·seus fins.· ... ·. · •· : u.m!lsó .razao P.ar~ sust~ntar~o·ar.t. 3.~: esse.prm: 

Das to, Sr. presidente. Já disse como votava. Nós c•p1o de unan1m1dade· Já. aao:eXISll;l,.porque a !e1 
teremos•occasiões de: patentear· mais as .vistas, os de- . o qnebr~u. · · • ..... · · · . . .:. :. ~-"·" .. :. -· ·· · 
signióa-·e·os plonos .da -opposição, a quem dirijo as ... .A razao do eer. )lequena. a quantia, é pro!a coa&~:a-
seguiniQ palavras·:· oppositio patere tua consilia non produ~enle !_ a do Sr. min11tro da razenda ,,uto .é, q•~e 
smtis? . · ·. - · · · · . t! precuo· ·nao. cercear as rendas-do .Estado, tombem 

· · ·. · , · : . ' . . • . . ·.não prova, por isso mesmo que são openas 2:000i'1'. 
O Sn • .VJ~CONDB DE JEQUITJNHONHA:- Nao posso Qual é, pois; lt razão que assiste ao sena~o para sus- · 

deixar d!J d1zer duas palavras a respe1to das emendas, tentar· estes emolumentos> quando estou certu que 
e des-Jo JIÍ declaro ao senado que voto pela emenda aqui muitos vezes 80 tom sustl!ntádo 0 principio 
do nobre senad~r .~Sr. Dan tas,. por.9ue a ocho con· de acabar com todos olles, ·já. pelo que diz ros· 
formo ~om a opm1ao. que pro r~ r• ; nao é tanto como peito aos juizes, já pelo que diz respeito aos paro-
eu d~B('JO; was, uma vez que é parte, vo.tG por ~lia. eh os, em uma palavra , .ás secretllrias de estado? 

A emenda do nobre senldor o Sr. V1anna d1z o Até creio que nesta cosa mesmG se tem sustentado 
seguinte (M). .esse princip1o relativamente ás secrotnrias do estudo; 

!:ir. presidente, eu a primeira vez ~ue fallei,. es- niio po~so afiançar ao senado si no regulnmonto 'dado 
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ás secrct.:~rias de policia so acabou com os e mo- senado; disse apentis a Nã~ são materinos, são pes-
lumentos. . soaes. » . . · 

Note V.-cEx., Sr. presidente, que o venme, ai ha oa dois conto~ d. e réis.aervem, riortãnto,.p~ra me-
vexamo, não está somente no pag11mento do• emo• lh · · · 
Jumentos i está na necessidade do comparecimento· oa:amentos pessoaes, de ~uem:?. O nbbre m.lnblro 
do iudividuó e de dar plissós para satisrazer esse onus. é _quem h.a de dize~ •. ()ra, _ ouyi!!do eu. esse apa_r_te, 
P ·· · - h - 1 • d nao tome&::o em·constderaçao,:.nao,procurei .respon

. or 1sso eu.nao ac o razao.a guma para que o senB o der .então a ello. Aqui'-tem·.V• EJ: •• a:.razão .p11r .. •que· 
adopto o art~ S;"i mas no caso de nii.o o quere.r re- t 11 i 1 r · 1 lb · · 1 · 
j~itar, nio .deve de .fórma alguma adoptar 0 2.• p~~ 4 e re a uamen e a me oramt~ntoa •. mater aea. · 
nodo. · · · . · · .- · Emquanto a eates,.nada.conbecemot quà me cons~ 

1\las, disse-se aqui: a Actuelles. que tornaram os te. De eu·dizer que deapPsaaimportante• ae têm leito 
mhiistros. como que. apoplet&cos com auctorisações, sem termos· conhecimento. dellaa; aegulMe•ha que 
são hoje os mesm!)s. que vêm ~ppôr-ae a .essas a•1- eu desejo que o nobre'mlnistro·da' fazendà:o~ o-nobre 

. CJ(>risaçõcs. ». Note-ao ~que foi o nobre ministro da mloiatro do imperlo' ,, á minha: essa·. dizer todas 'll!tc 
fazenda quem ·nos ilisse: (l. VGde que não está rias. noites· o·que dprante o dia .•e dlspendeut.~pelains-

. attribuiçõos do senado crear eata Jmposição; . elle poetaria das obras-publica•·t''<.''"''' .· ,, · ;;; ... , ·,) ,,.,,,,,: ~ 
não pól1e port.ap,t·~- iniêfal~a. · Ora,'· si ba . duvi~a . O SR; SILV.BJRA:D-' Morr~:~ ~Eiagé~a~o~'.· .. :·::~.: : __ 
quan~o 4 altnbu&çao do sena~o. .sobre a creaçao o SR. V!scoND.B 'llB 1BQUJTINHONR.\:. _. E' ou :.nao :é 
d_este imposto, hei de. eu_auc.torJsar !:'. poder exocu- um facto que .ci.annà passado vo&;imoa'lúlidos'enor';. · 
tlVo·pa:a. o f~zer? Decid•daml)nt~, ~!_ao.. : . missimos, e no entretaJito.nio.àbemoil ci modo'pór 
. q m~nlsterJo. tem declar~do que _nao 'Wer auc~or!- que. foram dispe~didos 't Não ,será. :CO.nilitui:lo~al 

saç~es , çu. he1 de . forçai o ~ te! as ? .• ~ desPJarJ~ l!:dgnmos aa~er dl810,1 q .nobre_ mi!JI_str,o 
0
Ç()IDO qu.

~al as, e .ls.to. é p:ova, d_e ,que !_lao !Ja espmto .de par po~ ·em duv1da .nosso d&reil-o . rel~t&nmente . ii essa . 
t1_do O: e~ te re~pp1~, àe que· ~ao exJste ess.a ~nt•ga ma: exigencia. o nobre ministro:póde:peíiiêt J!õjeA~ita 
x&ma parlamentar.,. como PO}S o n!>bre mlnls~r~ da fa maneira; mas de certo não liOI.•ava·.asum antes ele 
zenõa está . otrerecendo a dlScuesao propos&çoes que ser-miDistro da corôa •. Elle atihqueria,. é!imo.disse o 
a azedam, q~e.a. !Ornam. desa~~:radavel ?. _Para prova nobre senador pelo lbo d~Janeiro,. q11e _os mlnl1tros 
de que tal '!_ao_ex&_&te, ve)n.Y. Ex. quaes ~llO os m~m· viessem dar con.ta: da receita .. todós,os annos; :ceiiíu~ 
J>ros que es1a<! ass1gnad• s nes_le parecer. llara m1m, rava, q!le quanto ~despt;~a.,!l~O.~e,disSelle~nad~.:nos 
o nom.e do a.sugna~o. nests .parecer,_ o_Sr. vJscon~e de relato nos porque elle diria. · .. · . :. . · .. __ 
Itaborahy, e prova de que na oppos1~ao actual nao ha . ' . .- . ··· -· ·'·, ·· · · .,_ ~ · ··•· ''· · 
espírito anti~governiína. . · · · . . · Porve~t!lra_ o nobre -mlnlslro. Jez.alguma:co~JI~a, 

O Sr. ministro da fazenda, ·quan·:io lancou estas ess~ respeito ~os seu~ relatarias. f' f~z. algum.• ;lnao~ 
proposições hoje, não ·teve outro fim mais d·1 que vaçao que sat,sftz!llse a es~~s, _auaa.v11tas p~lr~oUcaa.~ , 
uritar a ·opposição; fazei-a. subir 4o estado normal, . Q én. MlN,srno DA ]1'AZBWD-': -=n dilas TGZes'disse · 
desse est'ado frioJ e de paz, quando a opposição se quanto era a despesa.. . ··-- ...... · 
~ostra desejo~a·liómente devigi!lr o velar·so?r.e ós, .Q Sa. v 1scormB'DE 1EQu1r1~uoNP.i:~.Sto·,nobre 
Jn~eresses publico~- Mas, Eenhores, o ~obro m&nlstro ministro daJazenda pensa dessa. f6r!Da;:pó!.,que razjlp 
h. OJe está convenc&do que não con~eg.u!useu fim, por- se escandahso!_l.de que eu.dlssesse·qne .nail; saliem~s. · 
q~e nenhum.do n6~ .11e ·!Jl!_Can4nhsou , P!Jl!' contra- nada em relaçao a desposas com :melhoram~ntos ma~ 
no,. recebt:mr.s a propoH5ao d<! nobre m~mwlro ,CDm te~i~es?_ C~!JI!O poz em duvida. que)ivea&!'mc!s .. o di~ 
o ~o da IDdJITerença. S1 segu1mos ou nao max&ma~ reuo de ex1g1r e~s11s esclar.ecfmentaJJ?-, · .• .. ,: ·: . 
antJ-governamentaes, co_n~entamo-nos com· o .nosso Si 0 nobre: ministro" diiJaes~e·que•·:avlsta'do :eatailc:i · 
COmportamento, .com O _3UIZO que de·JIÓS deve fazer eJJi qua·aíoda·se acham DOIÍÍias··reparliÇÕ81'pUblia.tl . 
o_,sena'!~;~ e o pa1z, _e na<! temos em ne11h~m.a con- não se póde dar no p1incipio ao-anno··'Uma' relaçi~· · 
s1deraçao a accusaç~o fe&ta pelo nobre m101stro da. mio~ciosa das despe~as~ .. ! .. · , .. : . ·, . · ····. ·· ..... ·.•, · . 

"faz;l~~a~ nobre miuistro não se li~Vilóu sómento a O Sn. ·v!i;coN'DB .DB lT•uon:\uY; ~Já ií~s promet'-
lançar este pomo de'discordia, esta proposi~ão a:teda i t~u dnr o balançD deste !\nD~t·• ,.: · .. : ... _,. ~ 1 ... 

não, partlcularlsou: a E si vós; senador pela pro- ·o SR. VJSCONDB DB.1soumNuO:m4:-;,. ..... si elle·s' ... 
vincin da Babia, déstes o· exemplo do vosso espuito desçulpasse, dizendo que.por,.eatu,e, aquella• razões 
anti-governamental( porque quereis que nós os m'i- não podia lazer is~o, bem.; maa que. nHU~ ao 1enadl) 
nistros venhamos nesta casa dar conta do quanto se· o direito de exigir· as.informaçQei 4e: que .'preciaa .. a 
dispolldeu nesta oti naquella obra publica, nesto ou esse respeito.:. peç9 licença ·ao .nnbre · aepador.,pelo 
naquelle melhoramento material •••• » e ·o mais que o Pa1 li, actualmeJ!tO lllinl&tro da· fazenda,: .para·.dizer
nobreministro disse, e que eu, a falia r a ,-erdade, não lhe qu~ hoje não sustenta as ·_opin.iões q11e sustentara 
digo para não importunar ou não desgostar o senado. antes de s~rmini~tro; não é .pórtanto coh!lrente;. 

Sr. presidente, eu respondi a penes,. como V. Ex. · E . da maueira por 'que esprh!Jiu~se a me!l··. res, 
ouviria, a um. aparte do honrado ministrJ. AqUi peito, S. ·Ex. não quiz sinão lançar o odioso. sobra· 

·so disse: "EJtcs dois contos serviria!~' para melhora: mim, como temJançado-~obre L»!la a opposição, em
mentes ma teriaes ~i c o nobre. m•'!istro, gue esta prestando-lhe . JdéaiJ. absolutamente. anti~parlamen
constnntemonte·chelo de fel, e cuJas expressoes pro- tares, quando a max1ma que·nos d1tlge o a'ordem 
curam d~rrnmar sobre nós o maior azedume, res- e a liberdade. Cooservador13s como somoa, Sr. pre
pond u: « Não são materiaes, siio pessoacs. » Não ~illente, decididamonte.não podemos deixar de ter 
havia allusão n.:lsla resposta? Dévinmos contentar- muito fm vista~ como base de nossas opiniões, a or-
nas com n·significaçiio leviana que se -póde dar n esse dem publica e a liberdade, porque estes 'dois princi- .• 

' aparte? O nobre ·ministro nem ao menos Hl apres- pios não podem de fórma alguma andarJ~eparados. 
sou a dar-nos uma explicação lisongeira que nos sa- Sr. presidente, como disso n V. Ex., tenho ainda 
ti>fizcsse, que Côise de occClrdo com a dignidade do de responder a algum·as proposic;ões proferidas na 
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casa uhimamente i mas Coram absolutamente decia- nliio,.tendem a dasàcreditar.as maiorian as minorias 
mações._ Sobre alguns .. pon!o• desejo, a· fallar a ver- parlamentares. . . . o:· · ·: ·: : ·• : .. : ·, · : : : , ' . ·: • 
dade, na o offender mau o. melindre- dq senado; por :Senhores, :_quem. de•acredtta a1 malor1aa·· e· as 
que.:.' parece que· ·haYia propolito arme de &irar o minoriu parlamentares~. quem dl~.qllir.ellas:niio têai 
senado itesta'cilma.em ;que;&em•eatado ;: principiou• consé.lencta poliUca,;:quem. ie 'elpriaui:põr esta· fór- . 
se·.combiitoria~: ··a:ouvldlzer que a opposiçiio.!'~ :ma_nllo .18 expõe a .ser, reputadiJ:,fnlmlg~:·dellita;ilÍI-: 
tansem energta,·aem rorças,aem;esperança.de em- tltulçlloT E'. pois, p~~a:p_rop&:f~·.4Jgn~claMc49.•enado 

·. pol«~r'o;: pod~r :dura~bt -l!•ta-.EI!•.•ão.JIII~a,: sou~ ~que que eu peço que se aio _propalem" taes :.Propcislçlies 
s~ dizia toso,. e emão .. qutz.moatrar hoJe.que,a~n.da.· nesta ·.casa, que n~o.s~ sustentem. taes.-prlncfpi91> 

,.!lVe. ;.», em·uma.·palavra, seuho.ret,._Uia&:h_il~o1' .. las p_!)rquo haV,emol'!le_·cheg_a~_.a_:o=~p_u~_o':de'.~o~rinos o 
qu·e em ·outro ~.tempo •fllzlam"grande ·parte ;da: elo· . pov_o a acreditar ·que· n.• 1'8alidadelli~·~a:'fé'.:alpma 
qut~ncia do nobre· Jenador·a. quem >me reO~o-agor~. em· nosso ·procedtmen&o.';' quer~sua&entemo•:··os,'mi~ 

. - ,Srõ>prlilldeate;.Dós• aio e1~mos: arregimentados; :nistroa~ :quer~ eX;iminjlm~l'ôi•e.u(aç&O•;é'pefl_enÇ~- · 
· 4!Sta opiJoli_ção·é uma opposlçio.:lllha ·~bsolutamente· .mos ,_oppo!lçao; ne~hUIJ14e·n~.me_reç~ri:·r6~·mere~ 

de convlcçotll :prorundaa{. uão.·&emos .. em vista lazer cerd c.onc:elto~ ·m~re~erA• ~ que,_'sen~ored o;,rldiéú.lo: 
.. opposiçao -a~ nobre ministro da:fazend~,nem ao.n'!bre do ·pa1z~ Rogo-. a·. V.: Ex:~·· que: m.e. peJ'miUa!.Ped!r'ao .. · 
marquez~de Olinda, f!..llm •-•o·nobre:_mtnlstro. da JUS- senado_ e ao palz·que tomem•·esta• _mln~ol.lrP,~•ões 

.. &l~;'near'-a«!• ':o~tros aenhoret.P:'•'' . · · ·: ·' · . • ·· como um protesto -vho· ~on.&ra,slmllbanllf do.~;~~ns. 
·.· Aqui•:ae d111e.~que .era um·,Hercule~, um gigante .-.A hora e•" ~dianiatt!i:Sro.:_presiden~;.e em· outra, 

· o·.~obr_e •miai.st.ro · da~zendl!o' ·•J?OI'! isso ·que· ·luçta.va occaaião. ~erel. talvez '~ae::éa.tr~t" n'ó.'''eJ[IÍ.nié~:~e··.:mais .. 
·~om~~nt~s··glgan.Ws;·-e :tanto. a;g~antes:eatavam: d1s- ,algumas proposições 'Jirf?Ceriilas· ~~~ • pouco~ :.m~ito . 
. P!latos;·~r.ma~os·paJ;a der~otar ene gra!tde gigante, princlpa)_!J1ent.e pelo.'que"diztreape~!:f'4 tdl~euuio;'da .. 
o_o~.l. r~n. de·11. gsn_ &_e da._,.._ P~_ota_• :d_e.quiJ •o era, ·p_or .refor_m. a J.ldlc!a_rl_:a_. e .de,o.utros~a .. "~~-. ll)~í.qu~ .. ~e_.r.vi~ ' 
iuo~·qu~~austentav~:.Jucta I; ;:•>· · ·. · ... "._,;, .... '.·• ,. ,. • ram _de. esor.dto ·.!!·de .. peroragao.~o~_clfíc':l~~;.,de.!lue 
. •Senhora•• nio"écpor,causa da· ;pe11oa ,,doo~nobre. acabo de:tomar not1c1a~ • . : · : >. ;: ·'.;;~· .._ • ~ .. 1 ." · -
mininro: que nos achamos em: opposição;• :ai . pro~ . -·~ar emqu~nt~~ Sr: jirilsidé'nte;:.~ow:'conlra:todó. à . 
P.~IIÇÕIJB·e c;s actol:de S; ·Ex.) 01 granaesdncon.ve- art_tgo; e, .11 ~ao: panar-~ BIJ~ .. SUP.Pr!'!lio,: v~ta_rei . 
D!en&es' o ·compromeUi~entol• que .:-resultaram e sempre aJavo~ de uml\,das emendas q1,1e.se acbam·na 
a1nda podem resultar d~ . pro~tçõea e de taea .mesa, que é a emenda :dO:Sr~ yfs~on· ·e.iJe .Abaeté~ 
actos róram. que .forçaram•a.dsso '.todos o• '.mef!!bros .. · Daila.a hora, ·o sr.'·:presÍÍleate;."a'eciara àciiàda á ·
do·senado; porque todos acbara~.e_!ttraordinansa as. discussão,- e deu para ordem do clfa:.aa soguiàte 
medida• -adóptadascpe.lo nobre :m1n11tro- da·lazenda; seuão: .. , . . . " . - . . - . . ., . . . 
eaquellea: que;lilals .. habltotêni•.de;entrar nudis~ . . ··-····d· ·. · ._ .•· .... >·. _ ... ' :· :- :.· .:, .. 
Clilssúu,.~aqu~lle~ .. que .mais ·•e }êm;lni::rel!sado: ou . · · .. DJs~~-~o · . a .r~dacç~o,-.-9~e -~~u tobr~ ~-.DI e~~-· 
de~velado.:no estudo relas •material ecoaomicas, to-. Discussao do. requenmento adiado,-por se-ter pe,
muam.'·a.palavra·"·:Callarim.-Pol'Yen&ura.:o·n~bre dido (palavra.··-·.,_: ·.· ·· · · .... ,.· ·''·.· _ ' 

. JJ~!nlstro_ -.. d.· • .. ~.n. d. a; fie. ou 'fict~_f!o~o .' ne_ 11a· questão ! .. é:ci'D.tinU!I~o- .da discú11ã~ . adjada, ·:.e-~: iiistoÚlal 
:i:'%~1cl:~~:~~!':'~~~:U~~~:.~U,;~c.torlo~o,, • matenas. Já d~s!gna~as •. :· . -. : . ., . _ :. . : .. - _ . 
·'·T·'a-----·• .. ·-,;;· .. b· .... ".·. ·--1.·1·:a···ft'cl'" .,. b. ·a . Levanta·aea sessao üS-horue.tO·mlnutos·da , o.oo·p~u..l!~e;q~~~ •. e:ue:·. 'e-s~~m.r~. e tarde •. · ... , .. ·.··;:·•·, ,,·:· ·. -
1846' não-auctorlsava·:o··nolfre' minlstrocpara fazer , · --=~= . :.· ~·-> 
taetÃqliear·eoméiaio.sr.-minls&roj4 feiesaa·coa-. : . , · .. · .. sossAo·'cleO'cle Jaliao~''' · ,, :· . 
~~jni:pelo menoíja 'ter~'Õutra:liaguageai na,ca-· '. - .... . ' . -· . . • .. ' ... -

. mara dllB Sn. depu~doa:. aqul1ustentou ~ue a lei . ·r~s~D.EN~IA nó s·~-E~:~~~A~jo,:CJ.VÁL_!:A~l. 
·. o auctorisava; e 14 di11e q11e, como ·bufa diverge o- . . . . , 

-c~a, :~:cor~o logi~latfyo·poif!!l· re,olver o contrario. Sú•au. · lllo . ..:...:EI!Iediente,_;_ Regl#rimeato .,,;,ardo.· 
S1 p~dflllemos sab~r a ~P.ln1a~ ~e ·to~os, ·pode~amos .·Sr •.. FerreirtS. · PenM."!'""Rictifíeaçdo.do Sr• marque.: 

• provar com e:uclldão que o-nobre.mlnútro ·da fa~ ~e. c~.-lle(OI'fflG ~ttSria.;: Disr.ur~o__lpro-
-· ·· zenda commetteu~-.-•em duvida· alguma; um erro.· Jecto·do. Sr •. Sow:a . .Ji;ranco.~Daacur.eo e.req_ueri

Quindo S.··&. ae ·qui& apadrinhar. lia' camara dos . ,mmto do Sr. t•uCOflde de IIGbórahfl;.pedirtdo~m(or
sn. deputllidóa<coin' ·o icto l'_ractlcado pelo .. nobre · m119õet 1ollre. o banco do .lrt~~U. ~ Ordem,.dó·dia • .-. 
vilconde•do Itabcirãby em 1853,-provou liem que ·u- lleedifi.cação da egreja. matriz do Et&gmllo .velho. 
nha·mudadodeopiniio. ·· .··, ... · ,.•· :, ·· ·. · Votação.~ lleq!Urirnento,tlo .. :Sr. .. Candido:Borgu, 

' Quáiito ao>màis;, lrtambem 'certo que o nobre .mi-· ·pedindo · tJIJI'ina. informaçõu ao govemo, :Discursos 
llistro 'tomou 'à liu:vo.m por ~uno·; . es" : demonstrado . dos Sr~. :Sow:a. Fra'f~C!Jo: Cat1did9; Borgel~<t.'tJisconde 
que nãó póde defnr. de .haver preJuizo ; 11 Deus per- . de Alb_uquerqtUJ e .. ""aondl. de: J equitinhooha> . · · 
mhta que· o ccimpromelUmento'leja· sómente. para . · :A's fO hor~s e _S quarto• da;'inanhan ··o.Sr. preii-
ó the•ouro;~~:.- :_- · .. '": · .' · .• .' ' dente ·abre a seiSao, estando. presentei 3t Sra. se-

O Sa. VtscoNoB na It.wonARY :·.-Apoiado. nadore•• · · · · · ·' · 
o Sà. VJSCOl'fDI DE-l'EQUITI!'fiiONIIA :-Não accres- Lida a actà da anterior~ é approvadil. 

cantarei· mais oen6uma ·proposição a ·este respeito. O. SR. 1. • SECRETARIO. dá. conta do sega lote· 
Aqui tem v. E:r.. quaes Coram-' as discussões. com o . EXPEDlJl;NTE. · 

nobre ministro. Como é· que venceu esse gigante 1 Um aviso do ministerio dos negocias da mario'ha, 
Quaes foram os gigantes oppostos? Nfi.o.sei. rometteodo as informações que lhe· Coram pedidas 

Sr. presidente, oiio posso deixar de.dizer mais eln 17 do mez passado, acerca das presas retomadas. 
duas pa avras a -v. Ex. relativamente a algumas pro• nas aguas da Lagôa Mirim pelo tenente Charles 

· posiçõas· proferidas na casa, e que, na minha opi- Lidly.-A' quem fez a req_uisição •. 
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SESSio DE 6 DE JÇUlO .. ·. 

Um ocncio dei 1.• secretario da camara dos depu· · ü Art. 1~.· Fic!ro govern,o·'a~ctorisa~o p~ra ma~: 
tados, participando a eloi~ão. da !!lesa que alli de-· da.r passar cart!l de· naturahsPçao de _c1~adao ~ras1;.. 
verá ser.vir no presente mez. -.F,oa o·seundo io· le.~ro -~ FrederJcocW~gnez:,.!latural do. re-~o.d.a29B1~~ toirada. · . · . . . . . · . ma, oao.obstaote a·d1spos1çao·do decreto -n~.. . ·· e 

Outro. do 'mesmo t.• secretario, ilcompaohando 30 de•agoato.de. 18-13,-que •tlca·•parll·-esto·~:m d18peo-. 
a seguinte proposição: . .. · • · . · sado. · ·. ····, . :•:· . . . ·, • .. ~ ··· ;'·' ...... 

" A auembléa geral resolve : · . · « • Paço do·.ien·á~o, _1'.. • d_e}ullio 'de '1~58: ~ V.•dsco·nd•· 
· · . • · . ·de Sapucahy • ..-Yasconile ·.der Abaett!. -" Vtscon e . e 

. « Art. f.~ Fica. l!PPr~VIl·la a. p~osao aonual de um. Uruguay.» . .. .· . · · .... ·'"·· , ; • "' : .. ' · :· .. ~. ·'.' · 
conto e duzentos m1l rcüs conce:l1da por. decret!) de ··v .i· ... 1· -·1 · . · · ··'D" •• •· · ·' ~-··ubifca 08·tràbalfioà· 

· 20 de outubro .de·18õ7 ao conselh~1ro Antonio de.: · a_.~ rup_r _m1r no, umo, q~ .P .... ~· ....... . 
1\lenàzesVasoonceUos .. de-Drumond,.eruremuoera~ dose_!l!ld~ ... · ....... _,.,. ": .. ,. o.:.•·•.•;,., ·•:•':.1';::•·'·-
ção-dos bons serviços. por elle prestados ao Estado. · 2.• a.-\ commfsaio·d~-Jegialaçiio,'.bave~doprocedido 
na carreira diJ)Iomatica. · , · . . · · ~·· - ao ex~me,do.projec&oapresen&ado:pelo·lll!J&&~,e,ae.na•. 

« Ar'&, JV .. O . agraciado perç_e~erá. a pensa o desde dor o ~!'.Dias de Carvalho, ~em· declarar..ao: ~e~ad_o 
a data: do decreto gue.a conferiU ;.revogadas para a opimão que pOde formar ....... , ...... ,,,.,,"". ,, .. · ·:··.· 
este flm as disposições em.cootrario.. . . . . _ ".c.No art. 1•"·' desta··:propoa&~ .pretende:.o_.!lobre. 

« Pâç·o ·da, cama~a · do!!. deputados,· em .õ de julho senador que na· ~lasse, _d011 •cre.dores :.da, dom1010, • do 
de 1858.~Viscóndede llf.!epen'rb.J1 presfdeote,-Fran- art~ 874 . do coa1go 'COmi!JOrc~al,:·:leJilm .inCI!Jid~B,OI 
cisco. Xavie'r::T•aeB Barr.eeo, -1';"1 secretlfrio.-Antonio. bancos; J~.>galmente: :conatit111dos,· ·a:; ,respelt~das~. 
Pereira P.intO, íl,•;aecr~tado •. » . . : .. , apolice•· da:odivida 'JIUblica-e:acções.de:coTP.~ . as;' 

Vai á imprimir; nao estando já impressa. .. . . ... . transferi.dal .ao•. m8S1Jl08' banco'!'em: garant a; e SeUl' 
. . . . .· . -~.:.-- . · . . . . . . , . · · . ' emprestunos re.no ar&;:.SI:•.ampba o favor-a ·CJUI&Jq~er, 

. Outro do 'prefra~.>ote da prov}nCI!l de. Santa Calha.- títulos endossado• aos baocoa~com.ftmJdenllco> :ainda 
r1na,_ rl!mettendo os actos le~ttla.~vos d~ a_!lsem~Jéa que niíO'Contenbam a•clausula·dtiserempa~osá,ordem. 
prc:;vmc1al:de I}S• ~U a. 459, --, A ... co~m1ssao de as- ·« E',sabido. que· a· transferencla: ;doa .t1tuloa ·men•. 

· semblé~s pr~v1nc1aes. · • . ·· . .. · . clonados· no .art; t• importa regularmen~ a &~an!f~· 
Dois orac_Jos do. mesmo. _pres!dente,_ remett~n~o .. rencia · do-dominio com·todQ.i os'leus.effeJtos 'JUfldl· 

dois volumes contendo a legiSI~çao .da d1ta proVIocta cos; mas na ·hypotbese:"prevista.cumpre reco~hecer 
de ·_-18~5 a 1~47, e a collecçao;~mp_res~a ~os,actos que .. tal não ,é a intençãiP•des :~n&ractantea :quando 
leg1slaüvos·_ pro~ulgados Dll s~ssao ordJnar!a deste realizam esta-transacção•;"" ''·l•<>J ,,,,,._,(''' _: ,,;,,,,~'''' : .• 
_anoo.-'- A arch1va~. · • . . · . . .... · «-·Neste caso·a·cconvenção-reduzos~':á:·s~guraoça 

Uma repre~eotaçao do~ el~1tores da fregu~zla do do•emprestimo.opela,eotrtga·donefendos tllulosr~e. 
Jpú,. 3.•, d!str1cto da pronncu do Ceará, ped!ndo a a traosferencia :destes importa uma cautela.:para· ·tor· 
approvaçãoda proposiç~o· da cam!'ra ~os deput~dol', nar imposeivel• a ~sua>alieoaç.ão•.pelo de.•edor;.;que· 
creaodo nm colleg1o ~1~1tora! na dua. :nlla do Ipú, - aliáS cootinúa ,8 .. 90r. verdade1ro senhor: e3corre: .to~o . 
Não se lhe dá dire~ç~o por Já ter dohberado o &~na- 0 riico. 8 proveito; ta alo usiai:qo8:10ikjuro~·ou:,~t;-" 
do sobre .tal propos1çao. videudos são-imputados áfSila;••coota:e Ol! bancos ,dao:, 

o Sa 2 o SEr.nETA.RIO lê 08 dois seguiotéa ·"I as resaJvas de que,tract~:O'iar .. t; 1,-.do:pr!>J!'C_to,·~ ·:; :-s" 
' :.: · ' ' · .. · · - · . «.N!IQ·bii-.P.Ortanto •. ~I:aoaçaºde do,mtnl~ e.m,sl.~l-

. PARECERES: Jbante cpntJ;aCto1~,niiO.· obs~nte~·a .t~anaf~CDC!II,"•POI!-
• . · , • ·. _ · . . • · escrip~o :,:ha limplesm_e,o!e-.u~a..convençao,.pegoo_.~ , 

t.• a I:o1 pr_esente ·á co~m1ssao de constttuJtao ratic1~ llm.garant~a·do emp~cstlmQ. ,T,m.aido_.~ta"a, 
o. requeumento de Freden~o Wagner, . n_atural. d_o iotelligencia .. adoptada; , foi. sobre,- eJia. -!JU.e'.o • noJ!r.~· 
reino da-Saxooia, que,. ~eseJando ~aturahsar-se. Cl·· atictor do projecto .fundou. suas,dispoEiçoes,,e.p!lf_C::e. 
dadão brasileiro, pede d1•pe~sa do tempo q~e fal!a á .c~mmissãQ q_ue.não ,p~de)er. o~tr~•:co: _., ;·T· ".· " · 
pa~a. se completarem os d01s annoa de. res1denc1a· uMas é po~.JSsom:esmo·,qae,a.c.tiJ)Jil;A:Il«O.'I\Ód.OA;es•_, 
cXIfPdos pelo decreto u. ~91 d~· 30 d~ agCisto de cobrir motivo,algum razo~v"lP~Z:!l:que.a.fall~ocl.a,!fo 
1843.. · ' .· · ; · · ... · .· -- . . :devedor.te'!ha.;a forçll da·trao~,f~r~a.r e~sa,.conv;t:n· ·. 

" 41leg! •·O suppltcan~e -qtU! r.es1de na provJncJa .ção,~m~o_ut~a.~lver~a,.que :prod_uz1~1a effeJti'S tam,li~lll 
de :Aii!ias-Geraes hll ma1s de. trmta ~nnoP,· e q~e diversplll!~ re,la_ção aos _çootr;.ct!IDtes .. e:a, terC!llro~, , 
tem s1do. emp_r~galio no serv1ço pubiJ~o com. uub- e fóra da., ioteoçao. d~s. partes, porquo,a. r~S()~V~.~m 
d3do ~ dedl,coç~o: • • .. · . . compra e venda no. moment~.u:.e,nno .em .g~e, ~ ,v_en~. 

a·AJunta ·cerudao da dechrac;:ao Ce1ta peranl.e a ca- dador plio pódê' mais con·tractar, em quo cs d1~e1tos 
mara muoic.ipal da cidade do Ouro~P~eto, em 27 de dói credores. nãó po!fem tain~enr~!lffrer ~lteraça_<?• .. 

. maio: do 1857, em, conformidade da lel' de 23 de ou- . « Essa transCormaç~o dana mu1t.as ve~es preJu!zo 
tubro:de 183~, nt. L• § 3.•, e attestado da ~eama á terceiros, como ·no .. caso:de·tcrem os lltulos ma~or 
camara e do pr:sidente da ,província. qu~ entao era valor ·do que o do emprestimó,-visto que os:b1oco~, 
o illustre senador. o Sr •. Herculano.Ferrell'a Pe~oa; em virtude do no r o dominio, emergen1"e'da' Call~n
A com missão, havendo por provadas estas al!egaçoes, cia, não :ficavam-obrigadou repôc:o excesso obt1do . 
para 'o que b~sta-lhe o· testimunho do hon~ado. sena- ·em leilão . mercantil, gue não, ,eruoaideito por con·. 
dor, ao qual não·, pó de ·deixar de prestar mteua. fé ; ta do devedor·, mas ·sim por .i:ónt!idos bancos que 
atteodeodo .aos precedentes da assembléa geral, que ficavam senhoro3. · - · · 
não sóe recusar tars.dispensss a estrangeiro~ de bol!s a O que o codigo com marcial cham.ou credor· do 
costumes e .prE>stimo; e observando do mats a mDl~ domioio. para rehavor a cspocie acbada·('m podet do 
que ~e ncha decorrida a mó: parto do prnzo marc~do fallido, não deli v a o ·seu d reito dornini('nl o facto da 
na le1, é de parecer que S~JU o supp!I~aute deforld•) Callencia: tem-no persistente por t.itulos que \h'~ .con-
favor,.velmento com 11 segumte resolu~ao : servarilo, posto que a causa esltvosso nas rnno~ do 

·((A assomb!ó·1 gorai rosolvc: r~llido; com isso não ha diminui~iio da massa fnllula, 
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não ha sinão ·IOJlaraçiio. do fJUe.della'íião deve lazer u Ar&. ·.:4,• Oa ac_cionlstas ~o companhias,· que 
parle, porque:. niio pertencia· ao lallldo :·_ao caao do· lranslerirem:aaauas acçllea para garantia de dividas 
projecto auccede justamente o con·trarlo. ·' .· . : c:On"trlihidaa1 niô. P.!!.rdem. ~ qualidade deat:eio.nistar, 

• . .. u Aesim .pois o artn t.• 11ão pdde ser ·adoptado eaerão como taea con1ideradoi". • .. vista·: da• cautelas 
pela comml•lão; e, ainda·:menOI· o ar&; ·t;• :a que aa ou re&al":as que apN!•en.&lreiJ!, _con~"'.Jl.~O a cJa.usula 
re1Jexõel.léi&auão. applicaveia·por maioria· dé razio; de que as trantift~renCIU'dil acÇ"oes. lvram~ft11tas em , 
Si por4m não aio ellsa bastantes para moa,rsr a·im~ garantia de emjlrestimoa•'' .·~·· --:··•''"''-/'· .~··· ·· ·· · 
procedeucia ·da ~edtda .propoata, ·• commúliio acre~ u A~l• a.• Ficam. revosa~~, as: dlipoaiç681· em . 

• dita· que.&al,f!ledJda-é:inuW, enio -~raz aoa,emprea~ co•strario... . . .. .. . - •. . ..· .. · ., .• : .. ...... -·~ 
Umoa~bancartos aegurança maior .do que• o .contrlicto · !i. Paço'dÔ •én'ado, ~eizi··ti• de :Ju!JJsO. ,,cl~; t81S~. - . 
pegnoraucio, regulado-como: 118 acha peJa: Jegillaçio mas dé 'Caf'tlalho. » ; · . · : .·· . ·. . · .... , ... ectual'"' .. ; .. ,;.: ·"-: .. ; ........ .... ,·~ .· .. . ... . . . . ; ... • ......... ·:····· ::!·''"·'"· . . "!'"' ........ :,:· ·, "'•'" 

... a: c~IJI ~iieu~, pel~sit; s84.cio cocHgo commerchl : .O.parecer:vat,aimprimh',como.projec&o. ,., · .: 

d~-~-~:â~:~~~::~.t:~~:.-::J:l'!~:~~~=~::!~~~~- . . ::.·. ; · ~':J.~n~h'"• ·~•~:> .. ':~· .. ,;·_:··.:· .. '>":'' 
Dio.,·.pelOI credorea·. do· ·art;·.l76 ;:mas . estes lio tão · · O: ·SL · Faaura~·:· PBri4 ! .;.;.;;_Sr~ ··préildente~·: Da 
limitados · em: seus crediiOI;: que:· quui nullo·é o pr~ senio .do:• anno ·panado· :foi r~mettUa: 'ao ···~ado. 
juiZo-• do pl'iméiro;·e isto ad quaado'aio ·existem hDI uma-propo_lição 'da ·camlt'l•dOI:S~a;:de~utad_o~coa_• 
Uvrea•dehypothecue~peclaes·prlvilegladaa. . . . · cedendo f{uatró ·Joterlasem"!benefielo ·,ctaa .:oliras ·e 
· c.<Ora;.o :credor-ele domiaioepeaaa fica ·Jivre· deatli repar01 de'que eareceliJ.:~ns.reJaaiiJatrizes dãs-pro.: 
eventualidade, ·tHtrcoa~aqueacla: a6 este beneficio, 11 vincia-'do Am.azoâaa;·· ~e • ltFadlam ··rlldlllfdas· :pela 

· maia:daa·vezea:de•aecea~arfo: para o •credor pegnora- maior pnte· ao máfa chiploruel; e~tadri: de' ~ilia; 'e 
ticit',-.seriâ···couequencia: da adopçlo. do·: to e i'·arll; at~ mellDo· de indecenéla;• eatre~ato ··que. o··cofre 

. do.'pnijllcto;: •. : -;.,. ·.'' .,,_ .. : . < .. , ·· ·· .: . ·. '':' provincial oão·Jbup6depres&ar:"ià"u'itlloalgulli·por 
: «• .Outro· ben·eflcio:retlrarlam. os: blncoa credores,- laita.de mel01 pecuniariOI>' . ·. ·· ... : ; ... ,,: :: .. · :: :•: • :.: : : -'" 

e é c. o, de• p!)r si •m•ruoslazerem "O :leil~o · máfl:lantil · . Esta propOiit.ãct, ~ato -que finicladà':na: maiil mani.; 
do :objecto, dado em•·penhor, maa.··eue. aiadli me1101 Ceata juadça· e na.mail urtrelite.neceaalélade;.cómo e11 · 

. por•ora;;em seu favor.:·-~ ::;; ,···"•~:· " -. · . · ·: • .. : ''. procurarei.dem,OIJB.tl;'ar1 11 ,ie.d_ er:oéàiÔ.:(qu~aJiás)ião . 
· ·:c:Fica• pois ,fllcontroverso.:que••as·dJspoaições do esp!!ro) de ser contestaaa;·ni~ cbeg~u:a·.su~Jr: ás_anc-. 

projecto .. não melhoram::•• condlçõea·: doa. emprestf.O. cio imperial por".f!!l&a·de"tempo, pa~a.nd'o::apenas da .. ·· 
m·oa:bancarios actbre:,penhores idoa·elrei&oa mercantis 2~": _para ·a S.• diicuuio; ·I! e~ cumpro __ um . dever . _ 

-a .quese reCere.nos•t\ttados artigos~.· . r· .. '.· . ·· rogando 1 V. ·Ex. que na p~_1meu~ C!C~!I•Iao·; que)h~ . . • 
· ·· .. · « "Quanto. ao art,;·3•"'a comminío·eateade ser. c~. parecer.opportua.a, se. dipe.~al-a para: o~de~ .do .dia_; . . • ·~· 
rollarió: dos' doilf"!"<antecedentea, que . o' prejudicam; . o· sà. Pà•síôiim: .:.:._ Eidoôia~i :em éonsidera- -~~ 

· · ~·;():::.art."-4·~• que.'.Pu~ce:Cuudado .. na na&uJ:Bza .do ção·o:requerlmento do: honrado.~~enador.•,•:• .. ' . \·• 
co.nt~cto:rpegnoraticJo, JUiga.a.commissiío ser-~aad~ .- . . .~, . - ·.. ·. • 
mtiBivel,: ~por -te11d"r_. a_ deJ'ogação• doa elfta.tutos d01 • . . . . . -~~Til'I~Açio. · · ·. . . . . 
baàcoa. :e COiripaohiaa, ·que ·_fazem lBl entre ai partes o Sa. MAROilBZ .. DB CA:XJAS :· _ sr. prealdentedlédl. 
por: consentimento~. dOI accionfa&aa;· e poia nao po,. a ~lavra para rectiftcar um·apari.B,; que dei na·:dil- ····:: · 
dem ser ~esfeito ... em !nierve1Jção_ ~01 mesmos. cussão :de hontem, quando: orava· o Sr.:senador::~la .-;;;,, 

·c.P.or.to_a. ~s·e,atan•~~!.s, ~-· ue auccmtamente·aca~ provi.ncla do Rio Grande do·Nén·te,· e que·vefa alte- •,.~ 
~e.e~:p~r,. e. a ... commiasao !fe parecer. que 0 pro- rado no extracto publicado no ~omal do Commercio· ".:":!< 
JGCt~ aa_~; ·p6iie, me~ecer,a. app~on~o-: do .. senado. -de bote. Quando s~ Ex; procura?a··, jusllftcar 0 • ·sr. 

• __ Paço do. • .. ~n .. ad(!, em_. 30. de.J:nho. d~ f858.- miniatro···!da_ Cazenda_'.' pela •prop __ osfcio .·.·qu_e avançou_ 
Barao-de ,JI"u~tiba. ~ SelvnrtJ · · .Motta.;-Souza na· camara dos Srs. deputados -sobre a :minha ln~ 
Ramos·. • , .. : .. • ·• · ·· : • · ·. · capacidade para ·exercer o'alto cargo· de preaidente 

Reproduzimos ·aqui o projecto a que se refere o do concelho de min~tros; 'a'que. tiaba<aido elevado· 
parecer que acaba·~ ser tranac.Eipto:-· . . - pela confiança da coiôa>·eu disse·jio·meuJogar··qne 
· c' ~\'·áaiemlíléa:geral'reaolve: ·.: -< .. :. ,. . . _.. esse juizo maiúrestadopor.um:miafstro eu~r me · 
·:· ., · · .·· ·: · ···. · , . · · · . · · · · parecia muito.· inconveniente';. e·'nio :ca~~~o·rem'no 

cr lAt:l., t..~ ,~a.· -cl~ifi~çio. de- que tracta ,o art. dito· jornal~ que nada}e:rprlnil';-. : , .. _ :· ... :·!~>\,'>; ·' · 
.874v -do. cod1go. -commerCJal serio . tambem compre- . · · • · .. . . · . . . . · , · . · · . . . ·,, •'·~ ·,,_.:·:_ . 
bandidos, c.omo-cr~dores-de domínio, os bancos le- O Sa. D •. ~tmiilL:- O Mercantil:co~ri~iu"liso •. :·J' 
galmente.constituidoa,· pelo que resr.ei&a lia apolices O Sa •. MAllQU.EZ::DI:. CAXIAS: .. ~ Ora,: sr., pr•ai- · · 
de.dlvida publica geral ou provinda, e ás acções dt den.te, ai o Sr.,miniltro da, lazendáJives.se,proferido 

·companhia• q_ue.:tiv~rem.,aldo tran1Ceridaa. a~ me•~ essa p~,:opo1içio, emquan\o eu er_ a m_infltro'd. a corOa. 
mos bancos, .em·-sarantla•de empres&fmoa le1tos por e S. Ex. OPJ?OBI(\ionieta, eu nie faria.repa_ro. aljWm, 
-ellea, na .conformidade de aeus estatutos.· . · ~ .. · até meamo JUlgaria iao_,muit.o .natural; .poli tenho. 

« .Art. 2.• Serão ~mbem comprehendidos na dTs;.. ·ouvido· nesta casa . .dlzer-se.á-S. Es:. em Caco cousas 
posição do artigo prececjente quaesqiler.outros titulas peiores ;.e, aendo eu o primeiro a reconhece_r minhà 
·do commercio que Corem endossado~ aos bancos Incapacidade para tão•elevado cargo, S. Ex.· não mo 
como garantia de.empreatimos, ·ainda que não conte- Cada nisso injustiça alguma.(não. apoiados). Si o no
nham: a clausula de serem pegos á ordem. bre. ministro foi indiscreto em avançar essa proposi-

« Art. s.• O.i titulas mencionados nos arts. 1.• e ·ção, sem.medir a posição em que estava em Tola_çiio á 
2.• considerar-se-hão equiparados a outra firma nos pessoa censurado, deixo isso .aó juizo publico'.,Estou 
letras denominadas de caução, assignadas sómente persuadido de que S. Ex. não me irrogou nenhuma. 
pelo mutuaria, para o fim de garantirem o paga- mjuria; não só. porque não está i~·so nos seus hnbitos, 
mento dellas nté onde chognr o producto rcolizado como porque sobe que sou incap z do sofTrer qua~· 
da sua venda em leilão mercantil. quer injuria de quem quer· que sejn. 
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26 SÊSSAO DE 6 DE JULHO. ·· 

· O Sn. D.llfANUEL·: -Nunca o mareohalSoult se es- faço mais do que procurar satis(azer uma necessid tde 
candalisou por não o chamarem orador nem estadista. sentida de~de 1857, e. que em cada .anno se nggrava. 

O Sn. SJLVBIRA D.\ MorrA :-Mas uinguem disse O sena~o sabe as d1Ctlculdad~s com que o governo 
que elle não era capaz de 1er presfdente do concelho. luc~ou e amda.lucta para suppru os .mercados do. Im-• 

. ·· · · . . _;,. · · · . · per1o com a moeda de troco .uecesssrJa ás ·transac"ões ; 
{Cru::am-se numero~os .apartes.) . . : e essa Ci uma das principae's razõea qlie me .levaram-
O Sn• PnssrDEN'tB : ~ Ordem I a. fazer as. operações-de credito de que tantó se. tem 

· REJ.l'ORlllA ·llfONET-\1\IA. • fallndo . nesta casa·, .Eu entendia que .a . retirada da 
· moei!' de prata·:e_ 4e cobre, que ·era a•.consequen'cia· 

· O SR.. SouZA FRANCO (rili~istro àafa:=enàa):- Co- da cnse e baixa.:do· c1Unbio; havia de ·nos ·levar à 
maçarei por· me referir li.o' que acaba .de '.dii:er est d 1 1 que sem ter meios' de · r1 " 
o .nobre senadop. o. Sr. marque. z·.de. ·Cax·l·as. ,'"Quan~o a 0 a · •· · · supp ros·merca.,os " com-essa· moeda, podiam-se· dar gravissimas·conse.; 
na camora dos deputados eu·procurei d11r as razões quenciaa no paiz ;· podili-se"até :mesm'ó:dar:alguma 
p~r que tinha continuado a.intelligencia ou concor- perturbação-' da orde~J;~ publica. E foi para ·evital~a 
~1a que até cilrt~ pont~ reinava entre os par~ido1, que lancei .mã\) das operações:de credl~o; .. ·. · ;: .. • ,, 
JUlgando ach~l-a na .retirada espontaaea do gabJDete • ·lllas hoJe, al~m. ·deuas: operaçõea, ':.é necessarlo 
de6 ~e setembro, duae ~1gumas palavras_ que se tem tractar de substitUir a actual moedll de cobre· e':de 
querJd.o.eute.n~er offensl!~s· a· S. Ex •. ; nao o fiz po- cunhar-se·. a moeda de: prata: com. uni'•val_oi'c u·m 
rem co.m esp!r1to. de ~osttbdadea um dt?s meus ~n- .p~uco mats Craco; ~e. sorte.- que: a·· porcentagem 
tecessores, nao d1sse essas palavras, rep1to, co.m 10- seJa; ·como se propOz; entre ~15 0 20 ·"(o;· E~··o ·'meio 
.to~ção de off!!nder. o nobre marquez jle · Coxta~; ·e de evitar a sabida da moeda ··de. prata,~ e:. de· con-· 
S. Ex. tambem · ent~nde _ que nao: ~~ seus am1gos sl3rvar oa mercad_os com o·:fornecimento .. precisq~ •"" . 
ent.e.!!dem .o contrariO, nao é c,ulpa· minhe, e ~em . Pelo que· respeita: á·mpeda de•prata··eu .. 11ro. ponho 

. por IIISO. tllnho: · de retractar-me . do qu~ ·disse. que a relação Jeg,al, em Ioga r , da de 1:14· e;t/22 ·por 
Quem. me ouv1u e quem · me leu nos· Julgará. ~u.e se está cunhando,:.Tenha a•ser'.detpara·13 e·.t.;s. · 

O ·sn. D. MANUBL: .,-Não dá explicações aos. ou- Conservando a oitava' de ouro o nlór ·de: 4'-'· dá•se 
trQS senhores;· d~ ·ao Sr. marquez ·de Caxias. · · asdm li oilava de prata· o de SOO•rs. ·;:·coiD o·quli se 

. O. Sn. MiNISTRO .. DA. FAZENDA: - s.r. pre.idente,' tira u~a porc~ntagem ou. ~eahor!ageni ·de."Cêrca 
'tenho de apresentar .um projecto de grandé urgeu- de 17.'/. •• que n .. em:,toca.o.~ltmlte qu.e·se .. pro.punha• 
éiii, . projecto que ten.de a re&irar da. Circulação a de 20 °/o nem ~ca áquem d·~ot5: , · . ·· ... ·. c·~ 
moeda de cobre em gyro, e a regularisarmellior.o . Esta ~enhomgem ~e. 17 ·· .1• é ·tornada -na.relaçao 
cunho da moeda. de prata ; ·e uma ne.cessidade co- me~canul que _se .adm_tt!IIl no tempo do decreto de;28 · 

. meç_11~a a ~entir 6 inda antes da minha entrada para de Julho; mas na-~elaçao actual, qu~·eu entend~~~? 
0 mtmsteno. •. . . • :· . é de 1. par~ U. fj:J., a porcentagem re.gula.por.9)0 • · 

Desde então -sa re~onheceu que a rnoedãde cobre, .. Por SElrD duvida que o !lànado lia de recólihfjpor:a 
imperfeita como é,· 'e tendo peso superior áquelle necessidade de evitar que ·a, moeda dé prata:cqiiti..; · 
que deve ter, tende a dimiuuiNe na circulação -por DUe a sahir do paiz, ha de' recQnbecer a· necessÍdáiJê .. 
causa.da fundição -em 9ue é. e~pregada p11ra dirers~s de·~ustentar o priucip_io·c()iliqu~·r~i decret~dC),:ôji~:-: 

:obras, .tornando-se asSlm d1mmuta .para as uecess1~ 11íe1ro cunho. :Desde qne a relaçao alter?u-se, é pre~ 
dades das:transacções miudas. Esta falta sggrà.vou-se ciso quo o. peso da moeda'' se d"minuà ·n'a.:··meemit. 
ultimamen.te; pela retirada da moeda de prata.em ra- proporção, ou similhante; ~or·isso• propoilb(()luo a 

·zão dascircumstancias de que o senado está inteirado, moeda de.prata seja daqui. em •diante •·curihada a·ao.o 
a mQeda de cobre, que a .davia:surprir, porque e!Jns. réis por oitaya, dó que "rééuUa'à~·rel~ç~ô de . .t pára 
supprem-11e reciprocamente para .o trocofJornou-se 13 ·e 1/3 com o ouro. · . . . . ... , ... ,:· .. , · ·:· 
cada.vez maiseSCIIssa. D11_hi resulta a gr11ude neces- .. Conservo no:projecto todás.u moedas actuaiis"de 
sidade,de a substituir por outra mais perfeita, e em 200, 500, 1~ e 2~. Pen80IJ·Se qüo seria i:onveàiinite 
quantidade m11s accommodada.ás.precisões dos mer- não conservar as moedas·de,2Jj. Eu. sigo: itesle'l)onto 
cados. O mesmo aconteca com a moeda. de prata. ' os exemplos dos paizes maia adiantado~· que nós. !'lia 

No· rE:latorio .de. t857 .já se diss!3 que a. r~lação França lia moeda dê .prata de,Urancos, p~oxiina.:do 
Iegalentre•·a prata.o o ouro fixada pelo decreto. do 2:tll; nainglaterra)la moeda .do pra&a~do·li·scheJinp, 

• 28 de.julho de 18!9 não era sufilciente para impedir que ao ciunb'ío de 27·vale 2J)222; nos Estados• Uni
a sabida• da prilta do paiz; E ai era isto e~acto em dos ha o dol111r em prata, que vale cêrca·.do ·t~o.o,
témpo·em' que a rela"ão entre a prata e o ouro JDOs e isto não obstante haver· a moeda ·de ouro tambem 

·mercados fornecedores .deste metal regulava em de t dollar, isto é, tJ)800; . : . . · .. :·· .-·: :' : 
cerca de 1 .p11ra tS e mesmo p11rà tS f/2, hoje que ,., .A nossa moeda. de ouro menor .é de s~·. ·Si ·.não . :~· 
diversas circumstancias fizeram cot_D !Jue·a ~elação co~Llnuassemos a ter a· moeda·· de prata !}lf:2:rJ); . 
entre 11 prata e o ouro descesse, hoJe que a bbra de seria grande o v"cuo entro as de f\71 de prata, e as de 
ouro niio v11le na lpglaterra aioão cêrca de 14 1/2 SJ) de ouro ; vacuo que causaria embaraÇos 'ás trans
libras de prata, a necessidade da alteração é ainda acções. Porconseguinto é prgciso. conservar li nioe- ,· 
mais reconhecida, ·. . dã de prata 'de 2:fl\. · . . . . · .. · . · 
· Em 1857 já se. achava que a porcentagem 011cento- Eu digo-teríamos um Tacuo, porque não enteado. 

nagem de 11 •j., que em 1849 se fixou entre a relação quQ as moedas do t:tll o 2~.de papel devam ser con- · 
Ieg11l da prata e o ouro amoedado, não era surtlciente servadas sinão elliquanto não pud"'rem ser suppridas 
para conservar a moeda de prata dentro do paiz, e por pra tn, porquo a moeda de papel de f~ o 2i'P .é 
se propôz, como se póde vê r no relatorio daquelle mconveniente, ·presta-se a ·falsificações; ·dá ·muito· 
anno, que 11 porcentagem fôsse elevada de l5a 20•1.; trabalho na emissão e nas assignaturas, de sorte que 
hoje, quo a relação da prat11t:om e ouro, como ac11bo é prccho fazei-a desapp11recor dos mercados; o é 
de di..:er, tem-se alterado contra este, dobrada raziío nesse espirilo que a administração tom-se 'dirigido 
temos para tomar 11lguma medida. Eu, pois, niio nos ullimos annos, procurando diminuir essa moeda, 
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· E' certo-que ultimamente ella tem,sidó·ernillida de gente -necessl.Jâ·de'·de regular esta-matada. O paiz. · 
riovo·ern grandes qua·nudades;,!Jlas foi poriJ.ue,"reti• vai czuasi·ficando sem· moeda·de.prata;·toda a que·se 
l'ando-se a moeda de prata e tornando•se mutto di mi• cunlin, desde que o~cambio e1&a de-25 1/i'para me~ 

·nu ta IHJUa.ntidade da de cobre>'ãra precisc·supprir com no~ •. retira-•e com ·:muitac:faéilid!lde, .e: .relira-se .niio 
o papel emquanto se não podi·l rostabele~er o equlli_. só· nestaà .. circum&.&llncla•;~~mal- eai tõdn· 'às· outras 
~_rio.: ~ecessario en.tre,essas -duas -especies de moeda,. circumstanciaà . po.r:a oi ·:· ~lado~-::vizhihoà ,do:l,rata, 

.. Niio marco no projecto .o cunho,. e .â ~úrmn das mo: . onde ellns têm. curs'!;.,E~~port.anto.neceJsario ~aco111~ . 
edas.;. porque entendo q·ueé.mai1 conveniente'' dei· :Panbar ·a mod1fiC!lçao lia r!'lação .•. en!re o.,o~ro. e a 
xa):o • .aos ·dectel~8 ·do,:governo.; desde· que se' ... m,vcrf . prata -~ÇOIQ •. a,m~!lt~oaç~o)egal do pes.o :da I:J!Oe~a de 
o.:metal. e 8el1 quilate;:. e de.sde que· se marca ·o 'pe~ i prata, c.reto po_11 q'!.e nao póde.~~,e~ ~11vida .da;van- , 

.so,: ~;-mo.~ é.mul_topouco 1ubs~ancial para 9ue !f~va -t~gem ~esl_a alte.raç~e•:.·J'a~!)s,á:JIIO~~a ~e.cob.~· 
occupar.a attençao. do senado 1 aem tenho: a1nda JUtzo: . A:moeda de oob.:e está ·ainda .em nialor,:neee11ldade 
.formado a re~pei,to d!> tr~o e .in~crlpçãG . que devem . de·c aer ,re&irada · e •u'b!!tituida; por· oul~a; • ~ós--:.teüuis · · · 
te.JC ••:~oedas • .-, ;. . , _ . ·' ·:.'·. ,. ' ' . . _ ·. · . . u.ma moeda de :C.~bre~.•lmperteita,. com · o ·peso .~!l~e~ 
·, .· ÂJJ~Jnha. ~p1n1ao mcbna-aepara o ~ystema Cro.ncez, ~1ur ~o : necet•~no;. ·:e,; e.m. uma : qua11tidade;! D!Ultd'. _. 
onde ~od~ua z;no~das trazem a e!fig1e .do impera~ te, :JUCe~tor á ·11rectsa.~ A .. moeda. de oobre·.!fe. ~0~-rs; tem· 
e.l.ncl~O~II!e ,Pa.ra este •ys_lema por•"algumas ·razoes.· 8 ottavas,,ílo que·resuUa valer_..GtO rs,:a bbra.·.~e _co-" · 

.Na, Fraoça_:_J!e .dt~qun. ·m'!e;ta· íle o!'ro e do prata,. bre·cunhado no·mercado·em··qlle-O•CObfe ·veacl~-ae:.a 
1en.do auscep&_lvell·de f11ndiçao: ,contmuada, .. nao po~ 600, ~00. e 800 ·. ra.·.a libra ;•:logo_:;cu~hamos:: o:co
dem::ser C()Dildet:adas. como :medalhas: .de _UD\ · te.m.po b!e ·por . um preço·' egual •ou-:JnCertor:••ao\da'·I!J.ale .. 
dadj).para.conse~r.ar na.~emo~iâído•povo a.efOgtedo ;r1a sem levar _nada· p_elo;cunho~ Canhamos;;não.ago~ 
seu soheranp. O•:a ·data; dos retnadol-; portsso elles ra,., porCJ!!e nao se ·tem: cunhado.:00bre; masLtemos 
adopt!Ji'am a,eCOgle ·do· soberano até ~a prop_da 'moe-. :moeda.s dé cobre ·que val~m •.metioa: d$?;_q~e·a',P.~~pria·. • 
da·de cobre q11e;1e co_ns~r!a;IIOr.·multos ma_1s annos ... m_atena d~:que- se co,mpoe.~ . · :·: '.':: .y;. •·· :':''·:: •... :,c;•,>: 
·~ Péi~:~:::!~!d~~.';rf!!~a~:~:.~~~0J':~~~~~~1!' ·p~!~~~. ~ssde~~~~ · ~~:;:o~:::tf.a.:;u~m~r:rt~~~~r~: •. ·. 
q_u!l se.preéisa é tel-as tão perCeiti!_S quanto sej·apos-. quando aquelle1 q11e.pre~lsam cobre oão. o aébii!D,de 
sn:el:; .. p~rque, como ~sa mo~da nao. pó4e- ter nunca· outra qua_l!{uer manetra1AI·O re.suh!do;é que.v!ll··fal,. 
um valor real.egual·• ao nom1nal;. é,precllo proc11rar .lando , m.1111o . ~.s.sa.· ,moeda,,,que .é;:tao,•necessana, aos. 
na.l,lerfeiçiio do ':cunho o meio prinolpal·de evitar a :trocos:_ nas cldadés cBpit.aes póde.-:eer.:supprida,-·no 
fâlsdlcação •. Ora,~c~m.a e!Ogie•do·sob~raoo!'com.:u~· interior é de. uma .necessid!'de.uiiJito ,~ais,gtávt>, 
· r!'trato.:mulL.o c:onhectdo; que nio;é'tao C~cll de 1m17 e _a sua Cdta ·tem causado mullo.s·-emtlaraços. · • :: .. 
tar como se 1m1ta num e roa e quo.esquer .outros sym- Tract.ando de recunhar., a moeda· de ·cobre, pr.ec11a. , 

. ~mos;. se .tem• maiS certeza do conhecimento da l«!ga~ · elamicar.:~e si· a .no.va ·moeda;deverá ser, de: cohre:puro .. •· .. 
' ltd.ad~· ~~ moe~a: do · q11e. com outra qualquer· ·1ns- 011 ~om algum!lltga. O ~bre :purp f!ào ,é a melhor ma'- · . 

cnpçao.··- : =•:=<:·· . . ·.: ...... ,· .... ::- · · · . terla.paramoeda,por,dtveraasrazoel,.que.·em:temJio . _ 
· "·Este foi õ 8yatêma'âdoptado em Franga;'mlis, repilo, comJlelen_ te•_ se dinl,- e prhioipalmente porque, ;à; gal.:.. 
não eh tendo ·que: a · Córma' · ile decrete em ·.·lei;· tanto.· :v:anoplastia; adiantada como: está íalsiftca- com.multá 
mais•que o•éõrpó legislativo .e• lá no co&lume de deix'ft Caéüidade esta:. moeda •. Por. o11tro lado .taaiheminãO; é 
·esta matéria'llo:governo; porque tanto o decreto: de conveaienle .a liga que o. converti!: :em,bronze: de• si-

. -.28;de julho· 'de. t S.t~~ ·como. os o.utros· ant!lrlores, e: nos, porque é de.facil-~IIDdi{lão e molde;;,_ J·, .. =· ·'' •;:;, ''-: 

ate a lei'.de·t~SI;d.e~x!lm eflla'altribuição ao·governo. N~ ~rança; par!'. entar. ~stes .dois-inconvenientes,·:. 
--. ~ortanto;-a.·dtspostçao.:do•decrelo q11e e11 •apresento. admJIIU~:~e _um!l ~ga módta,;que-a~demoostrou;s~r· 

hm ___ ua-se • a• marcar que as· no_ vas·<m. oedas· d. e' pra. ta• -'_m_ e_lhor.•:ter a rtgt.delf. · D!lCG&san_ a:_para melhor:re_ lll.tlr. 
sejim.·do· valo_r:ae 200, ISOO,-·ffl e· 2fl rs;(do ·titulo :ao mo. Esta liga,· querproponho, .tqrna' as, moedas de 
de tfdinheiros ·e:com o pesõ de 6•oitavas e 48 griios ·melhor 4\)parencia e. côr, como estas:( o. or.ador:apl'e· 
as de 2fl; 'de 3~ oit.avas e 24-· gflos'~as'de ·flf!'j;.de 1 11entoii !ln;ersall moedat ·de cobre); compõem-se de 

- oi(ava ·e"48 griioi··as de·~soo rs. ;. e 48 grãos· as de '95/fOO partes dõ cobre, .de 4f10U de eslanho.e ·de 
tOOrs.· ." ·. · · .,,.,. . · . • ,·. _- fj100. de; zlnc_o,-'e por. iÍiso~~.pre!lro, ÍI1Ddado·~as. 

·Quando se:tracta .desta ulttma moeda de 200 1'!.-, expeneoctas Ce1tas naquelle paJz. · ,:. ..~ ·~~·'; .· :. : 
vem. á· 'idcí_ 1 ,eler,al~a ·.a 2SO·!'s , t.alvez· por ·parecer_· . .Acce~t.andl) poréní a.liga adml~tida n1:Fr_an9t; ~~o 
mel.hor multtplo ;. mas a r_azao princl8al' que 81! po- . me pa~ece. q11e · conv;enha .accettar .·o· pe1o:-":Ail~ a 

· · der1~· allegar. era: que· a moecla lle20 rs.·ern prat.a · rn.oed!l de 10. centes.tmo~,--queregula_por.:SIS rs_.,ao_. 
fica na demasiadamente pequena, e que'elevantlo-se a cambto de . 27, pesa 2 o1tavas:e. Slt sraos"o que: faz . 
250 rs. eUa-seria quasi 'egual á de .200 rs. de ar:ora, · . com que a libra .. da liga 'se cunharia•p,or, perl!J: de 
porque o novo cunhoba de tornar a moeda de'200 rs. ·1:n'J700, preço. maJor do· que ·o duplo,.da bga, que· 
ailida 'um:t~o_cadinho menor, visto ·que ella vai ter ·vai~ ,cêrca de 8.00 rs., por serem o estanho e· zinco 
um ·peso· menor. · . . ; .._ ·... . · · rua1s baratos que o ·cobr.o. · , .•if":·. · 
· E11 decido-me ·a propOr-á conservação da de . p .• ra que pois niià tenhamos 'moeda· tão fraca,. ou 

200 réis: t.• porq~e é melhor mulliplo l!OO, 600, 'Pf,ÍIPo_n.ho. que_ 1! nova mo.eda -de 4.0 r'!·_ pese _.5 oita- . 
:l:n'J do que 250 réts; e 2. • porque· este valor não vas, jlf/'1. a de 20,rs. e 1 01tava e 18 graos a de 10 r>. 
se prestaria para fazer 400 réis com duas moedas. Cunhar·se-ha assim em t~Ol4 a libra de liga, que nos 
No entrelanto que para 500 ·róis temos a do 500 póde custar c8~ca de 700 a 800 rs;, sem· que a nom 
réi!t; para 4.00 róis dere.mos. ter 2 de 200 réis e en- moeda seja nem·ruuito fractt,.Jlem tão forte que niio 
tão a circumstancia de sor um pouco· menor, eu deixe senhoriagem, a qtl'lll será de cêrca'de 20 •; •• 
achei, que, .embora de algum peso,· d.evia ceder ás Julguei dever continuar com o sylllema de niio !er 
outras cons1dcrações. moods do 80 rs, Esta moeda om cobre torna-s11 mu110 
. Eis portanto os artigos do projecto n respeito das vplu~osa ~ póde-se prescindir delia. A moe~a de 
moedas do prata. O socado hn de reconhecer a ur- 40 rs., rnax1mo da do cobre, com 11 do 200 rs., m1oJruo 
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da .c;le prata, auppro todas as necessidades do troco lim~to até f9'1\, porque no interior do- Imperio se fll% 
entre dois vintens e pois tostões, sem necessidale de multo uso desta moeda; recebn-se .por. ella atê·.1:j) 
t11r. ·uma moeda de cobre de 80 J'S• ' exclusivnmente, porque para: esta quantia temos ·a 
. Mas disse~se, ou appareceu esta opinião, quo em moed!l de. prata de 1~, e por algum tempo a de· 

Jogar de 10, 20, ·40 rs. ae(ia conveniente ter to. 20, papel, • · 
5_0 rs, Com~ algarismo e .para a contabilidade era Ainda uma outra disposição preci~a o projecto; 
mel~or;. nao o é porém .para os usos populares. e é. a que. auctorisa oa.meios.necessarios para .a exe· 
No 1nter1or das nossas prov1ncias· as transacçõea são cuçãQ. deste serviço: . O govern~ compra agora prata 
feitas' por patacas, meias patacas, cruzado,, etc •. A em .,Pequenas porgoes, e a VIU cunhando immedia-

, moeda de 25 · r:r. não· se· prestava á essa especiEi de tamente·i de sorte que a receita e despesa se balan
conta, Ora, é préciso ir muito com_ os habitos do cea~, Oc!!.n~o um pequeno saldo; mas, quando.seJa 
pov~, conservar os mesmos usos tanto quant'! é coo- preCJso _aciJ,var o cunho, hiio de ser.precisos mu-: 
YenJen~, sobretudo em cousas que não preJudicam ores me1os, • . . . :. : . . .. ·, 
de .f..Srma nenhuma. Porestpsrazões~smoedas de 10, A de~pesa com o cunho do cobre ba de ser f!!alor,· 
20, 40rs. me pareceram. maiS convementes; pelo que .e quas1 de. uma v~ com o que Cór en.commend!ldo 
eu as propon~o. . .· _ · . . , . . . . • f~r11.do pa1z; preciSa portanto dll votação de m~1os. 

, Propo~ho a1nda que esta cunhagem :possa ser feita E certo que, nem só. na .nova moeda o thesourg 
em paizes estrangeiros ou na casa da. moeda da côrte, ·póde ter lucro, como que lhe pertencerá o cobre da 
c!'mo fôr mais convenieli~e; po~q~e talvez seja pre- que COr substituida parta o_ ven~er po~ stia cqnta ; . · 
Clso..lançar m~~;o do prlmeuo ar~nmo por. algum tem- mas par~ C()meç11r a.operaçao sao prac1sos me1os; .e 
po. A necess1d11de de suppr1r os ·mercados ,com bem ass1m para que ,possa empreg.:r. nella os que 
moedas de cobre e prata é tal que quasi se não .póJe resultarem da moeda retirada da circulàção. . . · 
esperar; é negocio·urgente. A nossa actual casa ·da Não lerei o meu projecto, cujos principaes 'artigos 
moeda pouco andamento poderia dar á cunhagem ai- estão sustentados. . ·. . . . · . _ ·. . · . . · . 

' mullanea de ambas as moedas e á das moedas ·de· . Espe_ro que :uma !tU68tio de tão altaOimpo~tancia e 
ouro, _ .. , . . u~ge~c1a, uma med11la pela· «fUal clamam todos os 
·O novo edificio de cuja construcção tracto e a d!atr1ctos, porque ha· falta de. moéda de trocos, e 

que estou dando .toda a pressa (e a pruposito direi t!'dOS OS ~eiol .de que tenho lançado mão não. têm 
ao no;hre senador· que fez um requerimento· a !l~te s1do sufOc1entes :para !urnecel-a. quanto é. bastallte,. 

·respl!lto que pode~ei dar-lhe parte das informações· merecerá toda a attençao do senado, a quem.peço que 
que deseja! si o retuerimento fór approvado; outra a faça ~assar quanto antes, ~o. medo C{Ue me!hor e!_l
parte, porem, não poderá ainda ser 'dada, por-que t~DIIer • parece-me_ que . as 1de~a1 aqu1 .cont1das sao 
não me c<!ns~a qu~ o contracto já esteja aasignado), dignas de approvaçao ;:11 ss apresentare~ emend~•· 
o. no~o edJftcJo,. d_1go, que terá as proporções pre- e ellas .me parecere~ JU~tas, -as adoptare1 d" _p~~ 
Cisas _para adm1tt1r officinas de cunhagem das tres boa vontade, · . : . · . · · · . 
espec1es de moedas, e em que este serviço se poderá . No ~ntretanto a1nda ~tre1, para ~ostra r a neces-· 
executar com facilHade, não estará todavia prompto ~Idade da passagem. ma1s breve .possnel !laste .. pro- ·:
antes de tres annos e meio; e até .então continuare- Jecto, q'!_e o governo tem luctado com .muitoS emba-·· 
mos a se. tlr os inconvenientes que ora procuro re- ri!Ços, nao só para supprlr .n.Jva moeda. de prata 'llOs 
mover, os quaes.se irão ag~ravanl!o tanto 'liianto mercados, mas. para conservar a que existe •. Vi-me .. 
maior .fôr a.demora cm dar-lhes remedio. a_té o~ri~ado,_creio que ~m abril, qudodo, o. cambio·. 

Por estas razoes e muitas outras, pois, é coo- ~nha ba1xado, ~ comprar a moeda .de .prata que ia: 
veniente gue a moeda de cobro comece ~~,. ser cu- ser exportada, d1go,a trocai-a por _ouro, porq_ue-enhe 
nhada fóra e dentro do paiz, como fõr màis ·com- ~ós a moeda d& ouro . póde ser_ e é· supp'rJda..pela. 
modo, men!'s oneroso para o thesouro, e ·mais em ·moed~ papel, pelas notas do ,b_anco e ,pelas •Jo._t~e-:. 
ordem ·a satisfazer de prQDlpto ás necessidades ur- souro • mas a moeda-de prata n!'-o póde ser .. IUP,P.rlda 
gentes da actualidade. . ., · . .. por outra.;. e um3• vez que tivesse ·sahido,,;-como. 
. Appareceu, ou deve naturalmente apparecer ·a nesu occas~o·estavam P.romptos parasa!Jir;S<J a. .to~ ... 
. 1déa da fixaçã~ do limite em que estas moedas de• contos de J:é1s, nós tlçar1am'!s em po~co tempo·&OIJl . 
v~m ser recebidas. nas ~stações. p_ublicas. A necea- a mo~da _de troco. Fo':_- por ISSO _prloct.palmente qulr _ 

' Sl~ade;~oo·da· •fixação deste limite se reconhece á l~nce~ mao. das.operaçoes de cred1to; para·que o cam· . 
prtmelra vista, A moeda de prata • que hoje mesmo b1o ~ao ba1xasse a ponto que dé~te Jogar ·a se retirar 
Já não. é sinão uma moeda de ~roc~, no. novo cunho toda a moeda de p_rata·e parte da de cobre. . . . . 
o contJpuará·aaer,-e bem·assim a de .cobre Porta'!to a med1da. é urgente, e eu espero que o 

Desde pois· que a moeda de troco ·se to;na mais Sr. pres:dente. ha de d~l-a, para. a. discu'!São,, n~o 
fraCfl que rr outra, é p~eciso.·axar:..Jhe 0 ,limile ao re- com ·/re.farenc1a ao proJecto da reforma-)udic1a_r1a 
ceb1mento legal e obrJgator10 nas repa1 lições publi- que J f!_ll dado, mas nos 1ntervallos, e depolS delle. _ 
cas e entre os particulares, para que ·a exigencia de Eu na o q~ero com . esta . ma teria . envolver· outra 
grandes quantidades não convide a introducção de qualqu!lr i t1nha a dtzer alguma cousa sobre .. um 
fóra do paiz, ou. a factura clandestina dentro delle .requenmento que.hontem se apresentou, mas guar-

F!xando o limite de 161}) para a P.rata e da 1~ ex: d_o-me para o Ca_zer ai elle entrar em dis!lu!siio, e en-
clullvamente para 0 cobre eu amda attendi aos tao respondere1 como me cumpre. : . 
exemplos da· Inglaterra e da França. A moeda do- . Vaiá mesa o seguinte projecto quo é lido e pca 
pralll é obrigatoria em Inglaterra ató 4.0 schelings, sobre a mesa ~ . . , ' 
ou 17~776 rs., e na França tem tambem limfl.es 
agora,. desde que deixou de ser o padrão legal. · 
. Quanto ao cobre é ello obrlgatorio na Inglatori:n 

tao sómento ató um scholing ou 4U rs.·, o eu o o 

« A assombléa geral legislativa decreta:, 

cc Art. 1. • O governo fica auctorisado p:i~a altor~r 
valor o o cunho d11s moedas do prata, o para 
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retirll' da circulàção as actuaea moedas de ·cobre; ve, tão escandaÍ~ào mesmo,' e pcSde ter conseq~en~ 
mandando cunhar· outras de' bronze · que as 'substi.; . cios tão íuneatas pa~;a .. todos os nossos . estab.eleci • 

. · tuam, no que. observará o seguinte:· . . - _mentol de credito,· que erelo· ·não dever elle passar 
. c § 1~· As novas moedas de prata sérão dos va~ desapercebido e sem que·o corpo legislativo procure. 

I ore•. de 2~, t~, SOO e. 200 ra., e terão o tUulo Ae de alguma maneira pOr um emb .. ra~o. á ·aua repro· 
Ud&nheirose.opesode-.. : , .. · · .·. ducção.· .•.··' ,,_;.·.··~>' · .. ···.,··.··. '· . .-
. . . . ·· 6 oita.vas e·· 48 · grs. as· de 2-ooo · Eu· figurei a· :hJJIO&hese · do lacto ser verdadeiro.; 

· 3 ' » ·· 24 » · · : · u~ooo· porque, com quantó tenha: muUa difflculdadé· e~n 
.. ;..;•: 1 » · · · 48 'li · :JiíOO ~~. · acreditar que ·o Sr, iiúolstro. da ·razendaAt1ile;.no· ~-

48 » • J200 . meio da repreientsQilo nocionalaccusar a directoria 
- (( § 2.•. Aà novas moedas 4e bronze serão compos- do banco ele um procedi!JIB11to, que;_Jlio .• .s .. ,compro-
tois'de . . · . ~ metteria o .credito •. mu. ~oda •.l'robiif!lcle.:.cle,:a.eus 

· · 95 · ·· · membroa, aom ter·_ em ,1uaa. ,mia~ .cl00umen&ot· ,que. 
· : · · · · · ·. · · · comprovauelia ·a ·vérdade ele· aimilhante _ imputiçio 1·_ 

.... ··: : .': -~0~ par~~Mide. cobre_. ·· todavia··no 'dia selillnte ao ·em' que fol'P.uhlieadó Q 
· · ·. '· .. ·:.· _·. discurso a que me retiro; ~i" no Jo.rfial dO.(!p~m·ercio: 

» · · · h · · · · pqblicada uma •corr!'&p!JadenCia aa qualae ~~r~~·-
' · · 100 » estaa 0 • · que tal imputação era despida. de (undamen&o. : ". 
· ·' · · 1 . · w·porém 1erélade.que': esia.cOrre•pondenCia-,.iião.· 

· · · » )· Ziúcó: · está: assfg~ida . pelos, director~ ~do ; banco;• com-· -
-: · . .. ·.. tOO'"._. . auan.to se. declaro .. q_u. J. é .. dellea·;.oao .. coaata<li • .. Codoa' 

e terão 0 ·p' aso cie':- ' ' :.· z~ram_&al declaraçao;' ai o. Sr. presidente :clo:bart•· .· 
: co entrou lambem neue. numero, ou .li ·arguns·del•' ·. 

· 5 oitavas ··as ·de •••• ;.. • 40 rs. saram· ele ter ,parte aa. ~itada :correspondencla, ., 
2 » e'.36 grãos as· de SBO .» ' ,dando assim a. entender quu a imputa!iiiO· ou· ac· 

·. . 1 · ii ~ 18 · »-~·.as de· tO » . . . · .cusação · é bem íundada.. .. . . . . : _. ·· · ; , , ~•. : 
« .. § .s.• O. governo désiparl a iu~ripç~o e .&ypo • Entendo, como disse, 'que a imputa~o · é •gravil.: · 

das novas moedas de·prata e:«Je bronze. . . 811Jla, que· não :póde.•pauar deuporcebida'; •e·•que· · 
«· § .4.• A cunhagem das :moedal de .-bronze po~ alguma providenCia 10 'deve tomar,• caso seja Ter.:··· 

dará ser, Ceita,~~~ .todo ou em . parte •na cara da. 4aileira. Como lljtoat ·resolvido a ofrerecer _um·proo.;; ·, . 
mc;Je~a da cOrto, .e· em. ~.aiz estra~geiro, e a. ~u~stl- Jt;~do. que, ponha_ ~bro · .. a ·similhantes e1candalC?s ~ . 
tu1çao_ ~.er~ regulada .. pelas .quantidades subst1tU1daa. s! lllle• de facto emtem, ·. voq apresentar· um··requeo~ · 
e ne~es!ld~des,_do.mercado ;:uão :devendo em -qual. r1mento afim 4e ·.ob.ter, inrorma~ões. esactas ,·•obre. 
quer c~o a nova emissão excedei: de .t·,OOO:'ilOOf'Jl. . esse ponto •..... ·, · . . · ·. o . . · .. : . >. _ •:. ~· • · 
-~§ s;ioAs.nóvas.moe.Jas ile prata' e· ele b.ronze não · (Le 0 ~ · ulrimerito.) · .''' :, ·' · ., .· ·:• : :\. ·(: :, . 

ser~o _z:eceb&das naaestaçõ~·pllblicas, nem';obrig~- o .· . 'l_ . · ··· ·· ... ···· · .· ·.' ·"- ·: · ·.'. ::. .• , • . 
toruUJ;aos paiJameu,oq~artscul~res.-·alem cla•·quan&l . A principio lembrei~me. -~e requerer~ ao._ aenad~- . 
de 16f'Jl ~ pr1meiraa e de 1fLexcluaivamellte asse-' que noD_leasse. um.a commll!aode1Jiqtleri~ qufft4a
guu.das:; e o gove_rno. · marcará. a_ '~ época e_ m que a.s ,se p:oced!'!.·a esse· exa.me ; desisti p~r!m_ · .du.. a .. ,.pre~.· 
moda~:decobre.actf!almente em:nro ceuem. de ser &enQao, porque poderia ~parecer ·qu!':~jUo'.:uio . .
re.:ebJdas u_aa esraçoes publicas e de ter curap legal. tava nas nosaas · attribuiçoes ; ·JMolvi~me· a. a'(lresen~ .• 

.. « § :6; • P.lri. oceÓrl'er át:dspe_su.· rlue··ae têm de . ta r ~ates o.:~eque';imen&q pela maneira: porque oco~.;, .. 
ía~er. com ·eaee· servi,ço, é aberto ·ao· govern.o u~ cre- ,ceb1, . para aeguu o exe111plo do. que ae ]lract~cou o .. 
dito aun~al. ·de 1>00_ O:OOO;I,. qu_e P.ilderá haver pelos ._.anno passado na_ c_ amara cl~i deputado_ I!•: a_.,qlla .. 1. p. eclill .. 
D,~eio.•:auctorlsa.doa àtis leia do orçamento, 8 ·fica 0 ao gov.erno pelo mesmo modo uuorm~~õea. de.na~u-, 
m~smo· auctorisado 'pará fazer veniler em basta . pu- reza 11mllhante. o. governo e~ten~eu :que A_~IJ.I!l_l'-. 
blaca a·m·. oeda· ele cobre que se COr reco_ lhendo,·e ele- _estsn_ no s_eu __ direuo e:dgi~d_.·.~ .. ~-es .. ~ror~ .. ,~ç. o·.~~--~ o ·. 
poLt ·de substltuida.;-...;. s; R. . . . · . . · b, nco prestou-:se-a dal·l!_•· . . . . . ~ . . ... . • . .. 

. « ,PaÇô do,íeni~o, 6 d,e julho de t8õ8 • ....-Bem a~ Parece-me, 'Portanto, -quJ não póde -haver:mo~fo. ·• 
do tJé Souza Franco· • · . . que se oppooba li appro!açao .do meu requerimento. . 

· · · · ., · · uma vez que, torno a d1zer, .. elle .tem .por .fim. obter· . 
''PBDIDO. DR -rNPÔRJW~Õss soBnE-o D&Nco Do BI\A.Sir.~ informações sobre factos da mais,alta.importaacial ·e · 

.. • · · . . · . de cousequencias muito graves, a_llrn, de proçurarmos 
O Sa. y1scoNDB DE lTA'!~OR&RY:-Sr. presidente, de nossa. parte pôr obstaculo~· áreproduc~o''delles. 

e~ :um d1scurro ·pronunciado qlhrna~cn\e pelo Sr. E' :apGiado e fica adiÂdo,. por haverem pedido-a 
f!lllllstro da .. faze.nd. a :na camara 11_ .uatnennaJ, lêm-se palavra os Sra. mluillro ela fazen_ da e D_ 1. aa_ -de Carva-
as -seguintes_ pal~vras_.. . . . . . . .. · .. · lho, o, seguinte requerimento·: · ·· · · .. ·· , · · · · · · '· · · 
. « Senhores, 11 fossomos ~ indagar as causas prin-· « Requeiro que se peça áo·governo, por.' via da:re-

c•paes de excesso da c.artetra dt;~ alguns dos noss'!s partição da fazenda, que faça verificar 1reommunique.' 
banco! na_!! épocas antenores ã ulllml! crise, '!er-se-h1a ao senado. quaes eram as quantias por: que ''er_a_ m· 
que nao a,no só mente as que se su ppo~ •. Ass1m ficaria responsaveis ao banco·· ·do Brasil os· . directores d~· 
reco!lhec1do que os excess!ls da cartemt do ba!lco do· mesm11 estabel_ecimento no flpl de cada um dos mozes· 
1Jrasll, que _ae I{_Uer ap!ldrinhar com os deposttos do de junho de 1857 a junho de 1858. _ :· 
thosouro, nao sao motivados por ollos, mas pela fa.~ • . · 
cilidado qrte tem pessoas do banco cn' tirar dinheiro "l):m 6 de Julho do 1858.-Vtaçonde de Itaborahy. P 

do P[Oprio banco para os seus muocios:- » . , No dec~t'SO .da sessão compareceram mais sete 
Esto facto, Sr. presidente, 11 ser exacto, ó tiio gra- S:s. senadores. 
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ORDEM DO DIA •. •· 
. RÊEDiFJCAÇÃO DA EGREJA liiATRIZ DO ENGBNIJO VELJJO. 

. Entra e~ discussão e é approvada sem debate a 
redacção· da proposiÇão' do senado; auctorisando o go 
vorno·a dispender até á somma de 70:0oo;, com a 
reedificação· da egreja· matriz. da . freguezia de .S. 
Francisco Xavier, .do Engenho -Vellio. 

é indigno o governo; nem pódo ser.causa.,do todo o. 
santo furor de quà.so possuiu o nobre senad'or. ·· 

' ' . . . 
O Sn~ D. MANUEL: - Santo. e _conséiencioso ;_ .. 

~o- Sn~·l'tfiNJSTilo -JiA-FAZÉNDA :,;,;;:Etidiss~-so.nto
porque é meu pwposito não ofl'ender·-il· collega 
nenhum, e o~:nobre senador está ainda na minha 
lembrança para quq ·aindo. menos eu _proceda assim · 
.com elle: ·O deputado de. 1853 .ainda tem dividas .a 

PEDIDO DI! JNFORMA!)~Bs AO aovEIÍ~o. saldar com o nobre ·senador.·, .. ,. .. 
Côntinúa a discussão adiada na sessão anterior; do .cc CóJ?ias, ·1.•, .. das condições anriunci,adas par11..a· 

· i d s c · d'd n !\i · edificaçao da nova casa:da·moeda;: 2;•,-4e-todas as·_ 
requer mento o r. ·ao 1 0 ~rges · ontelro, pe-· propostas apresentadas ·pelos diversos:.concurrentes •· 

·. dindo diversos informações aó governo. a. •, e~c. etc. » Tambem. cr.e~o. que, de ,pOis. doc~~:a:ame · 
: · O Sn.· SousA-FRANCO (ministro dà fa::enda):-Pe.:sis- o ma1s aprofundado~ o- nobre senador ha de reco
t? ~m to~ ar a palayra nesta discussã(),porque sou obri7 nllecer .que está muito no ca~o de··.tazer .-0 _ que 
gado a d1zer. _a r11zao por _que des.tn fór~a embara~e1 acabo de dizer, ist() é,,.defender o _Ç()ntracto e defen-. 
que o requer1mento fôsse votado ImmedJatamente, e der o governo.· Tenho observado neste contracto
dou esta razão, p·orque o governo não ~em intereEse tantas cautelas, que não me resta a 'menor duvida 
11lgum -em negar informações; está sempre prompto . de que não merec!'l censurai!. .'... · · . :: _ 
para'dal-as. No entretanto declaro desde já que serei cc Cópias: i.•, ·da ordem que mandou entregar ao 

. mui breve no que·tenlio a dizer; e por uma razão: cidadão Felisberto Gonçalves .da ·snV.a a quantia de 
· esti·na orde'}l ·do dia uma ·ma teria imp()J'tante .. ~·- · , 27:000~ ; 2.•, dos títulos, etc. » . · · · . . . ::. 
- o··sa. D. MÁNUEL =~-Apoiado. . . : ' . . .. )~ão fal!~i com. o Sr. _presjdente.dOiCOncelbÕ, mi-

. o sil. l'tflNISTI\0 .DA FAZINDA! - •••• o proj.ecto da nJstro do _Jmpeno, a.este respeito; mas:supponho 
r • d' - .. - d f 1 · que se tracta, aqm do_ .pagamento. de uma· divida 

r_e,orma JU lCJnrJa, e eu nao quero e orml! a guma contrahid_ a por o_ ccasião'de se. m_andar fornecer_ carne 
tambem contribu r para que necessi.dades reaes do R. d 1 .. · · · · 
paiz dei:l;em de. ser sâtis(eitas, pàril quê depois se ve- .no 10> 6 • anelr_o; por· PT!!ÇO mais b!lratoi_e. creio 
nha dizer que' o governo nilo.fàz nada; que não dis- que 0 nobre se!Jador ha de fazer elagiosao:governõ 
cüte, nem· d_eiu discutir! · _- -. _ . . . . . · por t~r cumllndo a pa~av!a do _seu e,nwcessor -e ter 
. . . . . .. . .. manlldo ~ss1m a persu~sao de ~ue; quando _oj~o~ 

, O Sa •. D. ~~NUBL .- Ora, esta I Ha uma baoah-, verno que1?-'a lançar ma!' ,de. _me1_o desta Jiiltureza 
da de ass1m tao Inexacta? I. .. · · _ . . . . · _ em benellcl<? d!i· p<Jpu~açao, ba de enc.ont~ar que~·- o 
·.O Sa; MINISTRO DA FAZENDA·:- Senhores, entre os venha cq_adJuv_ar,:na certeza de que:elle cumpre os 
actos e as palavras de alglii1's dos nobres· senadores .seus tractos-; ~~ão~tenbo porém noticia de ·que: este 

,ha contradicções difficets de eJ[plicar. Ao. passo que :pag~ment!' se-.teuh~ re!llizado~ · ,. · ·: , . ·: _· ·:--. •< 
o nobre sena.dor to~a-a p~lavra e ém um preambulo E1s-aqu~ no que•.se Clf(l!: o P.edid«;~ de 1nfor~ações; 
de .fogo .fulmma o mmuteno, .chego ndo ao ponto de ,e . quem nao descobre !!-• prliD!llra- VJSta· que,· s1-- o .no;. 
lhe auribuir.-até indignidades, porque diz que a admi- bre senador:·ou. outro .qual~~:uer seu:collega tivessem 
nistraçilo continúa sem dignidade para o governo, se contra o governo alguma causa grave;;soubessem,de 
vô com toda a clareza ... -. ou pelo menos parece~ue o algum ,acto•que ·o :podasse· comprometter, seria'·.a 
nobre senador o que queria'_ não eram informações e este. respeito que fariam seu•requeriniento? · -~ . ·· 
sim. oécasião pará dizer estas e outras -palavras ofl'en- ·: O nobre ~enador ft~urou que :.o ministorio· não 
si v as 11os ministrCis. · · · · podia vivér mais um~ d1a por causa de seus erros, o 

o SR.. C.\~rnó BonGE!: _ Está enganado. não s_ei que mais,· e ciepois ·de fazer este fo~roso--- e 
. , · ·. : · .:· ., . . · · offens1vo preamblllo, apresentou uftl requerimento 

O S~. :Q· :1\IA.NvEL:- Eu d_Jgo,que se vê eVIdente- pedinc~o informações sobr!l .'!!bras; Quer· isto dizer 
~ente, nao :est~u. com. me1~s pulavras.. · que nao tem. factos: sobre que, censur~r com, :razão,o: 

O SR. l\fiNJSTRO D.l FAZENDA:-~ Ora, senhores• ministério; e para fillmilj.a,-~o, para_embaraçara dis· 
odfuittamos que as informações que r,s pedem pos- cussão, lança mão todos Oi dias deste e_ de.outros ra
sam dar-IJlotivo a fazer censura ao governo, . qúerimentos. Assim eu po~esso fallarjá ilgora"!i_ob!a 
. o Sn. C.lNDJDO ·BoRGEs: _; Vou defender 0 go- outro q~e se apresentou hoJe, o_qual, peço perm!B~uo 
verno das accus~ções que se Ille fazem. · . · · pa~a dlZ_!lr, tem. es:u~l fim dE!_ .censurar o rrnini_s.,. 
. .. . . . · _ · ter10, e nao o de pedir mformaçoes. E' peqa que nao 
· O SR. M'INJS~Ro DA f·lZilNDA : - Entao V. F;x: c'!- possa. ser discutido já. · . · . . . . -
mcga por -fulmmar o governo, achando-o ate 1nd1- · . . . . · - .. 
gno e incapaz de permanecer no poder, para -depois O SR. SILYEIRA DA l'tJOTTA: ~ Pe!)a urgencia. 
defendei-o? l E'. suppôr~se muito valente para cO- 0 S~. D .. ?tiANtrEL._: _Pois val~ a pena urgencia 
meça r por teRtar matar para depois resuscitar l . 

Mas, .·senhores, vejamos 0 que é que se pede. para isto, preterindo-se a ordem do dia? -' · · · 
(( Cópia- do contracto para a remessa do material e o SR. CANDJÍIO BORGES; -·Deixe a discussão para-
possoalqo o~orcilo que foi enviado para Matto Grosso; quando vierem as informações. . .. 
etc. » Ora; ou Cr(lio que o ·que pó de resultar deste 
pedido fão essas censuras infundadas que já se re
petiram muitds vezes; isto é, que essa ·remessa po· 
dia sor feita antes por esta do que por aquell'oulra 
estrada, podia ser -feita do outro· modo, por pessoas 
diversas, etc., e outras razões do similhante nature
zn, quo, embora fundadas, não dão em'"resultado que 

O SR. JI.IJNISTilO riA' FAZEND.l' --._ Niio, porque V. 
Ex. com as· suas . palavras procurou· ftizer uma im-. 
pressão muito ·grave. Desde que se procuro11 assim, 
ou pelo m'onos pare_cou procurar-ao niio só offeilder, 
mos desacreditar 'o ministerio, seria injusto negar 
ao ministro a do!esn do seus actos, o achar que é 

.. 

-
· .. 
" 

·-.... ~--

I 

., 



i 
r 
I 

---- . ,_ ~.-~ 1.,_" ..... : 

SESSAO DE 6 DE JULHO. 31 
inopportuno dizer .tllgumns palavras que àmorteçnm a primeira parte do. discu~so e retirei-me po~ ter 
a impressão que so procura causar. Eis o que eu que fazer, e porque as arguições•me pareciam fieni 
estou fazendo. · ~'!·· · o menor !undamento; .. no entanto, no fim desse·dis-
. OSR. D. MA!WÉ~: -E, qÜa~do não se CaÍla, di- curso;"apparecem apartes meus discutidos longa:. 

zem q~e .não ~ueremos discussão! Ora, quem é quo. mente. · ·' ·· -- ·• · · · :·.. ·••·· · · , ... ·. .. '···· 
os entende? . . · : · · • ·Bem pouco. me importari~ com· essas flgu.'r~d~s 

o 'sR. MINiSTRO nA FAZENDA: . .._ O·nobre senador' respostas e apartes metia, sr não Côsse a circum-
stancia de parec~' que eu tinha . e~tado pi.'esente'a 

reco1·.reu· á!r ·minhas pai ivrailo na camara. dos ~Srs. tildo o~ discurso, . tanto que da~a .. ajlartosjio:flm, .o 
deputaaos.': Si les~e ·meu · discurso cóm attenção,··si que nao ·tinha. repellf4o as insiouaçoea de, eatàr bri
pr~urasse entendel~o no espiritó em que eu o pro-: gado co.m,o me"!-.. ~.ollega. · : •.· · .. ··. ,·:: ... · .. :. ... • .· .. < : .···.: 
lUinciei> havia. de vêr.·que eu desejo;. que acho in- . · .. · · · · · · 
dispensava! a opposição; mas que procurei demons;; · ... Si E!u· e,tivesse presentá, •ter-me,hia ·até lido; JlOI'• 
trar que a opposi~:O que·ae ·apparenta; se figura ·ou . que á 1déa·dalucta ,entre,mim ·e o Sr.-.Coelho;'nunis-· 

. 6 ·realmente colicibadora, não. vai. bAm com. a .lio- tro .da guerra,• por queatõenemimportancia: de' em
guagem· a~gressiva· e provocadora que; emprega prega~os de ,nossas .repartições, só,.se·responde.com 
todos:os dias.: V. Ex., apezar de :tudo, não poderá umq. rJsada. ~. ·.' . . '!-:: .. ,,:_. ·.·~~·.-; ,;:; .. : 
negar:·que as aggressões tôm· partido sempre da · · O Sa; D~ 1\L\NUEL':--..:. Só uma'gargálhàda:· belll' 
oppoalção. .· .- ·· · · , · · . · ·.· · · .·. . . grande. : · ·. . . . - . · . · . · . ·· , :. ' ,.. : 
--··o. Sit. VrsCO!'IDE. DE JEQUI'Í'I!'IHONIÍA. --~- Nãó, se- o SR. MINISTRO 'DA. 'FAzENDA.:..,-, Pr<imeÜi: ~er 
nhor. ·· · · ·· ·.· , · ··· · · ·. ' b~eve, e:vou terminar. Entendo .. que, ó~nobré .:.êoa,. 

0
·. •
8
· ... ·. ·M·: ' •.- ·. · F' · . 

0 
· · ·. · dor ,tem razão para ped~ asinCorm.!;lÇões ; ,daHI~hei~ 

... R. l!(ISTno o.l' 'AZE!'IDA:- governo não porem,:declaro.desdeJá.que um~ciellas·.·~não .. :p'óde. 
tem feito sinão uma ou outra vez re.torquir, para sei' dada logo, porque 0 contracto parà•.a e'diftciAçii.o' 
que ,y, EX •. ao ·menos entenda ·que ·elle ainda tem da casa da moeda· não me consta ainda .. que· ésteiii · 
Tida_para. responder -ás)rguições de y:: F;x, ~ · assignado. , · · · · ·. ·· ·: ._ • . , · ... ·.• 

. Nao qulZ 4tzer que nao .haja oppos1çao; mas Sim · 
. que :a opposição que .SO· Caz não é ,.de ,conciliadores, e ·. - Por esta óccasiãà. de':O respond~r .. a Úma in!ll'8Pil:
não.·nos habilitará para quecpor nossa vez o .sejamos çao.que se me.fez ha d1as;. por.nao·haverremettido 
•com .y .. ·Ex. e, seus amigos •. Y.. Ex. ·mesmo ·nos tira da· umas informações.:: Foi uina· increpação ·sem· motivo -· 
duvida.de.que seja opposição conciliadora, porque o . porque eu até -tenho·!em~ranç_a:de.que _o pro{lrio,Ílo~ 
nobre senador declarou Jidntem ao senado. que des- · bre ~e~ad~r, .9ue pediu ~.ssas !nforma9oes,, diSse ·que' 
de ·.e~tão esta Ta .. em· opposiçãll ;: ··e e11 ,que procuro .estava· .. satisfeitO com a discussao que tinha havido no 
combinar certos. ;factos; .. vendo o ··nobre senador de- • senado. , . . . . - -. ~ :. .. . . ·: . 
clarar,.~e. em opposição, e; na ,caml!-ra'.jlos ('rs; depu- . Eu .. no. relatorio . de1 . infor~.a~o~s.,. as., DialS;. ~~r
lados dizer~se ~ue os •antigos partidos começam a se cumstan~~adas, . e nos .. m~us dis.~ursos postel",lor, 
riJorganisllr; disse_ comigo: « Eis: aht a explicação mente feitos nesta !lasa. de!.tOd!JS as .. outras ,q!Je.fal
dis palavras do nobre senador. pelo Rio de Janeiro; » t~vam e. tudo explique!:.· por ISSO. PB:I"~ceu-me .que 
começam os antigos partidos, e é em. nome delles ,.nao haV!Il_pressa em responder ,ao ay15~~do· sen~d(j. 
que o nob. re; senador faUa; porq11e, ·si "Jlão ·fôsse ~a_:~ com~ o nob;re se_nad.l or que_r .. essas .. mfor~~.çoe. s.·'' 
em: nome·des.s.as_anim!J&i<!_ades o·odios anteriores, o .. vuao mmto brev~; nao. é Calta de.· deíerencia:,.para 
D?bre _S!lnador.llao sena tao severo; não quero dizer com o nobre se!!-ador nem para com.<_!. s~a~'!~:-• . . . 
nolento,·par~·c~m.o !Dioisterio, como 0 foi. · · - . Quando df!pou~.de um preambul~ ,tao,_ajlllJX!JD4_d~, 
· E a prol.'os1to de dis.cursos na. camara dos Srs.-de- comq o ~o. nobre ;s~nador pelo 1bo de,J:ane~ro, se 

puta dos, sinto gue me veja obrigado· a dizer algumas v~m p_edir mCor~aC(o~s da ordem .das .. que. p~u,"que 
palavras,· e·p~ço·liceoça para fazer úma simples ob- n.ao hao d&servu.smao para mostrar. os nossos ser
servaçãó ... ".. .''"': .. · . . . · . . . . . VIÇOS, para m~strar .o zelo com q~e. o. nobre, ministro: 
···Procurou-se na ·camara dos deputados, e mesmo da ·~uerra. satisfaz ,os deveres. do seu. ~argo!.. nã~· ha 
n~ &!3nado já 1!'1 tem pr?CIJrado _fazer: cr~r qutl.a,gu!ls motivo nenhum para. que as. mformaçoes .. na«J ~eJam 
~Imstros !IB~!!O !lm dlvergencla• Dundo q~e eXlS- prestadas.- Y~to. pel~ refi!!O~ID1ento.,. ·.,. . . ;. . . 
tl_Sse um m1n1Steno em-que houvesse· menos divergen- · O Sn. CANDIDO BoaGBS.:....,. Sr. pres!deote,c.qliaodo 
c111., porque não a ha entre nós; no entretanto disse-· hontem procurei justiftcar. o meu requerimento,·-de
se na. camara dos'deputados que o ministro da fazen- monstrei ao.senado de uma maneira evidente, que 
da censurára um acto do ministro da guerra. não tinha o menor desejo de. ·consúmir o. tempo, 

Nunca .tal me passou pela idéa. E cousa ainda e isto .porque medidu urgentes e impedosas·.eram 
mais n.otavel ;- disse-se .que eu estava brigado com reclamadas. por todos os pontos .do Imperió,- entre
o meu amigo e collega por causa de pequenas lu- tanto· que dois mezes de sessão já se haviam pallsado 
ctas de attribuições entre.os·empregados da guerra sem que nada se houvesse feito. · · · 
e do .thesouro, .e até a~crescentou~s-:, .como censura, o SR. MIIUNDA.: -Nem se fará; 
que antes de commumcar aoSr. mmistro da guerra • · · . · ·· 
uma queixa de um empr.Jgado do thesouro contra O S..n. D. MA.NuEL.: -Isso se1 eu; os senhores·não 
outro do arsenal, eu não mandasse proceder á infor- querem... . . 
mações no arsenal de guerra!. .• ·De sorte que o O Sn. CANDIDO BónGEs:-Eupedi aospropriosSrt. 
ministro da fazenda, para saber de um facto passado· ministros ,que deixassem passar sem· discussão. o meu 
na repartição da ~uerra, havia de mandar fazer elle requerimento, porque o que eu desejava eram as in
~osm? uma syndtcaocia em repartição de outro .mi- formações. q no~re ministro da fazenda, poró:Jl, assen
mstor.Io! . · touque devia adiar o requerimento, e o fez pedindo 

Figurou-se mais ~que, quando isto se dizia, cu a palavra, e J:&ra que senhores? Para dizer que foliei 
ostava presente, o que não ó exacto, porque ouvi apaixonudam,!)nte. 
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Antes de tudo, senhores, devo dizer em resposta. 

ao no,bre ministro, qu13 o deputado de 1853, quando 
~ilstentou na tribuna as opiniõe~que então sustentou, 
lliiil procurou conquistar as Mas. graças de S .. Ex.:; 
procurou unicamente desempenhar o dever que lhe 
era imposto pela posi~iio em que se achava, dever de 
consciencia, I{Ue seria Delmen&e desempenhado, mes
mo quando nao tivesse elle a menor referencia ao Sr. 
Dernardo dà Souza ·Franco,, pePso'a a qu!lm ess~ .~
putado consagra vã e consagra ainda respe1to e estima. 

Q11aesquer, porém> Sr. pre8idente, que C-;asem as 
idéas do deputado de 1853, esse deputado, boje sena
dor do Imperio, tem direitos a preencher,.como en
-tão tinha; este 88Dador do Impeiio entende hl'je que 
não ha a menor contradicçiio entre o seu comporta· 
mento {II&Sado e o de agora, quando affirma que o 
minister1o actual não péde continuar na gerencla 
dos negocio.• publicas.' sem graves prejuízos para o 
paiz; que esse ministerio não tem a força moral que 
lhe é indispensavel, não tem uma maioria que possa 
vencer, como é indispensavel; as 'resistencias de uma 
opposição numerosa ; não _teoi a iniciativa que de
vem-ter todos os governos constituclonaes Wlrante a 
r~prê~entação nacional; finalmente· qu_~' ~ ~cl~almi: 
n1steno; por sua · fra·queza e falta de lniCI&tiV.J, va1 
dando ao corpo legislativo da constituição o_ caracter 
que· sémente compete ás conve~ções... · 

O Sn. CA.NDJDo BoRGES : -Eu nüo posso admittir 
a ironia do nobre. senador. · 

o s~. D. MA.NUEL: - Ironia, não; é confirmaçüo 
do que disse o· nobre senador. · ·· · 

.o Sn; CÀNDrno BonoES: ~ Eu lião posso adinittir' 
essas palavras .... 

o sa: Pails1nENTÉ ~.;;_(ao sr~ J).,Manuel)Y. ,Ex., 
não pôde interromper o orador a _cada ~OI:D!'Dtl)•.. . 
. ó Sil. ciNDIDO' Boaois : -v.· Ei:. aabe que eu-o . 

esümo e muito- respeito; rogo-lhe·a bondade .de:me 
deixar'fallar. - ·• . /;· .. ·;._ ... ,,,,·, 

·Mas dizia, Sr. presidente,: o ·Sr. ministro :da .fa
zenda procurou demonstrar que u,fnformações por 
mim pedidas, e. que po~eri~m ser dadas, .aronas. me · 
poder1am servir para JUStificar a . conducta do go;. 
-verno. . . · . · 

Declaro perante o 1enado ~ue terei muito-•prazer 
que assim aconteça.; que.d~eJO mesmo:~OIJ}arca de
fesa. do . governo do meu ·patz .. em· casos &lmllhan_tes ; 
porque· acousações graves pesam aollre. elle em rela
ção a qualquer dos quesitos de-que tracta o requeri
mento.. . ·.. .. · · ·' · ' · "·: ... 
,. E' possivel, .Sr; presidente, ·qne isto· asslm-saja; 
porém duvido muito, e· tanto mais .. duvido- do gue 
me afdrma•o Sr. miniatro, quanto. é certo. que S. Ex. 
por_ m~is· de uma vez se tem ·encarregado aqui- de 

· O Sa. PaESIDENTB:- Eu digo ao nobre. senador refutár-se a si mesmo. Cada dia apparece aqui uma 
que isso nã'o é proprià desta discussão, que deve li- idéa ou uma doutrina :00va, que no dia-seguin.te é . 
mitar.;se ás informações pe~idas. . . contrariada com. o· mesmo calor coiD ·11ue foi apr~ · 

o Sn. · .CANDIDO . BoRGES : ..,.... Eu estou respondendo sentada: Ainda ho,uem; por exemplo, ·diise ·u.m •no
aO' Sr. ministro .da fa:r.enda, e ao mesmo tempo mos- bre .senador que su~tenta-o miai~t~ri_!)"que· os' ·meoi
trando. que não f&tou apaixonado.· .. , · bros do governo nao têm :a, obngaçao de desenvol• 

Dizia eu, Sr. presidente; que o miniaterio vai dando ver ou de reaJizar çomo governo ·as idéa1_9'le ti
ao corpo legislativo 0 -carat!ter de uma convenção,· nham, q.ue sqstentaram·no parla~_Dento~ quando op
porque só nellas todas· as medidas parlem ~ebai:r.o, . posicionJatas; senhores, qne theor1.a é -esta t ·. ·: . · •· 
o· governo niio tem que iniciar, visto que sua existen- O Sa. D. '1\I.\NtiÉi. :. ,;...:., ISto na:o · é assim.. V. :Ex-~ 
cia, sua 'fórma e suas attribuicões estão absoluta- perdôe.:me ; não está traduzind.o bem.' · .· . · .. ·• · 
mente entregues.ao al'bitrio illimit~tdo dos represen- o Sa.:'CANDÍÍ>o.Boaails :.,;_.A ·que crueldade; a 
tantas do povo.· · · · · · ·. · que despotismo, a que _tyrannia so. acham ~ntregues 

Senhores, quando cm lnglat'erro, na camar~ 4os os dogmas do governo r!ler~aentatí\'O_?,- Pots. os ho· 
communs, se apresentou em certa época um mmlS- mens que i•zem oppos1çao .. ao governo, _,que ,,cen
terio em quasi identicas circumstancias ao. 'actual> surain s.uas idé!ls, que mostram, o•. iJJ_c()n.:venie.ntes 
disse.;lhe um membro muito notavel, o Sr; Roebuck: · · · é · tê li u 
«. -Que ~aze1'11,· Srs. ministros (·então .. dirigia~so e,lle que 981188 ld ali . m ,em • sua. app caça:o. · prac C!l ; 

'' esses homens que conqu1staram · o,;tpoder . ~:n vu
ao ministro da fazenda); vós_ não apresentais uma sé tude das vantao<ens· ou preferencia devfda .:a' suas 
medida, e o paiz tem necessidade de tantas I V ~s, opi'!iões, não têm a ·obrigação, ~r. preeideli.te, de 
não. tendes a· iniciativa de ,que o governo nao realizar· os, p~ns~m.entos ou u :.1déas . que t!ve.ram 
pé de prescindir; vós acceitals todas as tnedldas que o como opposic1on18tas, e . ás quaes devem,. sua ele-. 
parlamento offerece; entretanto não tendes coragem vaçiio 'l Então qual é a razão.~.. . · 
.nem para modificai-as. E assentais que a Inglaterra O Sn. 1\llNISTRo 'Ó.l FAZE:SDA :-Eu tenho' e sustento 
está em condições (!e soffrer U!D ~overno simil~ante! . . 
Retirai-vos dessa· cadeira, de1xa1-a para um Pltt,- ou a,s minhas idéas. 
um Peel que saiba comprehender o seu dever(» Ora; OSn. CANDIDil·BonàES :-'Mas V.'Ex.· negou hon
senhores, em egualdade de circumstancias, não vale tem: este principio, isto é, oppoz-se á proposição 
bem a pena citar-se ao menos ·o facto ·que deixo emittida pelo nobre senador por Minas· o Sr, vis
apontado? -· · conde de Abaeté, quando_ S. Ex. disse que· a oppoSi-

çiio tinha ·o dever· de sustentar no poder; aau to 
O Sn; D. 1\Io\NUEL : -Quem será aqui o· Sr; Pitt-óu quanto fôsse possível, as idéas &Jlresentadas na 

o· Sr. Peel? Ora, é boa l · tribuna. · · · 

O .Sn. Co\NDID.o BoRGEs: - Será V. E:c'. · . ·o Sn. D. 1\IA:O."UEL :-Aiilda bom ! _;_ tanto qu3nto 
. . . fôsse possível. · 

1\Ias, Sr. pres1dente, o Sr. mm1stro da fazenda, . S · 'd 
a quem muito respeito o estimo com quem quizera· O Sn. Co\NDIDf? ~ORGES : - 1\las, r. ~res1 ente~ o 

h do • ' • honrado Sr. mmlSLro da f~zenda . crClO que nno 
não mo ac ar em tvergoncla, porque smto pro- concorda com esta doutrina, e nem póde concordar, 
fundamente.... porque S. Ex., pcrdôe-me que Ilhe dign, como actual 

O Sn. 1\!ANUEL: -Do coração? I ministro do. fazenda ó realmente n negação viva do 
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deputado e senador até m3io.do anuo passadolLem- ·hoje os impostos o~IL'ora combatidos devem cionti· 
bra-se o Sr. ministro da fazenda- como em 1852 nuar; ·ao mesmo ·tempo·que·se vem dizer ao· corpo Je-: 
arguia . o -entÜO··mini.stro·. da fa~~:eud_a! o Sr. visconde gialativo;· e DO paiz. que morre de' fome,' temoJ 20 
de ltaboraby, ·quando este lhe. dlZJ~,-•enhOres, o mil contos de ealdos, mas niio ae. toque nos imFostoa! 
paiz vai bem, o palz prospéra, porque .a nossa renda · .. . · ._ :. · . · ,: 
cresce -'lembra-se 'o Sr. miliistro da fazenda, qual O ~n, ~nESIDENTB:- O n~b~e senador. est4 fura· 
foi a resposta que deu ·entiio ao nobre visconde I'· do. obJecto· que se cUacute, . -..•. , . ., ·'·' /:· 
Que mer~cimento tem esse augme~to ~e rend~, o o Sn. CANDJDO Bo.RGES: .:..,Reconheço'9ue,V,''!;x •. · · 
q_ue vale-uso, si.esse .facto ~6 poder1a aer.merltoriq tem 'r~1ão_;_ :mo.s .CuLf.ro:vopado_ a Ju•_!J_Ocar -~ma 
11 dell!onstras~eis que era elle acompanhado de propos~~ii.o que av~npll 

1
_ e que~DÃC! lui ap~sonado 

uma: d~minu!çao de 1~postos :' De modo que ,S. Ex. quando dl8Se que o 'minuterio. nao üolia:• a ll:.rÇa ne
enteudJa -entao, nc_ te-se· bem, que o cresé~mllnto. da .. c~_s'_ !ll'ià. para. di_ ris i(, os_,neg~~iOI publiéQJ~~.porqua 
renda ·só p~de ser uma obra meritorJa do governo, era 1ncoherente em suaudéas, , não linlí.ll p,rlncipios 
que o reab!a:e !!emoq_sl_!a,'q!Jando coincidir-com claros.e.definidos. ,,: .-' ._· .. ·. ··,' . :,-.>.<,. 
uma redu:çao DBmpo8lça_o;_, ·,-- • · :·-: · · · .· Sénbo~e~, ei(,vciu re~u.mir _ó.q~~ _p(lde~la.aindll 

.. Lembro-me até que. ~ntão argumentava o Sr. mi- dizer; nao ·quero muito de propos1to prolongar esta 
ninistro ~om-,o que diZIA que .se ·passava: na lngla- discussão, pó~que· des~jo ·que quanto· antea"'o 'Sr. 
terra; diz1a ~· J!:x._:-Senh!J~e_s, ~e t8&2, a t852. a; ministro da Justiça otitenlia o triumpbo dé' fazer .. 

. ~nglaterra dJmJDUlU .tO m1lhoes sterll.noa .em seus passar·a sua·reformajudiciaria~ .. · . .. ;· .. ·: · · · .· 
lf!lP!'It~s de-importação! d_e -1842 a 5~ a .In,la!erra .. Se'nhores,. tenho .sido arguido. de, não ter justificado 

- dJmln~Ju._tambem nos dtreJ~os~ do excue·t m1lhao e todos os fundamentes do. meu relluerimento;_quando ... 
. 500- mU :)lbras ;. e· apezar -dtsso a .. renda flgreaceu. -eu: mesmo declarefque 0 não faz1.a por economia.de . . · ;,., . 
Veremos em· 'empo opportuno o valor desta de- tempo. Estou _ainda nci me1mo.propoaito, entretanto· ... -
m'!n~!raçiio ~ mas o.gue é certo· é q_ue, · &61JDDdo· a_ direi ·,em' .. duas- .palavras as. razões: que tive. Diz-•e ·:.'' · ::.; 
opJnJao escrtpla de S. Ex;, a. redueçao dos 1m postos quasi _geralmente -que o,ccntracto,feitopara.a.con:- . -,_ ,;; : 
produz aogmento :na l'end,~ !.... · · ·. - · '- .. duc~ão· do material e .pessoal do exercito .para.Matto-' . · • 

·O Sn~'V1scoNDE Jiu·J'EQUITINHONDA: -E' verdade~ Grosso é oneroso .no ultimo _ponto. aos.·coftes pu~ · . ,. · o .. sn: ·cA.~DIDO'.,ÍÍónGEÉI :.---;- Pérmiila~me. agora o blicos ;_ CJUe é c:_ousa incrível. J!:o,; que não creió qúe . ;· .<-
nobre m ·n:stro da razend!l queJhe. pergunto,_. si- 0 um m1n1stro .tao.prudente e CJrCU!JIS_P,ecto como e; u ·. . . 

. gov'erno, ~anunciando .o augmeuto ,da renda pu~ da. guerra. fizesse .um co!ltz:acto sJmllbD:nte,- d~&eJo 
bl!c~, annuncia sómente, um .Cacto }ll~ritor!o, quando que elle ven.~a ao sena~o,. para .que se dts~uta! para . 
esse. augmento.Cl!'incide com. a. dJ~Jn~içao. de. int~ que o-paiz ~uba que nno é verda~e o que se d1z.. . 
'POstos; q·1e. motJVCis de orgulho. podtlna ter. 0 . 00,.. · EIJ! re!açao á r.zenda,. tenho ~OJe algum. embaraço 
bre. ministro' aiu]ilncinndo um saldo dtl 20 . mil' con- para JUSttOcnr a parte do requenmen to que. 8~ -refere 
tos,- ·e. p~~yando g!le era". elle .devido~ ás suãjl m~di- á. nova casa da IJ!Oe~a;. porqae o Sr. ·mJ~ls&ro·da 
das fina uceuas? s1 ,e .. verdade. ·.que. 11 renda crjlsce, fazenda, como eu JÁ dJSse, o que amrma hoJe! nega 
quanJo se_· diminuem ·os impo;to!, ·qual a raZão, amanhan. Como mehel de haver? . . . · , . , . 
senbor~s~ porque qúa~do ainda b~ntC!Di,. pedi~dO:se ' o. s~~ MI~ISTRO D.t, FAZB'NDA: --:-:Es•a é boa! .· . 
a abobçao. de--_l~m .. lmposto m1seravel que_ pesa 0 Sn. CANDIDO Bol\GEs:-V. Ex; quer a prova? 
s~bre. a classe m}htar, S. Ex~ entef!deu que nao de- ·o senado acabou. de ouvir que .o rorJtracto·.para-a 
Vla. ser eJ.le abolido, que devJa continuar 'l . casa da inoeda não está .aasignado. :V. Ex~ quer. 011~ 

O . Sn. · VJscoNil&. DE, J'EQUJTI_N.HONIU: .- ~hamou vir o que diz. o seu lroprio relatorio._apresentado_. •ao 
. cercear as rendas ~o-Estado. . . . : corpo l•glslat~ vo 'l ( ~.) . . · - . ·. . . ., 
... o 'sa. CANDIDO.BÓRGIÍS ::...:: Sfci miniStro .da l'azen- (( A _ne~e~ldade, que ha multO se ra~la sentir,-de 
da de ·t868 1tiQr ·ser coheren•e com 0 deputado da um edJOcto J_do~eo para este estabelecimento. (casa 
opposicão de 8S2 porque, em logiU', de nos ~ir pro- d_a moeda), tao 1m propriamente collocado no.:p~vi-:
•pôr unui ·redllcçil~ ae impostos, ao éont_rMió quer, monto t_erreo f:io theS«;J!Jro,. que está.sempre em-_:nseo 
,qUe c~ntiriue _0 doa 2 •;. do.s direitos de expollação" de ser JOcendJado,. Cu1 finalmente. attendiJa- c.om _o 
do cafe apezar'de haver 0 deputado de 185~... : contracto cel~brado pelo &besouro para a. reallZaçao 

· · - •·. · · · · ·: · _ · ·· . • • · : desta-grande obra...... . · · . . · .. . , .. ; · '.: 
O Sn. M'uns!no DA FAZENDA: -Nao tenho a eaco- Pois, .&i o contracto está realizado pelo tbe•ouro,-

iha da.s redJ!cçoes I' . . _ . , e. o. nobre ministrp. ~ diz rio seu relatorio, como; 
O Sn. CANDIDO BoRGES:-•••• sustentado oquellas' quando eu peço cóp1n .desse contracto, artlrma pe~ 

. idéas, e tel-as tomado como base de accusação para rante o senado que nio se fez esse contract'!'l Quem 
o ministro daquella época? E note-~ .bem, senhores, Callará a verdade, sen~~res, será o Sr. miuutr~ que 
que esse muito· digno ministro, sem augmentar a im- acaba de .rallar ou. o m1n1stro q,!le escreveu e ass1gnou 
posição, propunha e .realizou a àbolição dos .direitos, o relatono que tenho entre maosl' 
de an.:oragem da nossa navegação de cabotagem; re-. o Sn. 1\fiRANDA :-Está celebrado, mas ainda não 
_duziu a- 1/3. os da navegação de IongQ curso, e 2 •;. es16. .assignado. 
nos do exportação l!o café I Ainda assim achava o ·• T' ·' 
deputado opposicionista de. então que esse ministerio . O ·sn~. ~IN!iTno DA FAZENDA:- 1nbam-~e a~ce~to 
nada ·fazia de meritorio 1 -- as cond_tçoes, está tudo preparado, mas a1nda -na~ 

Naquella época, senhores; 9 nobre ministro actual eslá asstgnado. . :. 
queria a reducção de 2 •;. na exportação do café, do , O Sn. CANDIDO BoRGEs:- Pois bem; segue-se·cn
assucar, do arroz e do cacáu; isto é, quando; st>gun- Ião que o relatorio não está' exacto; e que a verdade 
do a sua afOrmativa, nüo haviam 20 mil contos de sal- está nas palavras que o Sr. minbtro hoje proferiu. 
dos; hoje, Sr. presidente, essasreducçõos não acham Mas ontiio note o senado que toda essa grande cu r
para sustentnl·as a voz do nobre min'stro da fazendo; rrencia do estabelecimento tem da.:lo cm resultado o . 5 
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aquillo que o governo. faz sen1pró, .isto .. ó,. tem ,ur- . rem em:>discussiio,:JS_ntão eu mo-co.mpromeuo "a dos· 1 
gencia• de Ludo, e. não faz. cousa. alguma. .Ou::ha envolver e~ prop~s1çoes que avancei~~onleni·•·~·h·je, 
urgencia:.Oil;nãG.ba; .si ha .. a.urgencia>:de que falia: o o,que,:.l'ep1~o,~!l9,,#z,.Dem laço asor~!'}larll nao de· 
nobre ministro,qdevia elle,estar.bA!muito.tempo as- morar a d1scussao d11 refoJrma.jlldiclaria •... ,: ~.!!· 
signado, como o rela!orio affirma que. est,á. . · · .,O, ~R. PnES!DBNTB;:-~ Parece,._q11e,qrSr. ,,D.. Ma· 

O· Sn; ·MINiSTRo DA FÁzENDA. :- Sem prestar nuel hnha ped1do a palavra~ . :coíHw··.;· . 
fianças, sem nada?· .. ' · · ·.· .. · (Os D J/i JZ ) · 
. o .. sn.·.·.c .. lNDIDO DoaaÊ!i: -. Si'nioo está, 'olid.e.· .... r·.,l.,:,.,.a.•we .. ~a1l"IZ-!~· .,,,:_,;.,~·h:l .,:;,~ti·l' "" '• . . . ' . . ; o s~ ... CA.NDIDO BORGES: -- Ceda; deixo. pa!•n o 
p~~JIU.~e,,entõ.o ~8111 ·nec~sáidade urgente a.!{ll: O DO~ requerimento,,·' :, , .,, · · ,., •o!d{l .ol ,fi~:,._, 
brt:~ .. mlD!SI~o nao tevo.aJf;ldD: tempo de-.acudu ·,:.Ta!l~ ... 0 S •.!.M . . ., ... : ,. .. . · ..... '"'.h ,~,,. eJ•· 
cousassno JocomprehensiVels, Sr •• prendeu te I ,, "· . • . .. , ~· . IJUN~;t -~-.E .~!11,~~~' !~!,l.~r~.~e~P.Whr~~" 
''A oq~ra _parte. do me~ .requenment~ ê ,a_çerça -~.~- •. o S.R. D. MANUBL :-Foi&amber:n,.o.ls~JIIl .c~JiAQIO 

Ul!lll: quanha paga ·.Para· lndelf;lDizar! d1sae -~o, _nobre :que fo1 çele~rado e ai11da não O ii lÁ ~~~,~~1\"1 1;;_,. (. 

~~~e~~ :::! ~~~::~::~~c1o~~d~::~!~efJ:~.~~~~~~;~u eà~ ~l!is~!~~~o~ :~Enli() p~de ;d~~~~~~-L~~~~~ ~~.~~ 
O Sn. ~~~~lsT~o DA FAzENDA:-:- N~o é do tempo . o .Sn. D. MANUEL :~Eu eiiténi,{'e.p~ralck"Jlan-Ça: 

do meu m10uteno. • 0 s M · E · · ··· -· > .,, l.: · 
O ·s c · ' · .. B . ..,. 1· i . V E n. IRA.NDA.:~ alio· eapero, ·nao ·fallo.l v · 

R· . ANDID9 ORGES:- .~u ogo v que • x. 0 S D ., · · ... S . '· · • · · .,:;. .-. 
não estava .ioformado do negocio. O que se diz, Sr. · R._ • •nA.NUEL:- · i nlo mostrasse ·tal} lO· em-· . 
presidente; é que. um individuo pediu ou requisitou p~nho, nao rallaya; mos com.o-moatra ••.• ·Eu_uao-e*tou 
o pagamento de 27:000~, que dizia haver perdido d.1s_posto a transtgir muito com. os.aenhorea •da•oppo-: 
om,:::.uma negociação do carnes verdes, em que foi &lçao, · • · · . .. · ... ' .. •···' •:•· ~e·'~'''"!• ,_,,:,· .. 
mettido por intermed;o do governo, ou porque 0 Sr: proa1~onte, .st, o nobre aenador.:pelo:!l\to::cd_e 
governo. o mandou, ou cousa 6imilhanto; diz-stJ que Janeuo ~e tu•esse limltad!',hooteJJ!.• .-a ma~dar:á"Jmesa. 

' esse ií1dividuó não apreseiua.tj~ulo n~nbum da di vi• o,-requerJmento_que le·dliC_!lte, Dao:.P.OdJa;haTor dU• 
· da,, !JUO, pão provou a divida por nenhum modo; v1da que nem hav,i,a d~sc~ssl!o, n_em .. ninguemJho·ne· 

. diz~so ·mesmo' que nunca pMe obter o pagamento gav!'.o se'! voto. E; um du~Jto dos repres~n~ll~~s~da 
dessa quantia do ministerio passado, e até um certo naçl!o ped1r~m as 1nfor11;1açoes IJU~ qu1z!'rom pa~a p_o
tempo .deste,; .mas que ultimam ~ate 0 seu direito .foi .derem aprec1ar os actos-da admmJstra~? .-.Pa~a:q!le-o 
crescendo, · tornou~so evidente, o mandou-se então nob.re 8'3nador ~ez aquello pr~ambul!>? '~ao foi do'pJO·_ 
pagar., Ora, .. e11 não. creio qQe 0 governo possa por pos1to ~ara exc1tar ! dltcussa_o ?.Po~ o,nobro.sonadf?r 
similhaote modo disp&r, do dinheiro publico, niio sei quer d1z~r cousas ,ta" forte~ ,arespeltR .. do,,m!n!sterlo 
que''gráo ·de verdade ha em tudo isto· mas em todo e a respe1to .da malGrfa o n~a quer que oawo1stro,s. 
o caso''·éreio que "taes 'ditos devem :er explicados, q!'e se~s amt!fOS le.vantem aluva··e;s~,e~penh~m:•n_a 
afim' êie'qlle desappareça qualquer impressão menos Cl!JCUBSaf?? E uma exigeocla; na .. vordado poaco'JD_S&'a>. 
justa,· menos fundada·; sim, e1plique-se tudo, e de.: dtf§'l. ma1s, pouc:o genero1a. · Fa!or:'o~··sonhores>~-~~~s: 
mos ·mais uma· prova que muito zelamos os dinhei- m1n1StroJ ~~:s ':ftal~ fortes accusaçoes,,.dtzer~~e~lhealem 
ros•publicos; ·e isto tanto mais quanto temos neces- frente-.BO!I mdJgllOB do::poato,quo.oce~paJI';.;;.;~,~ão· 
sidade da "mais severa economia, e sobretudo do ~e. pe~m1tt1r que-uma -voz :_ao-levante ·pl!r~mo;&!'ar·:ll 
muita moralidade; · · · lnJ~StlÇa destas oxprobraçoea·l '·.-E•::·.mUltO-· 8Xlgírc~da 

fg 
.. s.·· .. :· ·.·· · t d. ·., ~ •. _,_;d· á . · t .) . . · ma10.r1a, senhores. ·: ·', ,,., · '.' .. ,_.,_,( , ,,,·,.v·. <'110:) ~::-:r: . 
. r.,'~""'!' ro _a ,aMen- ~m apare. . . . o s D c ... •A' 'i.'d' ",;;! _u;(j(< ~~-· 

· ao ·duvJdel . e uom duYido disso a respello do R. IAS DE . uv.u.uo • -:"' . P~ !1 o.: .. .·. : ... : 
nobr~l.:mbai_stro e de ·seus collegas; ~ssim, não. o'~~~- ·· ,O Sa. D. MAl'IUBL: ~ A D4?ilsa}jiâc:~".iê~,~,t;'i!J."':Ir~-
cuset. ·Eu !JUO en_teodo que. \a grande con_ven1enc~a -m1tes. Nós declaramos.(~ .!!sto~ per~ua.dic!!J, qu,e;:(a,llo; 
no . conhectmento d~ verdade,. eu· que nao deseJo por todos os meus am1gos), declaramos :.g:uo, não 
que: eontinu·e_m, a circular como roaes os _factos do· estamos; dispostos a ouvi~ estas. cixprobrâÇõ_o(;céJzi-. 
que fiz mençao, sobretudo commontados. de modo tra min1stroa a quem prestamo• o nosso tranco . e 
qu!' po~de~ marear-a morali~ade'IJo. ~ó.v(lrno,dow~u· lealapoio. · · · . - .. · ·• . · •... · .• ~ .. :,, _.,;~-: 
pau, DilO tive por fim, DOt~-se, ~em.,_.~fac:ar,:a probl.,. o Sn. CA.NDIDO BonaBS =~Eu nunca. chamei a De
dado_ de Dei;JhUm dGI nobres rJ1ln~tros. .~~~-~ec~aro, nhum de corruptor· nem. corrompido.. . . . . ·' ,. ·. ,. · 
:para q!:le n1nguem tenha a c~rag\I,ID:de er:~~pr~slal,'~mo . , . . ·· · . . . · 
llllençoes, queoqueendoSoJO éque·venliamao·senado O SR. D. ~NUEL ·-·Eu dtae,. sim,_o pr~~e1~ .· \ 
as info.rmações_ que pedi, allm-·de.:ciu.o .. diis~PP,àre~m - VozEs :..;..Nunca fóram.; ilão apoiado; n~o pr~yo_u. 
essas 1mputaçoes que r~puto e .. de&eJ~,qu~,s,eJa~.- ln- o Sn. D. MANPEL: .-Não me importo --comesse 

_ .fundada~. . ... ~ ......... ·. não apoiado. ,· : .. ·•.· · .. ::· -''····. 
. o Sn}IINJSTRO DA FAZBNDA. :-:-:V· ~x. ha de; p~dir: o SR. PRESIDENTE : -··O . Sr. senãdor''· nlo " ode 
1nformaçoes de quanta calum~1a ouvu?: . . , ~• ·· taxar um··ministerio de. c3rrup_tor'( péS ele_·· disê11tfr.,o_s. 

O Sa. CANDIDO Bo~GES:-Na o, ~onhor; .mas, quan- seus actos, censurai-o; mas. nunca· injud~~-.o·-e• ·in'- . 
do ollas forem tectdas ou arranJadas< de -modo··.g:ue· sultal-o. · ·· ·. '· · · .. · · · ·'" · ... '·.: , ... ·• 
qualquer concepção Caeil as posJa acreditar · pedil;). aa.:· ·.·o· s ·.·o M. · ·.· · · .- .·.· u'. ''.-'d· "' ··.·.···.···_-." ~ •·:.':''d' ·.·:-.··'·'' h · porq e 0 te d d d 1 . ' . ta ,.. , R. • ANUEL .. -:- set,. e e:s:pressoes, 8 .. que 

e1, u u n o .e meu evor ze ar a_.rop~ Ç.~o se se~viram grandes, oradores)m ,o~trôs:jiiíb:ei, e 
do govern~ do meu pa1~. . · · · prove1 que ellas .e:.am bem empregadas ... 1\las.,os no· 

Sr. presidente, eu hm1to-mo ás poucas palavras bres senadores·estão.no s'eu direito ·. ' . · · 
que tenho ·pronunciado, demonstrnndo ass1m mais · · · ' ....... , --· · ... ,. ,._,,. ·.·:·• " · 
uma vez ao sen3do que não é n opposiçiio que quer O Sn. 1\hnQilEZ DE hloNT':AtEG!'R :-- Provou Lam-

·gastar o tempo inutilmente. Discuta-se a reforma bem que V. Ex. 'Í:umlouco funoso. · · · 
judiciaria; e, quando vierem as inCormações e entra- · O Sn, D. 1\IA.NUEL:- O que diz? 
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da corOa, sem excepção de um só, cujos talentos e 
·instrucção' não podom ser contestados • 

E' assim, que vó~ quereis fazer opposição, é ne
gando a verdade reconhecida por tal ? · 
. . O ministerio actual . nada tem . feito nem quer 
ÍiiZÉÍr; quer viver _do silencio; disse o nobre .aenador. 
Eu acabo de demonstrar que .nii.o é isto exacto. 
Nada tem Jeito ! O q•1e hn de fazer o ministerio, .si 
vós esjais disposto• a paralysar todas as medidas que 
elle ãeseja em beneOc.o do ~aiz?. O que ha de fazer 
o ministerio, ,si uma oppos1ção acintosa e systema
tica gasta o témpo com requerimentos e mai& reque-

. rimentos, depois de uma prolongada discussão, quando 
se_ tractou dos s~q!ies, .e da .resposta á falia d!» tbrono? 

-· Nao quer o m1nuter1o tt·abalhar I O Sr. m1nistro da 
· justiça apresentou um projecto Importante, · pedíu o 

concurso das com missões respectivas, e ellaa nã·o lh'o 
·deram, como se vê. de um papel, a que se deu o 

_··nome de parecer. · :: · 
- o·sa. ·PRESIDENTE: -:- Perdôe-me o Jiobre seõa

. · dor ; está tractando de um· objecto alheio 4 discuseão. 
O. Sa. D. 1\I.t.~UEX. : - Estou- re_spondendo ao que 

se d1sse na casa. • . 
O ministerio nada tem feito-! Po.~is·quereis que elle 

apresentasse de repente projectos sobre projectos? 
.Para que, senhores? para . não se discutirem? Hoje 
mesmo o nobre ministro da fazenda não apresentou 
um projecto, a que já se chamou JlrCljecto de cobre? 
Estou que o nobre senador gostana mais que fosse de 
ouro .... E não ha ainda outros trabalhos que se Tão 
apre.entar, para o .que se espera só mente que acabem 
estas discussões calorosas, que tem havido tanto nesta 
casa como na oW,ra? 

S~. presidente, -·não se diga CJUe O ministerio não 
quer dlSCussão, que só o sileac1o o póde conservar. 

Um. voz: -Apoiado. . 
O Sn. D. 1\úNUBL : -Ora esse apoiado é infundado, 

porque acabo de P.rovar que não ha tal silencio ; pelo 
contrá:do, ha mu1ta e muita discussão. . · · 

Disse-se: « o miuisterio niio Tive, não tem maioria 
si não vacillante, -vat a reboque, espreita o que ella 

_ quer e manda, para cumprir 1lebnente os seus pre
ceitos. » 
.. Senhores, .:.:.. ministerio conduzido' a J eboque pela 
maior h- é outra banalidade das opposições. E· bem 

·. vejo que o nobre senador pelo Rio de Janeiro está 
muito em. dia com a tactica' das opposiçõos.; .. creio 
que abandonou o estudo da· sciencia a· qu.e por 
tantos annos Ee ·dedicou, e hoje é só politico, e 
procura lêr o que se diz· nos outros parlamentos, 
principalmente por parte da opposição. Parece em~ 
fim que a sua leitura é a dos livros que. trazem 
os discursos 'dos oradores de Inglaterra e de França. 

. O Sn. C.t.NDmo BonGES : -:- Estiio 4 venda mui tos 
exemplares ; tambem podiam 'chegar para nós. 

O Sn. D. M.t.NUBL :-E, si ·não houvesse aqui li 
vendà, o nobro senador podia mandar busc1r á 
Europa,''llonde lhe chegariam mais baratos. Faz 
muito bem,. é uma leitura agradavel; e de certo 
que com tão bons modelos, com· a propensão quo 
mostra para a vida parlamentar, com os talentos 
que possue, estou persuadido que o ·nobre senador 
cm poucos annos será um dos ornamentos do nosso 
parlamento. 

Foi sem duvida alguma uma bolla acquisiçiio quo a 
opposi~ão fez.... · 

.o Sn. V1scoNDE DK Ir.t.uo~.,.uY :~·Apoiado···'·' 
O Sn.· D. 1\fANUEx. :- ... ;quando· afâgoú ·o·nob~:e 

senador, quando' o chainou para as·'aúas · Oleirai>,: e 
disse-lhe· a Venha ganhar :suas Ei1poras e capacete, 
venha habilitar-se par!l o grilo dé cavalloiro;_» porque, 
senhores, por ora o n•Jbre senador está merecendo, por 
ora é simples chibato,.não é aindà cavalleiro;~Tenha co
ragem o nobre senador parasabirá frente muitas vozes 
occupando P!J~tos perigosos,até que se mos. tr~CI!p:IP,Ie• 
lamente bab1htado p_ara ~bter a bonra.4 q~~-·aspira. 
· E' portanto, -senhore•~ . outra banalidade, .. como 
disse,; mas ainda inexàé:ta :. porque,' mu~to eaib_!)ra 
.o nobre. senador ae' servlSse .de certos Jogares. 
communs, palavrõ~s da oppôal.çã~,j"éu .ciilizer(qlle o 
fizesse com exactidao. r.ombatei os ministros, ana
lysai seus actos ; más niió ·arllrmels em pleno parla
mento que elles vivem "do silencio. · : ,, .. , · : ' · 

O mi'!isterlo vai a reboqUe da maio.ria I· Quàes. são, 
Sr. pres1dente, os membros da maiona que_ preten
dem levar o- ministerio. ai7reboque 'l .Quaea -·são os 
membros da- maiorls; a cuja. vontade se· curvam: os· 
ministros? Quem . são .. os. membros vacillántes 'l ,São 
meras declamações, desde~que,ile. _uão apr~sentaQl 
factos. O .chefe da opposlçao .d1sse em. tom d!lgma
tico: « O ministerio uão tem maiorli ,: li não com os . 
votos dos ministros.» Em uma votaçãô importanli8si
mil,- o senado exprimiu os seus ·aentiineulos de adhe
são li politica do ministerio ·por 21 votos contia :f.i. · 
Depois dessa votação;, _em·· que 1e mostrvu vaciUa
ção ·da parte da _maioria? · ,. -: ; -· ' ·, · · · · 

E' ainda uma :banalidade- declamatoria quellfi 'acha 
n·o celebre·preambulo.· -- :_· ,,_,' ··.,-. · .. ·· ·.· ·:.·->·'···, 

O mínisterio deixa morrer ae fome o paiz I S(;nh'
re~, que asserção·tão. Infundada I· Q•Jer_n.é ·qtiê'no 
pau; morre de fome? Pergunto aos nobreuenadores 
qtnr· rt:pr~sentam · as dift'e~entes · P.rovincia_s~· Qual' é 
a provrnc1a d~ Imperlo CUJOII habrtantes morre!D;:· de 
Come? Eu ser, sabe o senado todo, sabe·o•pa1z-que 
tem havido carestia ·em algumas províncias; :o que 
tem acontecido, em muitos outros ·paizes :- é·um mal 
que não · é espcchl -a!)- ·Brasil ; .' mas accommett~u 
multas outras p11rtes do_ mundo em maior· ·ou_ menor 
escala; foi um mál que,· para suavisel-o-ao•menos,-- a. 
caridade publica teve grandíssima pa'rte com' essas 
imme_nsas .s~b.scripções de que os jornacs e"trangei'ros 
nos dao not1c1a.· · - · · ' .· ·: ·. · · 

·Pois bem,senhores, é·o qna·acontcce·e t,·m.Monte-· 
cido no Brasil. ·Em umaquadra·calamitosa·pa1aolm
perio, quadra ·qué-Deus ha de permlttir'qúe não volte, 
nós todos que aqui' estamos assentados fomos testlmu
nhas da caridade que desenvolveu ·estl! bom povo·em 
soccorro dos des_graçadol,' Felizmente, senhores, ·esta 
virtud~ n~o foi practicada só·na capital do lmperio, 
achou lmlhdores em todas as· prov1ncias onde a ca..: 
lamidade penetrou. Hoje, Sr. présideute, as noticias 
que nos vão chegando, principalmente· das proviitcias 
do Norte, nos dizem qua.a carestia tem •alh diminui .. 
do;· a abastança de generos já começa a apparecer ; a 
permilta Deus q•re casse o- mal que nos tem flagellado. 

Existe, em verdade, uma causa que é necessario, 
si não remover promptamllnte, porque niio é possi
vcl, ao menos procurar attenuar lhe os eff~itos ; fallo 
da falta de braços, de que om occasião opportuna 
me occuparei. O certo é quo o"gl)verno procura por 
todos os meios minorar os males que as provindas 
têm solfrido. Têm sido enviados recursos, o para ellos 
o thesouro tom gasto som mas considera veis om bono
ficio da classe menos abas lado. Como po~tanto so vem 
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. dizer que o·governo deiJ:a'-o:Braail morrer de f'ome! querem á··eoncordla vão exhumar õ pwadó,. para 
Quaea forlim:;as-provas que ae adduziram? Nenhuma. o lançar em rosto aosseusa_ dve_ rsario __ •_l e~ •_ l'o:!_aze_·m, 
Nem ·eu ilei que tenha haviclo.-,mortandade -em.·parte dão direito á i'epiesal!_a •.. A'. hi~torfa .. co~tar~, .. com 
nenhuma do· Imperio: por causa da .• eJcaa•ez· doa· se- a imparci_a~ldade que a'·de_ve caracterlaar. o que nós 
ner~s alimen~icios, • • . .- .• , . .. _ t~doa · praclloamoa._ lj:ll .nao :f'allo. por_ mim i po~q~e . 

. Esta _questa!_l. é. grave, .. gravJBS&ma; nao 1e pcSde estou~puro.e trang:udlo em.minba_ coaiCleacla.:Nao 
fmprov!sar, nao se póde e!ltrar ,nella com ~aplrito e_ntre1 eJ;D rev __ o!_u_ çoaa,_ .nb._tn:e a_ln_ da __ -~m._.Yilta_.~ __ .~u
de. part&do;. a.maiorfa, e -minoria. devem estqdar. ae- mfr·· o poder; ou .vestir. uma.ferda ele ·Jidnl•~oi ·a1nda 
riame~tl!_, ~te obje'é~;:re-(ljl'~":ecer ,0-lrilcto 'de llllll- :que .aalpicadi· com o'nnlúe d~' méui.-;~mpátr~ó~s. 
Jocubraçoes, satfaf'azendo-: aas&m- á recommendação • · -- Nao .temo · portanto; -que • me aeSam· applfcadas a a 

. que C~ o. th!!lno na falia lfcla a ~_de maio. - ._ , .. 'palavras _'proferlda1: .pel9·: rtobre~se~or, :_aúctor ~o • 
· ·. P __ or· occas_'_ ao de·_·_u_ ma ·ex~reasã9 pro~_erida na !'•"' :r!lquerimen~o. · D.e ~novo ;lhe P_ ~ç_ o .~::e,J'O_S_ 9~qu!l:seJa 
~ara df)s_ Sra. deputados re.~!fvame'!_te á~~pposiQao; mais· acautelado; e que -nos .• nãO chame. pua ,um _ 
excla_m~ll:"Se neata-,casa: :cr A-~eposiçao nao quer su- ;torre_no _em CJU& muitos dos ~e.IJI_:amlsoa,,podem 1er_ 

- lrlr a todo·• o :custO;;' a. oppo•Jçao q11er .eaclarecer o ·objectos· das ilia_tribes qlle se .. _encontram.Do pream_
"gov,eriÍ() e o·paiz. 11.~lá ha opposiçãol Não seiliestá bulo de'·f'ogo~ _ .. , , . · -~ · : ·.< ·:: : ::, ' ·:~::·. _;·. ' 
preaea_te o Sr. Sollza;-1\~m()s .. ,~. , ._ . .. · Mas, si ·nas· pílavras,que:ha.pouco.próf'ori;áiO.,se 
, O Sn Souz.t.:RAM:os :.-Estou pre1ente. . · . teve em . Yisla uma .insiouaçi~, etuão · ~ .~ali.:UJZI•·/.-, • 

.. _ ·:- :.~ ....... ·'·· ·•---· ·._ ... · .. _ . , .-_ banalidade a que. se s()ccorrell ·o.·no)re_~Oildor•'·~-
·: O.Sn •. D •. MANUEr.: ~.Nao. o VI.'JOi de Ionse nao como .(undamen!o·.de um requerimento.e~'f(ue .se· 
:diltfnguo·efnão VllltOS~-·Deiejo 'que o nobre aeãa_dor :pedem iofornia~õea. : .; •' .· . ; ' : ., - ,._.,; ' :' . : ... ·d~ . 

. · tom~' :nota·. denll ·declaração,· po1a que !l'!' ararmo11· . · sr._présl~êate, e tiliiipo d~ terintalir~~ _in'eu:~~rso._ 
. ,comp !~ent_o da maiS:pro_~-unda convicçao.q_!le .nesta :E_!l nao terta_ occupado a tnb11na, ai-o nobre senador· 
_ . casa:~ao havia oppoafÇi.(),Jl:ll não r~ pito alnao .O· que .nao tlvene •leito· um dlilcllrso tão 'irulento,-eomo· o 

... dl~~e o· honrado _ mem,br~: · pelo __ R1o de·laneuo no -q11e o -senado. o~v!u. ·bontem~ ~Foi· uma•c:vei'claCleira' 
. ,se11 preambulo de loiO·: · . · . ·. · _· ·.· •provocaçãoaomJ;DISter.i(), e'á maioria_que_o IQIIeDta; 
. O Sn. SouZA RAwos: -11. tenho minha• teaden·~- .e nem os Sra. m1nis~oa, nem.-oa.-membroa da•maio.~. 
clis · . para a- opposiçio. · · avista: do modo por que ~e· ria podiam_ g_uardar sii!)_D'!i<i, eJimj&ar:-s_e_a;_ UJil __ . si~.' -
está procedendo da p11,rte do goyerno. ·. · . . · . 'pies voto.pró ou contra ,n: re_~~riJ.D,en~. ~ .L , 
· o- :sn. n·;; MANt!EL: -~ Ora· ·bem·! Hajlt ao menos · Eu· hei_ de .vo~r peJo·_rectuerilnento; porqti,!!' _.est<~u _ 

. poaiçõas deftnidaa, como quer.o illuslre chefe da op- .bem conve.ncado·queum:minfaterioh•>~~es~.nao teme 
p(lilção;.~. mas o ·nome é outro, não.lão opposiclo-· prestar as Informações gue forem eXig&das·'peloüe•, 
niatas;. são,. di1!5ideote81 ·:formam uma D()Va. seita... presentantes da na~ o, Jllll podeflrllav~~ dil'!cta. 
Aind1vbem.J_· J•Hemoa:opposlçio,·· temos homen• ,. meate os actos ela adnílnla~açio •. ·'· ,_ . .- -~- .. ,. . :. 
não~ha· dllvida,-e preparadgsr.Para .tudo,;: -·: ·;' : .o:que·tambem -pego a'o.áo_bre !eliador· éc·qlié'uã~-i, 
,._ Sr. _ presidente,-qui! a·oppoliçao quer subu_ a ~dO C? _,con_tm.u_e. com_ _ _.., &_a clica de reque_ rlJDentoa_, •I[UB_ . trans-.. . 

. !lusto ·é fóra ~e que~tao ; e .m~ p~rect!; qUB em· se-.:al u ~rna!D. a ordem 4o dia,. ~J!'lhem, a discUPao, •de ob-
_Jsso:.caraceerJ~t.lco ·das oppoa_Jçoe~~; nao será de todos Jectos .de grande lmportancJa, : · .: _,; ___ .;: ,,.;. _.,;~:- -,: 
os ·opposlcionasta_s, ,porque ·nem todos podem· tens- · -· 0 s · · ·. 8 · ; M · ·· .:_N_ : · póde, · _,., · • 
piraç!)eno poder; mas-parece· me que é caracterfs.; !'· JLvmn.t »-' O'l'l'.\. ao H . _P~~ es 

· tico das oppost:õea ~errubarem os'a11ua àdversarios ~areCJment~s se_m fazer,requorime_nlos.,- ·, .. ,, <' -~ •. 
para· g_algarem_ •:as flouç.ões-qu_ e estes occupa_ m.·L_ og"'. _.· O Sa. D_; __ MA!WEL. _: -._ Pe __ çam-se :f_nlorm~--çõ_es!_: 1:11~_· 
P.ergunto eu~:aonae-está~aqulo.ataqud ; ·- _· sem preambulos, a~denta~:e.provo,cadores. >· : .. 

.. Estará naa_;J!_alavras ~-_ a. toilo_ o· ciiBto '1-1Bt9 é ·o ·.. Si os nobres-senadores ai contentarem em_ ··' mao
mesmo 'que·: dizer·fle · em: um· ·combate·- q'!e_!'O~os dar á mesa os :.seus requerimeJ1tos, elltB -. pauarão 
-vencer a todo_ o custo.·- O que_ é -a opposaçao ? ·é .todos. . .· . · · · · ·- > • · '. · ·.: • · · ·• : :: • · 

:um -aggregado de adv~rsarioa do· mlnislerio~ Vencer · - 0 Sn s1 mRA' D.\ Mórr": :::..... o reSiuíento'ni~nda · 
a' lodo· o·. custo .. quer dizer·- vencer 4· 'Custa ·dos . • r. - - - rl · , :- · , - ... ,:_ . . · · -· 
-maiores sacri1lcios ~; _empre1ando~~e todoa os re'- fundamentar os reque mOilti:!J• . ._ > , , .: -
cursosi tacticas.· e estrategiaa; · apparecendo ·o chefe ·O Sa. D. MANUBr. : ..,... O regimento nao manda- taJ, 
coaatantemente·para ·animar. os seus· soldados, pr~ . . u11" v.oz: -Nem o regimento :flUa·. e·m·· reque:. 

. mett~~do galar~oar os_- que r;e distinguirem, etc., etc. rianento~.' ·_. _-.· _ . _ · · .i.' · · · ·. _ ·., - : · 
. Mas; Sr.·preSldente; ha·um lrec~o-_no-dlsc~rso ·do O Sn; D. lbNUEr.: -0 nobre -ienador _e.•t~ ainda 
nobre. senador -pela provf~cla do RIO de Jaaeuo que pouco prac'lico Dili disposlrões do l,'eglmento. . r . me parece devo r ser explicado (18). · · · · • - " . _ - _ . 

Aqui ba'fnsiiluação·l S!lja:fra!JCO o nobre senador; · O Sa. Srr.vamA _DA 1\l()tTA: --A bOa ra~o pede 
mas-- eu lhe JIOÇo com. toaa .a 1nstancia e como seu que se fundamente. · · · · -
a~igo. que. s~ja !JlUito ·cauteloso na_ cil.ação de factos o. Sa. D. MiNuar.: -.0 caso é qu1fo req!}erJmento 
h1s!oncos, pru~clpalmente ~e_'Dosso pa1z, e peço•!~e do que se tracta.n~o foHilndamentado pelo ... seu a~ctor, 
mn1s que na o (I) me sobre. sr ta o grande responsab1U- p_ortanto·o nobre senador está fazendo uma censura ao 
d~de; responsabi!l~e-se por si que não faz pouco, mas S'r.--Candido Bcirg!)s_; porque' seguramente. ninguen;a 
nao se responsub1hse por outros. . • dirá que no tal preambulo se p.cba um só fu!Jdamento 

Ora, o nobre senador, quando fallou nss1m, nno do'requerimento, · · 
tinha receio do que houvesse quem, compulsando as S 

8
· · M . Q ? 

paginas da historia patria> encontrasse factos prncti- · O n. ILVEIRA DA OT~A • - uem censu~ou 
cados por alguns dos seus amigos de hoje, simi- O Sn. D. MANUU : - O nobre senador daz que _a 
lhnntes no que se menciono no tal preambulo 1 Mas, boa razão exige que se fundame~tom . os r!lque!I· 
pnra que continuar? Os homens que do coração meatos, o honrado membro pelo R1o de Jaoe1ro-uuo 

• 
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lí.O SESSAO.,DE: 6: DE.JUJ':.HO~?. 

~r:~,pte•id~nt~, :vo~r,diz~r uma,·.c'!.usa,qUihé,m~nha · '" .. 0 ,Sa·d'nli~El'Í'rJbg-.Attençio;xJSr•!:lànaílor;.~ . .-l!r:::e; 
OJ!ID!ao part·1· C!Jl~r, nao·, d1go que:.n.1ng·. 11em. me •BlRa·.=·: u: ,0,,.8-.""i ~··''h"''"o. ,, mm~o J>A!>'< ·~"'."'r.:. .. '-··ui'.::>!r~ .,...;l T'·"'"'''"'·.~. 
Sl .eu fôs~e. m1n1slr_D da ~orO.a, . ia perante elJa hu:- : "~~'i~~:,~~'ftlJE_L.im ' 1l:'Rl,C:!J!JI![IP._ielt~~c,\!!,81,~~~.1f'l~"; 
mlld~~~~t~:·depo~.lln.~·.ml~ha ~ost,a •. ::~·\' .· , ;.·~· : yli_an,, ~J!.~q, qu9J:g~.JI.~\))e~,;i'l;,:,;dl' ::= ;~·';:•~;: 

o,sn •. MIR.\NDA : -:-.Apoiado ; o Sr; Nabt1CO ·aca:~ ... : O·,Sn • .,:VIIHlO:WBU~BllÂloBIIQUBRQUB :,...,..(.P-Ar.CI\0 Sr ..... ~\. 
ba I~:Jlb7~ ~e d:ir .um ·apoiaM;:.. .. . :·. .· . . . ·:. :: .. , · ·D, ~anuet:) :"'~~~~a;,Jilinist~o ~·D~~ q~era ~~: 

. . o Sn. VJSCO:!IDE DB ALDUQUERQIIE :;..;.. ;,u .e 'por.;. _apolo d,e v~JEx-:(~11 . . t•d!J_opp~Jão~J·. ,,~~ ." .. \<lt.':'::. 
qué ?... . · . .. · ' ·· . · . · · ' · · · -' O s-n-.um Miwi!r.':~Porqu'e!. , .. v,.,,.,~11 ~ "'>!; '"lJP 

<f~~;;n.:MANIIEL =·~ lsló uão.tazia o sr. Miríin-: ..•. Q~;'sl(::,y.i~Eó~'h~;::~(Á.~~Q~~ifóAA?~~~·:;r9(4~q;M;;; 
da;,:n~o:cahla ,nessa. . ·. . ·· · . . _ · ·.: : .. · .. :.· -~~f~sali _q~ea· .s•u) pel.o .. r.es ,qu~,as,acc,:~.Ç\1.~-!~.r~~ojP.ll ... o_•:.~.,.,. 

· · · .. · ' . ·' ""' OtppOBI" O } . ·. . ~ ,. :l<.~. 
O:,SJ\, V1sCONDB DE·ALBIIQUERQUE: '- ,;,,j>orqué :.· ·, . : . " . ·' .... , ..... '.::· .. :c., •. ,.,."': . .;;.J.:?'.-~·•·"~'·';i•t;;;:;;~::r~~,-;,.,,-~ 

I 

um .. dos membros desta casa, que ninguem ignora 0, •· Altn ora, peto. Nio.,tã,o os::votoa do momenkJ;1na~, 
acoeuo.•que te!l'! jur.to li corô~o.é o primeiro··que. sao as sympathias de1loJ.e;1enho-um:de,~•~aaÜI~·; 
vem·: aqui. hoatdisar os Srs. m1n1stros :. ouv.iram '- .fazer, tealio aqui de serv1r ao.·meu-,paiz;~e ·o:cumpr~~ 
. O :SR~ VJscoNDB DE J EQUITlNHONu.\ B ovtnos·. SB~ mento des_te de~e_r. é qu~ m~ impelia; :e,s.t~~!l~~!r'<!.~ i} . 
NHORES ': - Como'?: Não oúvimos. . o s~ .. D. ·MANuaL : - Isto·é O:que.ae~Dão lu• ~. )!1!"!'4 . 

:O: sa; VISCONDE . DB ALBUQUERQUE: :..... Um d~s . o Sn. VISCONDE DB .ÀLBUQI1ERQl1E': ':'""" Nãó'J'4f.;:.&cr~~: 
membros desta casa, que t'odos .nós colihecemos·o nos:.li:v.ros, nas physionomiaa; .nas .. '.sensações.;;jja)i 
acceaso~tuetem junto ácorôa, é o primeiro o1ue pal~~;:vras, em.. tudo·.que .. nos. cérca.:.-veremos;;.'lli::o. 
vem aqu1 hostilisar os Srs. ministros; aquülo q~~:e eu digo é ou·_não: uma verdade•,etern~·· .. : .. 

(Vitias.recla.manões.) · . · e si ~s mlDistt'!s n~o se.a~ha~,. de~éfas em,circum.; 
.. · ·· .. · ·· · "· · ·· · . . stanc10s-que oump1llam a certos deyere's;;;," ·:' ::· ': .. 
,Q:t,Sn•' .. C.lNDJDO · BonGu : - Cre10· quo essa cir· · .. · · · ·. ·- · ·· ... · ···• ·- "·- ···· '·""''··.,: · .. ' 

· cumstancia: não me _inhibe ~e exercer as funcções .. O Sa VISCONDE DEAB~~=,~ ~o.~qD~9.r,ªo.'.d. ,,· 
de!HDador do•Imper1o. (Apotados.) · . · _O SI!· .VJSCONDB 1111 ·ALBIIOUERQIIB:.-Concordel!,O,IJ:_ 
C:t~fi2Vis~o~E .D~ 1EQ~JTINIIONHA :·-Si; pr4)si~ nao, naoé a primeira vez que. não:concorda comigo.,.,-, 

d~n)~, ·nao .. sersl a d1scu~sao neste terreno é con:ve- e uu~ca me .fez, saudade.,.(:ftJ~~o·l . ,. ... ,;, ~ ,,. ,,, :i.\{: 
01ente,' · ·· · · '· : · O ;:)R. VIsCONDE'DE.AB.lBTB':'-.V. EL c:ausou~m!l. 

O•Sa. VIscoNDE »B ALuvQuEnQÚE: -Si eu estou muitu vezes saudades. .:. :· .. , · ~- •.;.· '·~· ,;~,,~:: 
fór'~lla'ordeln~ v. Ex. faça o favor de advertir-me.... O Sa. VISCONDE 'DE AuivQIIERQUE: ..:.O;~ob .sinto · '(z;,_, ,·:~ .. !.:(. ... · .•• - . . ' - muito~ ' . . . ' ... ·-w _ ..• · ,.·. , ... ,,.· ~ ..... · .... _ ... ;. ...... 

Çro.J.::a,n7!1B. d1u_ersos apa,rtes.) ·- ·: ·;· · ·. ~· -- ., : ":·':-.~~··;: 
; •.•• :y"Ex. veja bem si. estou fóra da ordem ~ Sn. D. liiANUBL _(para a op]JoSJça~) : ~ Nao -.ob.. . o'·.·s .•.. -p·· . . . E. . 'd - • apolam agora,?: ·est.ao calados:?:. -apolem;::.&am~eJ;D 

n. RESIDENTR:- • nten o que nao ; mas os agora. · . · 
~r!l·iB!'DadoJ:eS tum ... ta .. n. to dire•to como e11.de chamar 0 S V •1 ' ·· · ·:~ .. -: ·N:•:. '

1 ·.-::·~ :···. 
a ordom<.o.-orador •.. - . ... . . . . R. · JSCONDE DE· TABOR~RY •. -·: ao. ou_~•:.;:~,:. 

0: :. SR: C.~;'!:DIIlÓ. ;~9~GES ,::-:c: .A corôa não impÕe ~ . 0 Sa, D. 1\úNUE~ ; ·~ 0~_1' ·é. ·~~-~a·.'t:~ .: ' :c_;;~.-;:::~-:::~:: 
sua vontade a ninguem •. .(M~it~s flPO.iadOs.) . . . , . O Sn. YJ_;'!CO~oB: .DE":ALnUQUBRC)l!~:: ~.Os;n!l]:i:.~~·~: 

o·.sn. V1scoNDE .DE:.I\LBUQUBRQUE.:,~Não contesto senadores B!!O .tao 1nteress11dos, ·~omo·eu;~,no_tiem~~!!f'· · 
a aéç!i,o 'd,o)io))re,s~~ador,,:,n.ãO, .. a.c~msuro, mas digo do nosso PS}Z ; reflictam ~em a•posiç~o e~:qu_e.-se 
que :ai. eu .. fOra mlnlatro . entregava a..pasta •. E•tou acham, re(llctam ,bem e yeJ!I!D os :JJerlgo_s, ~e:::nos 
fóia'da :ord,e'm.~;',;:;, ·-'~ 'r~::,.. . • . .. : . · . . :~e;~~~; As ma1oria' arraDJadaa ~~l~.man~1,r~:q_q_e: 

O SR. D.l\IA.NuBL:- Está:na ordem e Illuitobem.: .. 0 s ·v"' J ... ' ':·0· :-,·_ ".:.,~~' · :. . ·M . , . .. . . . . . R,. ISCONDE DE BQUJTJl'mONB.l :. - ••'"' pe a',"· _ 
O·Sn,,.SILVElRA: DA . OT.'l.l .• •- O-que ser1a do.·go-: trnnunra que ·n6s "emos ... · . · ,· · ·: ,_. "'·' ·.><•.v ''·'· 

verno parlamentar, s1 suas postas dependessom•de.: · .0 .· ·s · ·V · · · A · · -·· •· .. ,-'">.• :o·1v" ~~~·.!.~ 
incidentes desta natureza I'., . . . . . .. . . . . . · '·. _, n .... JSCONDE. D!l ... LBUQf!BRQJJB •. ~,.!.~:~.,as ... , . . · , " • · ''· · ·.-·r d: · · ' patxoes .excUadas, os JDtere~~sos consultados'' .. e 'não · 
. o .sn. VISCONDE .»E• AL~~QIIERQIIE =:- .:Ah:f a: :nC?S!8. lnte~esses nobres, permUta-me v! Ex .~ .• Se~ll9re8l!!i.:, 
1nfehc~dade é querermos .. compara1•nos com pa12:es eu d1~ser alguma cousa de inconveniente;' Chàmem!.;· 
que nao se parecem.nada,c_o~no~~o . .-·'.''.'':' : .. ; ,, • "•I me á'or~em ... ~ __ e nil!l interesses nobre&i•porqué, 
• O Sn. SILVEIRA DA Motu:~Isso·nã:o•é'adiníssivel: Sr. pres1dente, ·en·vf'JO muitas vezes••queDor-que·; 

o • .Sn. v1scÔNDE DE !T1noniri: :.;!..::. 'EntãéÍ' ne- meno.s: nos · importa é ·o ·bem-ser do noaso:-pai~;?.~ ·: 
nhum gentilhomem da imperial camarà' ·'J?óiielia' ( Apotados.) _ , . ' •· ' ·.'" •' ::·!::•! · 
fazer opposiçõ.o ao· governo I:{ apoiados) •.. ·• · O· Sn. BARAO' DB PINDARÉ: ~Parece que-'assiril!ê • 

. o sn; D .• MANÍIBL: -:- E um'eonselheiro do'estâdó o Sn. SILVEIRA DA. :MOTT.l t.;;;;;. Apoiado~ ,,f,JI. 'I;Ji .. :: 

quo tem' outra. importnncia? . · .: ·· ' ·• • ..... '. : ·; 'd.Sn. V1s~~B :OE' AuitiQvlino~:::·.!~)~ito,ti''~'P.~.r~ 
O Sn. >VtscoNDB DB. ITABORABY:- E' a' mesma· suad1do que sno 1de1as do momento·,--p:>rqucfos'Eora::;'• 

co11sa;, ,;,:·: ... , ·"· . .. .. , .... ções não·estão pervert.idos.V> •"'·'' '~',.,,:,<·r .n:.::. (j 

o: Sn;!::D~ ,, !IIANUIIL: -- Tem <muito mais. i~ por~ . . Ç, . Sn ... V!scoNÍJE ... Íi,n '';J·E.dWri~ÍÍÓ'NuÁ/:~' :'sá'P:'W: 
tancia.~:)'.~ir~~;~u::: .. :··. . ... ~ · ----- : ."·-.··· malorins:·que:-tlós~temQs .. ~:~:-,·:·:~~ ·:·.: ,~:, .; -\·J·~.~;~~:~_~·.: 

01Si\'; Srmtrr.i. DA !IIOTTA :' _:;,;, Nõ.O. sei a· i'llzõ.O , O Sn: ViscoND'Ê:nE;ÀiJv~Ó~~Q~~::. ·.::::.:~ma~~~~á~'.: 
por que o nobre senador pelo llio 'do Janeiro ·nõ.o tantemonto somos:aunstados,,cisquccemosos:.nossos.: 
p6de fazer·•opposição ao governo, o um ·gcntilho- deveres. · .. ,- .. ;; : .. ,.:;:1 (,,.,.,~_.i.:! ;;:·. ·~ . ''· "' , , •. : ,., :rpn ·,) 
mem da can:.arn pode. Senhores, as minhas disposições em Javor do-go- · 

...... 
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. SESSA.O .DE 6 DE ·JULHO. 

yero'o'siiO· as:de UJD membro·. que ·podia Saber D- que O tos não' ~éDl no:.relatorio, O quando diBCUii;DlOB OS 
governo faz,. podia entrar. mesmo n.os C9as'elhos,par- orçamentos precbaremos delles. · · · ·· · · • · . ·· ' 
tioulares acerca· daa·suaa··medidas,· acerca·de•.t~eus · . · . ·· · · . .. ... -' · .·· · ·.. "' . 
pt·ojectos·; mas · Jlão faço· itsorexamino o. que o g0 • , ·O Sa. Vrscoli'DB DE .. AJ,BV:QUBRQU&_:-:-. Os.~brea.ae-. 
ver na .tem ·feito,. ·i!.comparo. cum• qu~· o8 outrosJlze~· :na dores se. recordam. do,que,, -quando se dascutiu a. 
ram e digo: u Este dá· mais espeianças do que ·01 . :respostaá falia do thr~no,. eu_. f!lll~i u,llla,n~, e.f.~~!).? .... 
outros. » De esperanças é·qUB·eatou .9ívendo. · . · O. Sa. Vrscol'rDB DB · JBQUITINHOI'rRA:-. Fallou .con-
, Uma-da~ !BtHage~s Aeste~governo é ter oon_tra si· t,ra os requerimento•·. Del!la.· occa~!~o~ . .. · : ; . ;, . 
uma oppostçao f.>rte, cu~.~,m 01 nobres sens~o~üs que ·o .SR. Vtacona 08 ALuuQUBI\Ql!B:.-:-Fallei uma,~ez · 
eu_aclío ,q!,!e. ollea prestam:po_uc.o •er~l,ço e.m fozer op~ .e como fal!ei'l como .·entendo _que: 11e :deye. fallár ,c na 

· posjçªo'l prestam um grande serviço. (tipf]aatlos da 0P· resposta á falia do throno, ·que _e: tocàudo aa.·eapecles 
· pOBif(JO.)Sabemo~ no~res11enadores porque eu qu~ro por alto. Poli cuida 0 nobre aenador91~~Jcf. de:en_. . 

mais- _que o .min~ster1o se oonap,vet é poPfue, 11 o trar·na queslio:de>fJnançsa'?.cuidam·que:~·eu .. nio'te~ -
l>Odl\r f4r para ·os nobrBS'II~J!~do~~s, o ,lilen~io_ ha ~e. 'nho desejo •de· mostrar o tnCIIJ culpll l' ào 'que fiíllei: na· 
relnu.en\re a~,c~lu~nas. . . ' ·. ·· · · · ·. ·. · · diacueaão darespoata•aUalla llo thronol'\cuidem que • 

O Sa.· D.\NT.AS:- Não ha de· reinar,· ha'.muilo não tenho desejo cftl:moe\rar:quaee 1ão os verdadei
gente; nio ba·de "relno.r, porque são muittJs:os pre-~ roa réos .dos maJei que penm •obre o.no~so.pali?.i· •. : 
tendente.!' .• :.: " .. '. :· ........... ~· '' ·. ; .. : '<·, '.:.o Sn •. VrscolOIB•·DB:.1BQUlTIKHOKR.Ú:;....· ua·:vbite_ 

o··sa.:v:uc•>NDB .<Dll:'· hBUQUBI\QUB':·- Pretendeu- mil.contós !la saldos •••. , . ' ' .' . :' ' . ' ::: <- ,,.,, :..:• 
t~e de que 'l -~ara que o nobre;·scinad~r quer f~ll~;r · · OSR. S1r.vs1u DA. Mo1ÍA•:'~Nioé'nece8Arlo'.-.ià;:; .. · 
nus~? q~aes ·.s~o as ~~perançl!s que, no~ restam. 't . :·. · ,ber .quaes aão. os rc!os:. queremos concWaÇão. :1 c· ~ '· .: 

'o.;· ~R: 'SILVEIRA. D,A ~IO.'ll'A .: ,-:-- Nesse caso- havena : : o Sa. VIiiCOII'DB DB ALBUQuERQuE f "'-'Tráctàndo ii' 
oppos1çao até. de.gente ~_obre ••• :: ·.. .. ·· . quea1ão perfunctoriilmenteneua.qccaa!ão.;·e:podéndo: ..... 

O Sa. V1scoNDB DB·Ar.uuQUIRQUB.:- E'. cruzar os lallar outra vez, uio. qufífallar:, e por Isso nio·poslo·,: · $~
braÇos. e pedir aos-.nouos: tenhore• .qu.e.nos gover- saber . a razão por qua:o.miniite.do'Jaslste~ em:lévl~ 
n.e~, com compaixão: . . '· . . :, :: .. · ; : tànto te~po na itiscua,são da reapos~ á ~~~~~ do t~ia.~~:"::o· 
· D~go,ist.o, porque nao appro.vo C! dne1to de .res1s- p~rque Já ha muito que o ?rinister_io. de~ia ÜI~Pe,-r:; 

tenc1a·;: .tJJgo, senhores,·. ao meu pa~ :. • Soffre1, esta. dtdo o encerramento desta di1euuao DI .outz:a ,~'";, 
pleiade. ha de_ destacar-ia. ~ .· · · · . . . · . mara. . . . . . .. . ·. . .. _- ,- . . 

O:S"a •. SILVEI!\.( ·u4< MpTrA : :..:;.A doutrina da re- ~os~. YlSCONPE,'~B JJ!IQUJTII'fJIONHÃ: _;'A maio~. ' . 
siltencia em casos extremos c!. do. Sr •. barão de Pin- nao quer; o . m1nister.1o bem tem vontade,:· maJ.· 
daré.. .... · · · -.: uão_póde conseguir ena:.medidaealvadora• :,·,.~1· . __ ... 
• o·sa-:.Bwo"naPIND•áB': :- A's.vezes. · ·

1
0 .Sate·;•·partsiósm: ·-d·· · Peç~· ·aó· Srhen·ador: qu'i; . ;:;:~· 

. O'Sa. ·,vucona IÍ,i :.AJ.uuousRQÜB: . .:...;Não resis~ n om rrompa ao ora or. · -- ·· · , : .·: . 
tio dOi ·ha.il esperança' do que' se DOS venha' dar. alglima ' .o; Sa. VrscoNDB DI 'AJ,UUQUEI\QUB : ~; Qi. aparte• 
esmola. alsu m· dia ; , . po'rlanto, é. peior, .resistir; na lião me offendem, ilãó me perturbam~· Sr;·présidente. 
resisteóci~.é que ellàs ee tem.apoiado·. Mas, Sr. pre- ·. osa.·jauiol!l'fl.'&:·-:- N~ó é _por_9treuder;, éjlpr~ 
sideríte,. eu·' vou sabhido do meu propoaito.. · : que tol'nam aoarchica a dlscusaao; . · ;-. ':>'•' ~: · ·: . 

VozEs :~.:..:NãÓ, lião I . . ' '. - ' . o si\. Vlscol'fl)B DE ALBUQIÍERQuÍI: ;.;...:':óiga -v~,&~:·~ 
- O ·sa;~ VtscoNDB DE AuuQUBRQVJÜ :--Eu quero a que qulzer, alies me esclarecem; por:e~J!:Iplo, agora 
conciliaçiio, -dialci 11qui ·.um doa oradores . que. fallou ouvi um e parte ·que· dizia qu'é ·o minlstimo'quer'' o 
multo DliC:oncilíação ·e nas suas medidas; provocando encerramento da ·diecullão do voto do graças, e· a 
seus antagonistas; eeuqueroboje e semprenostrar- maioria.da.camara.não quor •.. ~" •.·.~ ·-~ · :-.:: .. 
lhe que -os Cactos calamitosos que ·houveram foràm () Sa. ··D.AI'fT.AB : - E' boni que o Sr. ta~lilgrlipho 
mail .:provocaêloif, pelos.·," •• isto nào.- ••• ·se"irem .tomeeste.aparle.· .. ,.. .,_., ··.·: .. c:·~··· :. "·"': ' 
sempre bem ao .18U paiz, commelteram· alguns erros o SR •. VISCONDE pB A ~BUpUBRQ'!IB : -Eis, ··aqui' 
e que,t:em -corrígia:-le •• ,; .Senhores, ·estamos.·aqlii, maia um motiv!) para e11 aôstar. elo ~tniste!fo. 
venha ,a ,correcção.. · · · · Porque, com elfeito;os nobres senadot:es•vl!lramJui-

E!tàu persuadido d'a. que a. policie .ha de ser se- lillcar o minlsterlo eni uma. oousa · em· que· julgavn 
parada.·da:justiça;-.disto•.·estou seguro :porque me que o.mini~terio.erac-ulpado •.. : ,, . , · · ... : .· , ,.: · .• 
promelleram. ; ... mas- não, atrapalhem oom requeri- · .O sa. SILVEIRA .DA ·MoTTA: :--Esse facto, -prova 
mantos, para que isso não se faça. .. · sua fraqueza.. · · , . , , . . , . . 

O Sn. SILVElRA DA. Mo.TrA: ,.-·Quem I em atrapa- o Sa. · v1scoNPB DB Ar.liUOUERQUB: _ :Que <va-
lbado não é a opposição. . · . .. . · · Jer1tit. qüer o.nobre senador? Os nolllres senadores 

O Sa. D.--MANUEL : - Querem provócar e não querem restaurar o seu analgo predomínio. para não 
querem que se r~sponda. · · ·· · · . · · .. · tia ver opposição, e então fazerem -boas~ · 

Q Sn." VIscoNDE DE ALBUQUBRQUB : -Não estou .; Senhores, vamos vivendo. Estou persuodi:lo que a 
respondendo a ningaleiD, eslou discutindo e mos- nossa administração, ainda.· que de anjos, havia de 
.trando que o requerimento apresentado deve ser practicar actos máos; oóJ todos temos erradll e ha
rejeilndo ; e eu 0 rejeito porque 0 requerimento não vemos de errar; os cousas estão encaminhadas ·a UIJI 
ó para obter informações, é para se fazer um grande ponto tal que é necessario condescendoncia; Sonho· 
pronunciamento contra o mmislerio; eis~aqui o fim res,, ha erros que vem clelroz!.. . 
do requerimento, e eu não vejo rDzõ.o de ficar calado. O. Sn. llAnÃo ns PINDAJ\É:-E erros graves. 

O Sn. SILVEIRA, DA MoTTA:- Esses osclnrocímen- O Sn. VIsCONDE DE .ALnuounnoun: - .... o gover-
6 



SESSÃO 'DE 6 DE JULHO. 

no está na 'posse de iodos os poderes, mas não é. pos- O Sn •. SiLVEIRA. DA )\lo_ru : - ~u conto com bso. 
sivel que' de um momento para outro se dissipe este 
estado de cousas: vamos aproveitando as promessas O SI\. VIs.coNDil Dll ALnuQtlR.nQus :·.....:Conte. 

· dos Srs; ministros e os esforços da opposi~ão.; mas O Sn; NJsr.oNDE DE. JIIQUITINHONn·A.:- De hoje em 
nii.o tendes ra:.liio de recriminar.· diante. só serei. das op'iniõea do Sr. visconde de Al• 

O Sn. Vr:coNDE. D.E JEQinrJNHONIIA : - Oh I não. buquerque... · · 
o Sn •. VISCONDE DE ALBUOUF.RQUB: -Perdoe-me o . o Sn. ,,ISCONDÉ. DE ALBUQUERQUE:- Niio me r~z

nobre senador; essas ceostu·as que se tem-feito, eu fa!'or nenhum (risó); po1·que.'o que··au quero para. 
digo que são" todas,; •• querem que eu Ihelt. en~ioe? !JIIm, quero ·para· o nobre senador; assim como eou · 
.:. O Sn. VISCONDE DE JEQUITINUONDA.: ·-Eu'.deSE'J'a- mdependont!l em IJiiobas op_l~iões, ·tambom<<Juero - que os nobres senadores. o .SBJam. · · ... · · ·. · _ 
ria, mas é 'p,ara .. ser da maioria ... · . . · 0 S s · · l\.1 

0 
s · i 1 t · d 

O S · V ' ' · · . ,. · . . . R.. . ILVEIRA. DA. · OTTA.:- . r. m Jl S ro a 
• R: ISCONDE ~E .ALBuQUERQUE: - Nao é pre- ju;tiça-é quem.eslá: "Zangado com está discussão; .· 

ClBO. Nao acho poss1vel um homem ser de um par- · . · · . · · . . · . .. . . . 
tido sem renunciar á independencia dá sua posição. · O. S~. Vuco~DE o~ ALDUQUERQl'E: :- Porqu_e T•:. • · · · 
Costumo dizer aquillo que entend<T que é verdade, e, O Sa. 'SILVEIRA D4 MorTA i- Queria.· a :re!ilrina 
portanto, como hei de ser· da maioria ou m:noria 't judiciaria;: : · .• · · 

O. Sn. VIscoNDE n11· JEQUITINHONHA.< -1\fas estou O Sn. VISCONDE o~ ALBUQUERQUE: - 'l'ambem• a 
convencido de que V. ~x •. ba. de votar maior nu- q!lero, m_as q~ero que S •. Ex;. Caça .um papel de_ mi·. 
mero ·de vezes com a m1nona.· · . · ·. IUBtro ; nao se1 sUaz... . . . - . · 

O Sa,_ Vrsc.JNDE: DE· AuiuQuEJÍQuE : ....,.. ·Quando O Sâ. SJtvErü DA Morr..ú ~·Nãci -Caz't · ·. . : 
ella s~ achar. de accôrdo colb as minhas. o~iniões. · · O Sn. VIscoNDE DE ALüuóúBitouE ~_;.Más, si e),l'es
Eu .. nao. quero qu3 o governa' .se • subordine, 911ero tivesse na posição de s. Ex;, quer.: ria uaia'· declara:. 
que o g:overno ~arche segundo .as .convenleD'?las d.o çiio, ou explicação, .porque todos os nobres senadores-
•!u . puz: o malB_ é embrutecer; é desmorahsar '· e têm independen·cla. âe :opiniões.-... , .. : . , . · 

·. naonosponhamos a fallar em desmoralisação do palZ, . .. .. ,. . · 
pórque· ella lião poderia existir si não'partisse d9s P Sa. C.t.NDIDO BoRGBS :-;Menos-~~~ . ~, • • 
repre1entantes da nação. · - • : O · Sn,. _YrscoN»E D'B ~iliuQUERQUE: ;.;... M~s· as_ nos:-

0 Sn. BARÃo DE PINDA.RÉ: _Apoiado. sas po_s1çoes, as· ,íuncç'!es _que _temos obr1gaçao._~e 
. r , .. • cumpnr pêam nossa liberdade, e a.l{ui está quem o 
O Sa. 'ISCOJ!!DB ~~~ ALlluQu~nQus:- S_r. pre.s~- senta e tom muitas vezes reconhj!cJdo:o freio-que . 

dente, por ms.Js quemdague .nao veJo grande ';lt~ll- tem, em :virtude. de outros deveres-tão ·importantes 
dada no requenmento dos Srs. senadores; O:' m1n!s- como estes. Faço. justiça ao nobré senador, estou 
tros que ~«!tem por ell~s qu!lntas vezes qUlzerem; bem certo_que,obra:na·~IJDVicçã,o,de.suf!~.opiniões; 
nest~ o_ccasJao sou da op,ros1çao, voto contra o re- mas,. perm1tta que d1ga,-a· maneira por que o n_ obre 
quenmen to. :;enador se ~xpriíne te'm :ú10 grand~ · efl'eit!J.~- s(J15re 

O Sn. SILVEIRA. D,\ 1\IoTTA: ;-O requerimento é a_r_eprt>sentação nacional, 'porq~e o n_obre_se11ador 
da opposiçiio. · . · . nno p~e de1xar de}'~c~nhece~ qui! a honra queJh!l 

G Sa. VISCONDE DE ALBuQuERQuE: _ ·1\fas os Srs. · Cazem, essa honra !ao. ~rande, 1mp(Je de_v.eres. ·: , .. 
:ministros votam por elle, e e.& voto contro, porque · · O Sn. ·CAND-DO BonGJts:- Impõe a.V. :Eic~ .. tam;. 
o julgo muito prE'judicial. · . bem. . · ' . , · · ... - , . 

o sa; VISCONDE DE J.BQUITINHONHA.: ·-Oh t ·O Sn. SILVEIRA DA: 1\IOrTA.: -'-v. Ex •. exp~ime-so 
O Sn. v1scoNDE DE ALnuou.snQUB : _ Sénhores, C<;~m Jranqueza e. quer que os outr~enão tenham ts~e 

façam e mandem á mesa quantos requerimentos dne1to.. . · . . . · ·· , ... 
quizerem, mas não venham aqui fazer propagandas~ . O Sn. VISCONDE DB ALDl'QtlBR_QuE : - Eu me e~pr!-

0 Sn. VISCONDE DE JEQUITINHONnÃ.: _v. Ex. per- . mo com Cranqueza, mas ha.muJtll. cousa que sou obn-
dôe. _ . . _gado a calar. ~ _ _ ~ -.... · 

O Sn •. V1scoNDIÍ DE ALBUQUERQUE: -.Senhores, O $n. VJECONDB DE JEQÚ(TINHONIIA: .:_sempr.e sus-
ha ás vezes procediment~s de gru:pos na cam!!Pa, q~e tentou uma .inol.ependencia _de caracter illimitada~ . 
bem longe do conseguuem a l1ber.dade, dao_ m~1s o .Sn. VIsCONDE -nB ALBUQuERQuE:- Eu quero 
força_ ao_p?der. Ç)ue!U D?S deve serVl~ de p~alol sao que éada um avalie bem o éstsdo·em que. se acha. 
·o~ prmc1p1os da JUStiça e da m~de~açao ~ ainda que em relação aos Srsi 'ministros; eu queria que cada 
nao vençamos, quando temos a JUStiça da nossa parte, um dos· nobres senadores estivess, no ministerio e 
temos a força. se déss.e um caso tal. 

Portanto, não me parece conveniente para o ser- · 
viço publico que 0 requerimento·se approve; o. nobre . O Sn. SILVEIRA. DA Morr,\:- Está sempre acon
senador poderá ter essas informações, quer nos or- tecendo isto ; opposição. fazem ao ministorio outros 
çamentos, quer ·mesmo dos nobres ministros, que as que estão em eguaes circumstancias. 
poderão dar desde que a isso forem convidados; o o Sn. VISCONDE DE ALDUQUERQUE: ~ Não con
mais é J?Or embáraço ao expediente das repartiçoos Cunda a opposição com a provocação. Lêa o jornal, 
publicas. · veja as palavras de que .se servi!l. o. orad r ; não. é 
. O Sn. SILVEIR,\ D,\ MorTA:_ Si pedirmos as in- uma jtlstificação do requerimento, é um exordio de 
formaC<ões na occasião da discussão, os Srs. ministros fogo cómo disse o nobre ministro da fuzonda. 
poderão dizer quo é preciso mandar ás secretarias. O Sn. SILVEIRA D.\ JloloTTA: - V. Ex. está csque~ 

O Sn. VIsCONDE DE Ar.nuQullnQUE: _ Quando eu cído de outros exordios peiores. -
achar que o miuistro é impertinente, irei D. o!lo. O Sn. PnllSID:-!I'Til.·: - Attenção 1 
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O Sll. V1scoxon.on AtiluQUERQUn :·-Estou multo Eu, portanto, conlando com a 'bondiide-de V. Er., 
con.vencido de que o govern_o acha-se em um tal ou_ pPço _que dê para o~dem do dia as loterias a- que me . 
qual embaraço. · . _ .. : referi.- · · - .. - .. · "" · · 

··o Sn: ·D. 1\L\NUnt: ;.;:_ Nunca me arreinindo do. o Sn. PnESIDI!NTE (:; ... :.:opportunai:ne'nte' :hei ,'de 
que tlz •. · · · · ·. : · ' ·. . · -· -· ·· attende.r ao pedido do Sr.: senador. : · · : : , 

O SR.'. MIRANDA.: -Estranha-agora nos_outrosi.' · · · Dada .a-hora, o Sr. pre~idenie :·declara ádia~Íl a 
. o Sa. viscoN'oB DE A'tútQUERQUE : .....;. o mini.sierio: diSC!.JSSii.o, e dá .. ,para .ordem 'do d~a .da. se_gu~nte 

s'ei'ia mais p.11rlamentar.si.th:esse uma maioria contra.' ,se,ss~o: · " ·.· , - - , .. -; . · , -·!<; •. · ·.' :::c· :. •: ·• .... 
·o·s .. C' .. · · ·n- · -··' · ·v·..,._; · ... - 't. b-· . DJscussao:dorequerimentoadiailo,-.por-.sll_:ter.pe~ 

... Ro- .-~NDIDO ORGES: - ... ..-.a._.Val mUI O em_ .dido.a_palana ; : . _- _ .·. . . . . : . _ -:,. _: -, . : 
na oppos1çao.. . , - . ,. . - ·. Continuação da dlscussão.adiada.e o reato das ma~-

_.._, (fia_ outros tJpartes). :.· · terias já .designadas. · - ' --· '· · 
· o. Sa. V1scol'ioB »I!!"Atnuousnotiz: ,_Digam os no- :. Levanta-se a ~eseii.o ·ás dÚaa horu e' 3 ·. ·qaartos'da · 
bres-~enodores o· que quizerllm que estou muito aatis- tarde; · · · . ..- · ·: '. · - . 'y · · • •·- ,. · · · · · 
feito com' a-minha consciencia; pes·11vam~me ob_riga- · ·- ·-· ·-· · ... ·· · ·' ·: · 
Çõentue··eu deviá cumjlrirí• terei cumprido muido 
mal;· mas presumo que tenho cúmprid_o; e voto con-
tra'o requerimento;.· · , · · · . ' Seualo·.de', ?\de .Julho, • · 

·_ o -sit. ·PnBsrÍIEt~·TE :--o sr. viscõode de 1equiti- - · · - . · - · ·- ·. · · " · · 
n.holihll: tinhá pedido a palavra; A. li ora está muito. PRBSI~ENCIA 00

: ~ao_' E_UA._L_ :_:~~:~1~~~-~,'0 _: ~vALe~~~ 
· adiantada, ,mas ·nii.ó posso· deixar de t~teencher o - · 

tempo que a 'sessão deve durar. Tem po1s à palavra SuM:11un1o". ~ ExpedieiÚe;·~'Jleqummento. ~erbal do 
o. nobre visconde. , · · . , . . · · . s~; Dias de Carvalho: O.bsen;açõ~ do Sr. Silveira 

-. (LSn. V!SCONDB DB• J'EQUITINHONHA. :-(depois de da _Motta •. Votação,;;.;. Ordem do dia.~ RequeJ'immt~ 
uma pausa) Sr. preEidente, ~isle na casa -um pro- · do Sr; visconde de"ltaborahy pedindo informaçóe. 
jt;lcto relativamente as loterias que acamara dos Srs. · sobre o banco do Brasil. Discursos dos Sra. :S.OW'a 
deputados concedeu para as obras .da egreja matriz . Franco e Dias ~e. Carvalho i disCúrB? e retuCri-, 
da freguezia do SS.,Sacramento de!ta •cidaáe' (risa- menta do Sr. VISconde de Itaboraliy; Yotaçao • ........;; 
dàs) •.. V.: Ex. _sabe que h a muito tempo está-se reedill- · Requerimento • do Sr. Canàido Borges pedi11do va• 
cando lt'lltiella :·egnj<~; .e, ·não só é· pouco. decoroso rias informações. ao governo· • .Piscursos 'doa Srs. 
para o capital. do lmjlerio que ·.ella continue no estn- Vasconcellos0 Borges .Monteiro; visconde. de_·Aibu-
do.em_:qt~e se acha; como· é. egualmenLe oneroso ao -querque e'barãf?de Pindaré. ,. . ·,: · ·· ·; ·:· . -,. 
thesouro que a obra esteja paralysada. _ ' · · · · : - ·' · - , -· · · · '.. :. .. '·" ' 
· .Estoú conyencido··que os materiaes a IIi emprega- A's -10. horas e 3 quartos da. marihan ··o Si:; presi-
des _·hii() :d_e se achar: i~leiràm\)nte. podres .e. i!l«:a~ dente abre ·a sessão, estando presentes 32 Sra. sena- . 

_pazes, de servir ·no. edillcio; é porta·nto preJudicial dores. _ _ _ _ _-_ .',. .. -.. ·. · 
ao ·-tbes~_tiro a· nã~ _ çonclusiio. da obra._ . - . Lê-se e approva-~e á acta· da antecedente. ~ . 

· Not~ y. E i:.~. e ue~ri~o quanto é indispe~savelter 
em constderaçao o· pedüio que vou fazer, pois a mes-· 
ma· architéctura:' dáquelle templo tem· sofl'rido. Es- • 
tou. convenci<lo que lioje· nii.o se !ará na capital do·• 

o Sa.1. o SBCR~T.lRIOdá conta. do segÚÚíte . . .:.: . 

EXPEJ)lENTE. .. . . .. : . :·,. ·.· 

Imperio. uma egreja mtttriz .com' a arl:hitectura como Um oCficio do f• secretario da camiira· dos· depu•. 
a·lla matriz do Sacramento·;,digatn o que qu!zerem tados, remettendo a. seguinte proposição: 
as -pessoas -que : forma,ram o plano, a egreJ& tem · A · blé 

1 
-
1 muitos defeitos. -. - , · · cr assem a gera reso ve: 

·· Portimto, a_cho qu_e éde· _grande útilidade a~~- · « Art. 1.•. Fiéa appr~vad~a.apos~ntndoria conce~ . 
-bar-se com _ aquella obra; asstm como em occastao dida por decreto de 21 ae 11etembro d'll 1857 ao juiz 
compe~ente pód~ .V· _Ex. ficar cert<! .e egualm\)nte 0 de direito conselheiro 1osll Thomaz Nabuco: de 
governo que . hei_ de· propor _na. !ei do. orça_meuto Araujo, .com as,honras de desembargador e com·, o 
uma,quota pa_ra ·a . constr_ucçao e reedlflcaçao d~s ordenado annual de· 1:3579')1000, corr~spondenle .ao 
c~t!JJas da·capttal·d~ lmperlo, pelo-menos ·d~, D;!UDI· tempo de serviço prestado. · 
ctpio ne.utro, que,- nao· tendo assembléa provmmal, é . - .. · , · · . . ... 
necessario que a assembléa' egeral vote os fundos · « Ar~. 2.• Ficam revogadas_ as dtsposiçoes e~ 
precisos para esse fim; · Si· continuar este estado· de contrarto. · 
cousas; est?u convencido que em -pouco tempo tere- " Paço da. camara dos deputados, em 6_.dejunho 
mos magmfi~as calçadas, excellentes theatros ~ no- de 1858. - Visconde · de Baependy prestden~e;-

. nbuma egreJa. • . . · Francisco Xavier Pae& Barreto, .1.•. secretar1o.·-
· PóJe V. Ex •. ficar certo que mnguem me fallou An'tonio Pereira Pinto 2;• .secretario. , 
para gue vie~se pedir urgen~ia. pa~a este objec:o: · Vái a imprimir, -não- estando jáimpre~so, um re
mas o dever me~ como Brastle~ro, poupar esta ver querimento dos continuos do senado l\I1guel 1\far
gonha ao meu patz. .. . , . ques da Rocha e Joaquim Bernardes de Abreu, pe
. Como,V. Ex. sabe, está se ~u1da!'do ~a esc~la ~~- dindo que lhes ,seja conservada a grntillcnçii.o que 

htar o msso _tem-~e g~sto mui~O d!nhe,lro .. Nao digo percebiam se"undo a antiga tubella.-A' commissiio 
quo esta escola é lDUill ; cons1dero-n tnletra o abso- d a 0 

. 

lutamente neccssnria ; mas é 'preciso que lambem o ames • 
povo tenha ogrejas para nellas satisC~zer o cul:o da No decurso da sessão- compareceram mais quatro 
rei gi1io do Estado. Srs. senadores. 
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.::>~· ~oó.n::iliii'onal~ 0-nõ_":CblliG'o"~otiimR'cÜi\'F':. ·'''l"'' I'IJ_!-A .oirHJí :ni11GR:&EMi•Dm DIA~d oõ hm u ,o 
'.;C~! ~õlÍO t~ ,v.t;:.}!ijll:)'lí:'! t.D ~fJhH\ ~r.2:-:~.1lt Jj!J 1 ~'I;"I~Yt ;; ··"':.)1 ~ob !UJ..I ob Of1:JO'l!.lll!J c:d .. :-!d .foo: fo;'l.fi.1A.'Crt\t2c::"i,b 1 
-• ~·:o Sr;c·~~is -í'rs'CA~v.A:titó :·: ''Niio's~l~'~r~.',:Ptêsi!fen'te~ r, lf:E~W?fM%·:1~!l.'º~r·~R_!~,-~(_l~~ Jl,cP.Al'\9ft~ll'!f!fw'/~d-l _ 
~~; !IC_casut~ _é a D;~ats P.!opr1a parl(•eu:p~dlr11o'senado -:~!Co~tloq~'Jllfl cl~cuesao;!Jadrada·a~A:> lflJISibanJA~ 
·a''retlráda''ile11uín'· proJecto• de ·Jel"que'apreilentei· ba dente, d<!•t:equertlll~~ _d~ :~r."C.V.l8COD~!'n4ell~, 
Jlriú'êos'ilias, ··e liobre:o qúal' j4 · 8 illustre' commisi!ão'deu · ·rahyr rpedinllou 1:a~,v.e~Ocaçao: da•· quan&ayf,l)I).Jfi..Cl·~P 
. ·o'-iiiíülparecer; •·Peço a re&iradS: do •projecto, ·porque, eram_ resp_onaa,v.ewJW>~·hilueo::t.do ,Br~ellr f<tS r.t'~P• ndl
-"qúiiíi'dó'é>iipresenteif declarei que não' austenLava ·qüe! · rectore'!'JnQ1Jm;:de)cada"um: do•~e~lr;-dlhl u,11bn do 
rll,1Íl~dida por· min.t·l!roposta'fõsse·a ml!_is conveniente';' •181ft7iJa9~.unha(d~}t81i8."'':' ;•'l. ·~·,yhH. '> rl')ilq 'Ull~n·ü 
'"que'desej!IVA que:a lllUstrada commlssao, com.polta•de- lUJ O!SI\.:USou:u••F.tUl'fCOi :(mmlllr0:1 !'aal r~•n!l(J)atqtt" 
'juriseonsultos. abaliaados, . examinasse a·' maLeria·;c·si • To.mR.ndo)a•-palavra"''para. :dar: as .ruo.elt<IIO.II!q~Jfll'O 
eUa!.élitondesile convl!niente·propOr ouLro projecto•ou: ,deJ:x:eJ:de Callar·sobre.:• este. requerlmant.omp~Q) ao 

;as':1l'mendas ·que julgasse precisas; ·eu autimetterla··a' -~enado que: me perm.1tta· em _.prl~elrotlos~l'lcCIU8;s•u 
~iànà' raziio a da illuetrada· commlssllo;':e a oommiÍI- ·lDforme. (nato quE! Col-uma.quesLão8.dtll:zCIUlMJIO ... 

. 'sãõ'•diz' tio'sêu ·parecer que a legislação' emteitte'·é1 -tou J!!Ulto nesta. casa) que está.: co~trllC}ll!i.QnOqtliM!-

. 'b'àstailte· para regular a materii. o ·· . "'·''o' · -preattmo que se mondou·Jazer:'P.ara::a,·,comptAIUJ.b 

. ·C:"r· "· .. i·. .: · . .. .· •. · estrada de ferro dePedroii;FoJcontracta4out~:lllCQJ}.'-
,,; :0 SR•·~ABUCO :i- Apoiado. · - . diçõesi que considero .muito:, Cav.~raveis.-.ria ~Wk' 

.:··::·o"" s.,,.,, ti'·,".· c .. · ·;::... PiSd . ; .. - ... , nllia, a 41/2 por cento .de juro1 .capuaJ,.c~o,9~fli.JJre 
)-,, .. -,.,!\•,,_}~S.DB, AI\VAL_no.. . . e serqull ~ss1m e&Jtradasem4 prnos. ·. ~.-.- .... -., .. ,. '''-~··,~·t tnboluaeL' · 
r!',~JaJ _os,i ~s~.a~~Jecimen!OB que lêiJ! dope!_ldCOCJa dos Já está realizada a !.~·entrada DO Vlll0!-:•d8t35~;~50 
trdíunoes SUJ~1tar-s~-hao ~~ dehberaço_es. _ dell~s. libras, conforme me communicaram,os .agen~a.J:Ira~ 
.Qun,y.~o, e~,ap.~esen.tel o. pr!>J.e~to, estava un'{iress1o.- -aileiroli, ··os Sra. Rotscbild e c . ., .que: a:rcceberam!,DO 
~J.l.~~!?:JP,~''bll;!.~~o q~,e,~e..du.lgua eobanc.odoBrasll dia!,• de junho. .'· .. ::: ic>·" o'••l:•tn: !llL 
:P.e,lJ!1J~IZV?.O!Pmer,c!Jil, d1zendo~se-lhe que mandasse o E'· uma noticia satisfactorh para aquellea, (Le;o.reio 
.,~~ !-ll.l.~ça~ ,l,lo.~ .. tttulos, 11ue estavam uaquelle Esta- que são todos ) que comprehendeni•a DI!C!lBSídad_e.;de 
11Bf:lf~~~~e.~~'!_o .. _.e,. pelos, quaes elle. e ta. responsavel_ ·á assegurar a :coostrucção . da estrada·de-,fer.r.or:.~e ,I>-. 
. 1~ps~~J,i'Ill,~ ... l!gualiJ!.eD~e seicarregasselll ~ mdsa os Pedro II .. Tem aEsim· a companhia-capitaes p8.l'a~de· 
lfivta'endos das acçees que estavam .caucionadas .no var. ávante esta· obra:-; .-procural•oa•, no;Jp~iz,:;;letja 
!J.~c~~ ... ~l!,r,~~,e~~or:t~ .. qu.e. os termos daqu.elle IIVlSO talvez. ·um pouc8 difficil•·•Porconequencla(, í.'cnin 
Ia.tP.!Ic,a~a~.: c~m.o dlrelto que o banco deVla te_r, em muito prazer que. eu dou ao senado ~staLinCorma_çió. 
!~t~d~ ,dg.,~p,J,l,~r~ct.o, cel~~r~do com os mu,tu~rlos.. Entrando· na .questão díuilquerlmento:. ~eY.4::desde 
;o:Eqtrelanto.;, como __ a · lllustrada. comm1ssao tem logo significar as ·minhas duvidas:a:zespel~da-rpllll-

,mutto mais;razão·,!lo:q~e •. eu. ,para Bl!-ber da ma teria~ ,e sagem .do mesmo.;. e digo ~ duvida~,--·por.que.:que
·•.su_s.t~nt.a,que,a legiSlaçao.~xJStente e bastante, e~ nao re~ei-ouvir o ·~u -au~tor,r:e só d_epo.lll!quecelle·~eee~
'-deseJandor'I!JDa.r}emp,o. ao &\)nado, peço a retirada pbcl!-r, é que poderel'lev~r a&imulhaa·'duv.iilasJÁ3Al!.'l.-
,cloi;meu,.pr.oJ.\l.C~.0 «c::·":·.,.,, i. , . trar1edade a ess\).requ!'r~mento 09 á sua appr,~v.aÇaQ •. 

o sá. Pwtii1t'Nfz (2'o·· ro·ecto só · Óde· ser re- Senhor~s, eu-não selSI.p!lrcebo:.n!3•-~ 1r.f1,q~f1r~nto 
, .- -- •• :· ,, .... ,o,·,. .. d 'd ,. ... ·• P J ~ . P - a conversao.de .. uma. questao'-de:.Pf~~ClPJ,O&,,fl;!Q~J~La 
;ürn~o;.e_?,V~rt~ .. ~ . 4,l ':':ma v~t.a_ç .. o, 11()rtanto v~u con· minha nuestão em uma,questão.-do ;nessoas ·. ,·gp,....; 

· "Sultaro·senado'aoesse respetto. · · . - . ... • . · .... -"·"' · .... ,,,J • - ·"' 
;:"'·' o···•JJ;j""" ·'"'" ~~~:tl • ,_.,,, .. -,· ·' ·; i . oao se1s1 percobo..,.-;pOI_que,_nao. dea_eJ!l• l!~~rt~@~,,a 
r1t ~M?ª•o§~!.Bift.&,;,:D":'nM:o·lTÁ ;,(peJa ordem): -1\~a intenç~o ao r~.J.uerimento,póde)~.l' eª~!!lf~C~I!l 
Pl!r~_ç~, ~~~'!Q1n~J?~e- sçnad9r- pod1a requerer a. ret1- ser da 10tençao .de.·'lu~m o. aprese~t~~.'Hiflino·mo:;,1,; 
~~~~~"~o s~~.,P.l.Ql~~lo!>·.;qlla.~do .elle .. r~sse dado para Eu, tractava do pnncipio.-da:.CO~Y:t!lll\ln,c~I! .. A1o.~~~iio 
ol'~!Jl·ª~ .4i.I!;H~~!ls; D!lo.est!!P.do o proJe,cto n~ ordem se ildmittir que~ os. empregados ._deLu~1,bn!!QP ,c.IIHII1-
,do~llla,,f3, soendo,el!.e Já. ~o,senado , pelo apoumento quer possam tomar dinheiro _a.,premlo;,noJ:PliQI!rio 
qu·e ~lhe ~eu. e, ~ela co.ns_uUa._que .íe:r._4:_1101a co:~:u;nis- banco; mas a questão es~ , conyer,tid~; .. n~, ,putJ:~~e 

.,s_ão,;; ,eu ,e_nte~dl&.:•,,que .. ~ .. ~a.~ ext~mp()rar;tea a. retirada censur~s a indivíduos. por ,tomare~ -ou, nã!{:·e~pr~s.
ag~r_a·.,r.equenda, e que; o: n_ob~e, ,.senador póde conse- ta do dinheirQs do banco. do -BrdSll ; cOJl ,ao,,; me~~s. 
gwr .. quando·. a mesmo: proJecto AO. r dado. para a dls~ póde·.sar conver,ida nesta q11estão p_eaf.oal •. "" ,~():; 
cussã_o •. · · i · .. · ... ::, .(•_, 0 >, 10i.F:··o:- "" ,,,_,.,, . SenhQres,vamos avêr.-o que_ eu .. disse, .. p;;qu_e.~e 
. Si eu entendesse que esta minha réclamação ,pre- entend~ .das minhas pala~ros, e qual-.~ alc~~çe?.do 
judfcava as·vistas·do honrado 1enador; niio'a ·faria;· ,requer1mento, tal como,Co1 apresentado, .. ,,,·; e1 ;,.: 

·mas, como entendo que se póde.conciliara:observan- ~O !Soado sa~e que os tacb~~raphq~ das,.-camjlras 
· cia do· regimento , com :o.- , pensamento, :do1 nobre se- nao •ao todos amda em regra tao: hnbeu~.:ql!e tP.QS_IIm 
nador,porisso é que eu digo"que me·parece que o .apanhar !odas asn~ssas. paldvras, e. prm~lpal,m_E!~t.e 
senado• niio póde ser consultado sobre um objecto .em um discurso de ma1s de 3_horas1 e naJ~ .. ocç~!ltQes 

- qu!l não está na ordem do dia ... • . . ;:- .em que ou !aliemos c.olll malS. rap~dez,.ou, S.e.Ja.mos. 
, . ... . i .. , ..... · . __ ,, ., ..... , , .. · perturbados pelos apar.tes. o ..•. ,,.,f,w··"m ,,; , .<t SR: PnEBIDENTEi :-.Eu enten~o.que,,~ssxm_co-. , o SI\. SILVBIRA DA 1\loru·:·.,..... V:.·:Ex.-;JMv.ia·~•-de 

. ~o .. o.~u~~~r.do proJecto·póde.,rettral"o· est_~ndo.em· .corrigir 0 seu discurso •. __ ,.,, ··.:•• o dlf'I:.':Jn:· '•êr. 
diSCUSS~?-0• tamb~m . o ,pó de; r~zer _!lem. que, o mes- o'" o Sn. MINISTRO DA· FxzBNDA•: - Eu.Jherespoliderei. 
_mq.p!,~Jecto ,e~~~J.a, am~a em dr!'c.us!ao, e asstm e vi- . Vou lê r 0 extracto·que pltblicou ,..o. ,Jornal doi Com
ta::se at~A~sp13sas. d~ 1mpressao, ,etc •. Portanto ~ou mcrcio, 0 que•. publicou O• Go!Teio:JifP.rcantilie .. o true 
?OD~u~~~f,,.,o,~~~ado ,s1 consente ,na,]:etlrada do ,pro- oppareceu o o discurso que foi ás minhas mãos .. para 
JS~.~'?.•., ,,., .. , ,,., .. , ......... ., ., : .· ... , •:·· ... ,.. . ._. o.rever;··depois-direi··.qu~tl··era··:exactalllente;,o·meu 
... Consultado.,_o,senado, resolve "Pela aCfirmativo, pensamento. 'i'' ,,;" ·.o:·:::~e ·. ' ' ·.·•· ,_,_ ,, .. _,._. :·r~:· 
sendo . porlanto r.etirado o projecto do. Sr. Dias de . O .Jomal do .. Commercio, no oxtracto .publicado no 
.Carvalho' •. ,.0 ,. dia imlllodiato, 27•de',junho, dizia o, seguinte: , 
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cc O mal do b&MDi-P~Qyé~3~~utra íonte, Aqui cujos acci_o,tli!;le.fi.I!OiiiamJRJgarr.~~e~pfP.jllllicados com 

(diz.~- f!X,l,IJ.Ç/l:'J, ~· ):~.).~ .\l~Jreclío __!!e _~;~m_.,ª!l~Jo-· a rerirada· déssils iiõtas · 'da · circulaÇaó,'lf e lias não 
llieí'osnque_tem ·sobre ,a ~é'sa~'ftiJ1j'~T ae_'reí!bmm~n'da · .ros.~!lm~!l~.r~4AAsc.d~no~q;P.~.4P.!!C!Ml\AAac~(}lu-
1illíl&õ!lqmJ~1e~ ~l.rect:o.~ear..doaiibaaooÍI naoEpossam)le- .gmen~o,~~iM~~q~~n•q ui1!1o~q c:r~(.n r. à o.ci~JJ:>:>o • :< 
.:MfcàreempresttmQS· :~~ara __ ~-BI!'IIlllh'im.. •11cçoes• ~Jeaa '._· '.! ~o.r~<,e!_sai ,p_ C~J~o .• ~t9_nd_ O; •. l\11. ·.·.~Ji«1,o,,a!I!JO~WL1rP..êPo,, 
if~cullhilefJ!atteee~ q~;~e S.;Jmi!aUribai!Ulgwn:;JncoF i ,disse,,,coiJl<t•e)ê;p,_o, e~t~.r~cto.d0 J:0~ca~ ~.Ç~?f.ll~liF.\o, 
VÊini8Dt11~!'ri_ fl_caaoJe~·;variosdlaDCO.I'~;l!uoqw•·r m "_·~"! i ,q\I.O,·.·OXa_. con_v_ .eoie_ ntlt_ p_rOC(JrarüOI~. Yl.el_P_J,)~de,;i.~p~r 

. , l)b 0~ .. .íl,U [O!Ifo.' abl~. ~OODl_O!Ia;:plll~:l~IU!regada<BdeJ:.OX• i ,qu_ e •;.OS i ,dlr_ .ec.torel r;!lp_ !bi·D· CO) toú:\a1181D. o.IJfltJMíi;J;!!J~_ a 
traclar par(!.·!J !orna.,' _do Comm~o;tom~lec,tómou; ,pre~io,n~ proprio.1J:Ianco. N~l~~ql1 aaha~ P.!!JiJ!Ç!cil. 
·b.!liil\ olnieíl'-'dueil rao;>rer!'~indo-seraté,á:le~tuta: íile:u!D i '"'m~~_ba,, a~serção" .. porém, .c:Qm : as1;~Jav~•ll ~~;!Íl 
tf&lhetd !qlle<~lf!U!lha<e~ 111nda::teobo. em: mao•l:our.cu o { i ;,.e(~nu i!>,.nobre,lenador aucto~ ,do-,r.equ~~~~~ir ,as 
'J.G_ (1):;(111rrriót;J rM~ant•l;. que.· ~a.mbem, (:íaz extrac~s,! rq_u~e~~~~z.!lm ma_i~, .. do q41e :au; unha ,jJito.eiE.À.IÍ~J!4l17 . 
!li'a:ílüíslf81iinte':t•'S.t ll&_ifosae;lDdagrr·as causali'JPl'JD·: 1yr,as.,saQ.,.aa;seguJnte•::~llll) :·• -Senhorl!lo:,.liJ~~· ~ 
-eijfiesFdoli'Jexcêssos:J,~e: car.teua .:.de• ·alguns. ~OS!11•: .m41!1llr. as,causas princip~ea:.do·,·.exeeuo:;'~~ ~~~ir• 
-íGljl }llntOI'ilfD1épocal> de ,proximtd~~ ·.de' cru~, . ver-: t,de~ _qlru.ll.l;:dos. noYos. ~ancos-n_as-'é.P!!Car;oan!ed'-r@J. ;li 

· fie-bl~oqUIJ'Ità'es-•exeeyos "foram dev1dos ás íilc_ü1dad~a: ult1ma c!1so, ve_r-ae-hia,que nao sao;-aówe,ote1~1j;q~e 
·qil'ê'IJ~srdtre~tores·deateabancos têm de,tlrar,di-. se suppoe •. Ass1m ficaria reconhecido .. que os ex
'liliéiro'l'ara'<aeu1proprio.tueo; Para.medidas,que ten•. cessas da carteira do banco-:do-Brasil;•:.que:se íquiz 

. fdé88emU&Jiaéa!Ur:coor: estes) abusos, é_ que os _nobres .~pa~rinhauom_ os de!poaitos do t~e'!lur~. n~ íc;lram: 
d«!JlUI_a.~os devem. c:ooperar. • ·; . " ·.· . · . · . ' . - motivados por e.lles, mal'· pela:_raçllid.~~a·,que Jêm· 

· •.:;~~;c.em•-termos d1!ersos• quaSI o mesmo que d1z o; pessoas dollonco, ~m ,tira.r.dil:1f!ei~~·:d:O."'i'oprl9 }!iui);o 
J-ól'n'àii~~Commer01o·fié u:n· extracto· do .meu .pensa- para OJ seus negocioa;. » · ·:· .: · ""''··· .. ~ ... ~""íliJUl:l_, 
·meittólí•'ÍÓméntif·:nãÓ melicio_nou·1Jue ··eu ti.nha_ ·lido .. , ·.A di:nitrina.~:a meam_a; doi, eit'fá~'!;9oit,~~.~~e~lf'i•·· 
um trecho, .e qual elle (Ora. . . ··. · · ; · ... '. gar das mi'!bas pa~ll!~ls, e. ta~~~m ~p,tJ~,t~1;l~é!• 
o:~JE!f~dlscuua•as'causaa :aros •per.1goa ,de. uma emi8Siio tracto lfo d1scurso. em que· s.e~o!Jlitfiu·:toma'f 1í'eríiivel 
texa!\irada;~de. UDia•:einissão levada,.a algum excesoo; que eu não dan está f3cilidà'de',Cõm(l a)jDICÍI. êáusa 
-éu 'demonstravaiq~etas emlssõ~· .... e; ,elevam_,ac_o~~·- d. !' _ex_césso_·_"da carteirá, ·n. __ ·em P.odi~f,~~.~~. ~qiie~'#J~~;;,a 
·nba:odo o·•·augmento.,da··carteJra,. e nesaa occas1ao, dtfferença entre 38 e· St:;ooo:ooo~'ifOsse·Jtira'illi]or 
.Ja:uçando<IJijio doMerchlmt's maga::ifl6, li este·trecho,' empregados do.b'ariêo~·:.• .. •" _-'u''"!'~ ;-;A:J "~u.a<nn·.!~: · 
:q~e e '!'4. 0·arligo;_,de:-'âlgum~.:re~ormas no systema ·.E' verdade,que e.u:revi ,!'' lfi.sc~i,so:!m_í~l;d,~.~~~~WJ-. 
}!aul;làrlo;:_,(E8)~·,::"'"'"''' ,,,; ,,,,,, :. · ,, . ' . · :. bhc_ado ;:mss :o nobre·sena!lil_r:sab,e/~o''li~~··co.JAo. 
c,:J"crCQue-'0 preudenle;:tb&IOUreU'O, COntador e 10dOI é que·póde· rever O seuedfSCUfSOlO~DifDf&frÔ'qnê~:ten-
08' <)Il'a1scempregad_os;dos \ban~os sejam cp~ohi~idos. de do !alla!fo'd!!rante '3' 1/:l'horas ,·~·te~_de>·il!lli"4Jp1Jbli~ 
deacon~r;qe .-tomar··do propno banco ·:d•nheuo em- caçao 'Um dJscurso'com}todar;ach:reTiikde~reomóieu 
pres~do:para· sf>;··:.o!l' •de ~ usu: ou empregar. alguma costumo:~ fazer;· •porqutVIiãO:':deltO'l oso:meu'st?pãra 
~t.&e•d& '•eus:rundos:: em suas ·~speculaçõea -ou' lucro . serem · publicados" depois; riió"fàçO&~mo.baqlieUes 
-particulll!:; •"" J. '"·' ":::•·,~· :, ", •· · ,.... .. - que · eonservam os seus Giscursos.emJ'càlli!t,,JtO:ecf.l 
Jll!Efai1mé'ú"ftiÍ:J';l•~oiD:o 'se :evê de8ta leitura,. e f'oi dias, e os. emendam como-lhes.J!a;ece, · q '. , • · 

'aP.an~ád()"~i» exfrãc~s,· faz~risentir os inconvenien-. . · . Além _au.;o, :.: 4~8~f;iê~.,sP.~~~i_ioiiJI'!lf Jb~~!!!,O-
. -~~~~~(~s6,f~9JJ~~a~!lB·'otr~recldas aos gerentes e:ern- c_om mu1ta pressa, po~gueJ{):JPr.Mf~et..9.~~Pc.c«~:R~o 
·P.reg!I~!J::l'~.D.:~.a,rr~~,' fa_ctbdades qu.e sendo ge~aes em . tinha _traballtt! par,~.Jiuti[c~r, p~'il. q~!' c~nta~~o ,com 
tollos~OS"'(Ialze~f' ,1a-se-·por toda'· a ·'Parte· s.entlndo.'-«;>s o. ~IJ· oU!ro ~embr(fd!lc~s~:t~.e:u~a?õrailo•ân.~ ~e 
·inconvenientes~ e1procurando·remov_el-os. · · ·· ·- m1m1 nao lhe· foi este entregue ~Dão16'1ofiJ8 cfiat~4s• 
-;";1:fep~i~-:-J'eCérind9.::me' a· um' mappa que. tinha pre- Jl«>~s! . Este pe'dido:' iêpe)i,t~~-olblf~gy§-~é~l2. ~~~ 
·aente,'ibsse'qué do<examedeiSe mappa que descreve· olhos pelo meu·e ·a·entregnf:o•lmmedfátátiiéiitêl•'E 
'~;~oviaifi~t!J'~o;banco·do Brasil se !ia quu.suá''car- outrà' prova de· quéa~rpàl~!.t~;cJu~.,:rofêf,~ ~:ià~r~~ 
-,~~ra1;trnha'J!Ido'augmenlad« em razao ~ueer1or á: das t_odas ll.PIJ!~~~-11_·p~J9 ~cJ!:r.gr~p)!o'~s!~'no',qu~~dtt.em 
:ent~ilas _dos. deposltoa do '&besouro; e'lll nao fõra'lon-: 'os'outro~ JOr~a~a.:.,que',af!J_r.m~m:q~e· e!l'Ji~>~f!!Ch«?'1cle 
8~''811· o']lodiamostrar agora; ·. ···. · ·· ' • .,,.,_, • u!D(fo~líeto e':o·~oi,Dm.~te!;~o·~q!l~ ~1,0' :é~~~e~fd_ó'~o 
·:Comparando' o mappa• n. 7 do relatório da·repar-: 'dtscurso ... que''o nobre~'il8nador"C<'plou'piJTiPcom:O 

· tiçi9,da, razeu~~ deste anno com .0 movimento da car-. motivo do requer!mento, dirigir-me a. grue ce~tí'ra 
-teu~a"do·.banco, .. vê-•e que o• ma1or augmento da:·car-; a .. -quere11pondo; ~lf.nrm ;;,1,:c> c.;:> ·>:.c:;·,,,~,·"·:; ,u9 ::r· 
teira COra em1'dezembro, mez em que não eritraj:'am: :: c Nãodrago isto•para negare o _que dine·;·· euHeuun
dejlositos"do·theliolir,o. · · ' · · •'-' ,. "' :·' ' ·. : -ciei-e .. austento:o·.prlJicipio de·que 011 directores·e .. todoa 

·: :;Desde :o·t;o de 11etembro ·e ainda·. no fim .desse· mez. os: empregados::de~um•banco c qualquer <·não ·devem 
a •carteirll •tinha 38,500:000:r/l ; tendo o banco' rece- ter. a fai:iliifade:de: tirar.;: dinheiro :do· banco.para'·seu 
·bido nêsse'•mez: ·deposito& !JO 'valor ·de 4.-,000:000:r/l •.. uso.;(apoiado~.-);,Neelii;B:ipalavra•- tirar·:dinheiro:·~o 
Em"3l de' outubro· tinha Já U,.426:000:r/l, e ·em ·30 banco~ cre1o que·n1nguem ·quererá: entender-'-tl
de novembro 45,424:000:r/l', •tendo recebido em •de- ral-o sem ser por deaconto (apoiados) 1. 11uero dizer 
posirosJ's6mente' -1,300:000l Em dezembro, ·em que: 'tomar 'emprestado'·' ao· pto.pi:io bilnco;:E'deixel'"eot_en
não entraram dopositos,. foi a carteira elevada .. ' a: 'dãr;(que _dest'a~fa_ci1i?â_de'_; s_·!'. ·'fizera_. u_ s~'Jii_o_''tia~~~.:do 
52;0~9:QOO:;'tl·:no• dia 30;, desçendo:· .a , 51,~36:000:,1}, BrnsWdurante. a_ulmna ,cpse.,: .... : ; '::"·:: .. :."·~< ·:·.· :: 
no ·~1arSI;:o :~·d.e n?tnr queAo1 dep01s do diact5'que '.'No 'entretanto, é'Cac~o q!le. ~.~st.at.~t.o.s,·.~o(~an~cJ.~de 
snb10 a.car.te1ra:. nlem.:dos 46,000:000:r/l;. em que· ·Se' '31 de 'agosto de:t8li,3;, sem.deoegax: .. ~escôotos a,nm
nchavn•"''' """"''" •··· '"''"'i' " ... ,, .... ,_, ,, .. , .• ·.:· .. , ....•. , : 'gúem, só 'dizem·no'nrt.'~.U.que'niui''sll'ii'cceitem'·Iet'ras 
!· Dnhi·:tiravaJ:e~t-uma·,conclusão::,os<.odepositos não com duas assignaturas de directores,- e com um:a''do 
foram a unica causa do augmento da carteira;. :po-. director c de semana-na:concessiio de descóntos;::«' Não 
dinm<,:sim; -e ,deviam dar, :occasiõ.o :para isso,. porque serão· descontadas·ns·letrns e outrO's titúlotlque .forem 
re,stituiam uma cortá qub.lltidadG.de .notas ao banco, assignados por qualquer dos directores que ostiTor·de 
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semana, como membro da com missão do descontos, -que ·eu me proponho •. Veremos dep~is a· conv~~ 
ou que só tiverem duas firmas de direclores. » · niancia dessa limitação eo.melhor modo de.realizar._ 
· E' a .unica prohibiçiio a respeit? do desconto de O requerimento. do nobre senador· é. O· ae. uinte'i 
ldt·as ~ 1iLul~s. q difa"tor que uüo rstiyer de semana (lendo): ·."_Requeiro que sé peç~ ao go-v;erno, p_or via 
pó de lira r d!Dhe1ro,_ descontar .seus tltulos em seu da reparhçao da fazenda, que.1açt~<ven0car· e co.m
uome ou. de se~s ~~1gos, etc.·. : . . . munique u~ senado quaes as .quantia's. por:que.eram 

·Ora, este pruJCiplo, que aluís está ~dnatt1do em .responsave1s ao·banco :do· Brasil os.·directores· ·do 
todos. os.Dossos bancos. e de que eu DilO fn2o carga mesmo estnbelecimento. DO Om-··de ,_cada.,um :dos 
ao banco do Brasp, é um ·pnnci.l'.io q_ue se .v.:~i. ·rec!'- mezes de junho ~à 1857 a junho de 1858 .. •: · . ·. , : · 
nheceDdo.suscept1vel de abusos. Por 1sto foL que, d1s· Ha.duas questoes a·ezaminar neste requerimento:: 
C!_lliudo eu. as. CO!_!veniencins da- limit~ção· das. ~mis- , 1~•, qual é :o ·resultado deste exame, quando. ~lle .se 
su~s P.e~a bmltaça'!_ da c~~&tel~a, tracte1 a q':!osta~ de ·pos~:t·dar (eu tracto·desta primeira queatão,.d~1xando 
pl'!UClpl~s, . mas nao a questao pessoal ;_ nao d1sse, para df!pols a outra que parece dever s.er a prJPleira, 
n.em quiz dJZer que ,algum . C?U algu!ls ~1rectores ou. que é s1 nós podemos mandar proceder .a esse. exame. 
empregados do b~~;nco têm tir!ldo ~mheuo para sou do !JlOdo por que ~uer o noli~e:senàdor.. ,Vo11pri'!c 
uso, .e. o .tenham t1~ado mal: S1-o d~ssesee, n~ caJ;Dar~ me1ro ~quella para:JDfir~ar.mau a.Corça da t.~_par_te 
dos deputa. dos._ banam mu1tos a~mgos dos directort;s do per1odo. l. 'Admtttamos. que nos -ve~nha · a relaçliQ_ 
do banco,· .que .de certo reclamariam c~ntra as. m1· das contas de cada: um dos 'directores. - · '.' -:·, 
Dba&.palavras,: e nenhuma reclamação houve; o Sn. VrscoNoE DE JilourTJNHONRÁ.::...... Collectiva-

. . 9 uobre sena~r, auctor do requerimento, é ~ue mente ;.é o que diz o requ~rilnentó~. , . ·. '-~ _· : ~ 
encarou 8 questao por esta ~a?e diversa.; S. Ex. duse o· Sn. VISCONDB DE ITÁPORARY :-Não qu'éio nomes 
lU): « Este. facto_( o ~a fae~ltdade.que tOm pessoas do dB inji~iduo~; si 0 . requerimento ,está malred!gill~ •.. · 
banco. em t~rar dmhe,ro do prop1 'o banco para se'}LB eu exphcare1 0 sentido . . . · · . . ·. . 
_'IIC!JOCIOsj,· SI é exacto;· observa o orador, .o· Sr. v1s- - ·· . • · ... .· · .. · ·'·' --~ · .. · -~ .. 
conde de Itaboraby, é .tão gravo;. tão escandaloso O Sn. MrNIST~o DA FAZENDA: . ..- En~o a questa'! 
mesmo, púde ter conseq:uencias tão f<.~nestas .... » reduz-sa. ao-segumte: ha f:lO b~nco 15dl!'ectore~;':Sl 
· E · d · - · · d ! Td d : S E t 11 ... 3 ou 4 tivessem· tomado dmheuo, e os outro.s·nao o 

· '.r a . o pnnCJplo ~ . ac1 L. ~ e que· • 'x •. 11 ava? houvessem feito, a informação ao senado seria incom•.' 
Ser1a de que essa fuCJhdade t~vesse dado logar, como pleta. Pouco se toria adi!l~do sabendo lli'havia ex• 
eq acred1to que. lambem d~u~ ao augrnen o 4a car- ce_sso ou não, porque, havendo poucos,que .. tomarilm~ 
te1ra_? Ou era do facto e01 81 ? : • • e muitos que não tomaram dinheiro; sendo;·· por 

Nao está nem mesmo no c~!r~cto que S. Ex. Citou; exemplo, de· 3'a 4,000:000~ a responsabilidade dos 
CJUe o augmento en~re .ss e 52, ~sto .é, 14,000:000~, directora~,. esta .quantia, que é exces3i:v'a para 3 .ou ·.t 
fo~se. todo produz1do P.Or d!Jscontos que flzesse[[J directores, seria ,insignificante para:':l5, dava·quasi 
o_s. directores, ou . alguns . d1rectores do .b.anco ; e nada a· cada um; 0 senado .não tinha. informaçõ::S 
tao, só~~nte se _co~clue daquellas pRiavras ,11ue _com sufficientes. . · <- , . · ' 
as fae~hdades . dos . dAscontos desses dmhe1ros, · · . . . . . . 
aJnuns directores .tambem o . tirarnm e. tirarnm o Sn. ViSCONDE tlE lEQUJTINHO:!!IlA : '-'-Tlnha ·a 
co"m o d~reito· que cad~ ·u!l' delles teU:, porque os informação.ne_cessaria·; · _ ·_ .. ·. ·': .. '7'' •·": ' 
estatutos l!Je~ dá, contnbUJQdo ~este modo por sua · O Sn. 1\frNISTno liA ,F.tzENp.\ :...;.,;. Não Linba,_as i.nror..: 
par~e para o augmento da carteua, · . . . mações precisas para ju~tiftcar Jt_qual,iOcação}e· fa~to 

A questão .seria grave e escandalosa, como diz 0 esca~dnloso; porque. na9. hayeria.es~!indalo ~m que 
nobre. senador,. si. esses directores fossem tomai,' di- .os duectores, auctonsados ~orno. ~stao ,pelos .es,tat~,
nheiro com titulas. _qua não .es.tivessem· . bastante tos, flze.ssem alguns descon_tos no propno ba1,1~o. ;._o 
gaJ.:antidos, si fossem tomar;_nlém de um credito QUI\' seria facto esca!:l~aloso. era SI .se podasse d1ze~ 
que lhes tinha sido !lado co10. perfeito c_onbeci- que.~llul}s poucos hnha~ t.omado ,grande.s ~O~ilJ.liS 
1nento de causa e segundo os seus meios, em uma de dlf!heuo. com u~~~: cred1to abe~to SUP.~~lOr ás luas 

.. palavra,.· si todo esse exces~o de .U,OOO:OOO;?'l fo~;se propna~ forças, em uma. Pl!-la~ra, .11ue_ t!Dham.abu-
tomado pela_ directoria .com exclusão dos outros sa~o, e 1sto durante uma cme IJUO. ~b.~_.ac?n~~lhav,a, 
freguezes do .banco, em uma época em. que todos CUidados dob~.D~OS~ . .. : _ . '·· ·. _ :. , <· .· 
precisnvam e pediam de~coutos, . ; .1\las, q!lal e o alcanc~ deste.re~uenmen~o? g~,es-

Si. eu quizesse re,·erter contra o nobre senador as ta.tutos do banco, como se tem d1t1> ,n!lsla cas.a, coo-
. obs~rva_ções que f!!z p~r occasião deste requeriment~, -stltue~ um ~ontracto; pelo regulamento, art. · 36, .al! 

pod1a dizer que· seu auctor, o nobre senador pelo R10 alteraçoes sao propost~s por. eU e .e aprovadas .. pelo 
de Ja'leiro, se queria aproveitar .da . opportunidade goyerno: podemos. hoJe,. sem uma prf!posta d? pro
para fazer um ·serviço no sentido que elle entende pno _!lan~o, alterar es.t.es e outros art1gos 'l E: uma 
de'Ver fuzer ao Imperio, que era o de. dar por terra questão d1gna de examu~ar-~e .. ~econhe~er .um mal 
com o bloco do Bre.sil ; porque S. EJC:, tem repelido sem po?er J!mendar,, nno e smao contnb111r para o 
·muitas vezes que e~se estabelecimento vai m11ito descrcduo de algUJ!-1, ou para a ·desconfiança 60bre 
:mal, quo está f~llido por ~;~ão pagar suas notas, etc., todos, sem resultado nen~um. · . . . 
. e ngorn se quiz. aproveitar das minhas palavras para Si nós niio podemos a'terar os· estatutos, o que eu 
apresentar uma moçiio que desacrejila o _banco e tenho feito é aquillo que dovia'fdzer-se~ Eu reconheci 
seus directores, fazendo crer que elles.commctJ.eram que podia ter havido fdltas,-e·mesrno que as· houve
falta grave e escand;~losa. • · ram ntó certo ponto, e que. o mal tendia n ~er 

Quanto a mim, repito no nobre senador, acho in- nggravndo por essa circurnstancia da .facilidade de 
convenienlo a tirada de dinheiro pelos emprega- tomar dinheiro no tJroprio b:•nco. . 
do; dos bancos; mas el!es usam do um direito que Note-se a miuhn expressão -facilidade de tomar 
o nobre senador como ministro da corOa lhes con- -e ontiio, dirin cu; que ern conveniente ncnbnr 
cotlcu. O que convém ó Jimitnr Cfsc direito, o ó no com essa facilidade p .. ra tirar-se a c~scs commcrci-

l .. , 
L 
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antes o risco de incorrerem em falta, e de serem cen• O Sn. SILVEII\4, DA. MotTA. :- P.:ló Sr. barão de 
surados muitas vezes por aquillo que não fazem. · Mauá. " · · 
. Exprimindo esta proposição, f•U•não fallav_a. ~i!fi- O Sa.-l'IIINISTRO 'nA: FAZEI\jnA·: ;;;l.:. Não e' o nome'do 

plesmente para a_s camar~s, fallava par~ o.pa1~; dxs- apresentador de que me quero Ieinbra~. ·o·nome do 
curia umc. qqestao. gue ~nteressa; ~paiz lntexro; e ayresentador'e.um· nome· quo muito :respeito; A ques~ 
t11mbem com,o 11m de,que-os acciOnistas !-estudas- tno não é·quem apresentou os quesitÓs"os qu~est,or
sem, porque elles ~que podem-na occas-ao compe- naram-se da''camarn dos deputadoü-Maí-o ·parecer 
tente não-continuarem .a escolher. para· directores do- dq commissão do·baneo é iie 16 de'lllàio'de" t8S7;'Era 
banco commerciante• -em· actividade, que precisam então presidente' do 'b'ánéo ainda o ·mtÍi!ô_digào·. Sr~ 
negoçiar,,ii que não-podem ser Jlrivados de• snervir visçooile de Itab~rahy;'qut(s~ .. sahiu do.~al,aco é'ri1'20 
dosdinhexros do banco, como o Cazem·o3 qutros, em- deJunhodesse meamo'anno> tendo-so·demorado mais 
quanto os ea_tatut~lilhtsdãoessa faculdade •. · · . d~ llin m~zAepois:deste p.arecel'•· · .. - · . : ··· ',>: 
' Eu diria,· pórtànto', q,ue .cada ·um dos accionlatas · · A·com~is!ao, tr_a(l_tando d"~lla· ques,tão {~~·nã~ Ier~t 

pensasse- nestà .·ma teria e·~ examinasse, si · era· mais taml!_em. axnao uma· pe_quena_.Jlarte):; ~~ :, ·!f:A. com-: 
. C\)li\'tióién~e · nàiJ · ·C\'lnti~uar . a· :escolher . comm~r~ mlssao en~erga nasinfor~l!_ç~es-p.ecb~~-~u~s (!rdeos. 
ciantes' em a·ctívidade,· ou se pro pôr uma .medida de Cactos l!lteir~m.ente,.dl~hnc!~s, uma_ c~rn :rela_Cliio 
alterando. os· estatUios · no .. aentido .. de suüstituir as ao f~ndo ~lsponxveJ~··e a !'missa o !fo banco;:e C) .modo 
llctuaes_dir~ctoria~·p.or ·outras,. o_ii por gerenc!as, e·e:xisl'!ncia itas. c~~~sftl~!le~, e·o!lt~a ,&:o~r~laçã~ ,ás 
cujos··memliros tenham'prohlblçao de· commerc1ar. oper~çoes.de movu~ento d,e..fun~~s .. ef!tre o mercado 

. .E r( u_Dia. qu_~st~ô,: repito; éle~prÍ!icipioi,i o reque~ doD~~o~;.~!~~~!~~::d~r;:~t:l:t~~0J.~ai~r~·,·cli~ 
rh;nento)'elu tor.n~r uma questão ~e pessoas~_quando :sobre a segunda ordem de Cáctos: « eníeni!e 'Poi'ein·a 
a ·lntençao ~o mlnta!ro da_ corOa nuo se refena a pe~- commissão ·que atfec~an4h ·eua :!l.'direcÇ~oJIIt!!rna 8 
soas, nao ~mha raz_?es pa~a o -fazer e nem o podJa pur~mente· comme~cial· aos~negoeios •!lo ~.an.coo.por. 
fazer sem .1nformaçoes ~uuo .e:uctas~ Agora :vamos uso que se reCt!re a: operaçoes ·de, Jn?Vi~e~ta,s ::de. 
á segunda. part~.da.q.uestao. · ,- ·· · · .. . · · · • · · fundos ·desta praç11·· para· outras -do Imper1o. opera• ., 
, .·EStaremos ,auctorlsa_dos.:p_ax:a. mandu ,procfder. a •ções-permiUidas> DO• art; U §'7;• dos estatutos;'ne

esse exame 'l E~ quero pr~m.exro responder ao nobre nhuma obrigafão' e muito menos contieríienciiJ· existe· 
senado.r pel&.,.Ri'?'de Jane~ro ,.com :-o nobre senador de d&'vulgâr 0-~t)ilo p~r.cjl;_le •!:díi~c19~~ te~'pr~c~dido 
pelo .. Rio. de ~.anexro, .. quero ~izer,.como el,e._mes~o, nes~a parte_ da a«!nllDistraçao,:e.:.a·quantO: ~êm •pio~: 
quando refer1u-se a u~ pedxdo de informa~oes feno t!'do essas operaçoes~ Os estatu!os lhe dei:X.~D1 P,lena' 
_pela .. c~mara ,dos. Srs~ .. deputados. O sena .. o ha ·~e llberdade de acçao~_sem• outra limitação mau .do que 
ach!'r .mteressante;a lextur~. destes pedaço~, que 11ao. a conveniencia. dos irilere: ses dà üsociàÇão: avàllada 
.multo b.re.ves : . aunformaçoes que ae pediam era~ pelo bom senso da directoria •. »' · ·. . : .. · ' : - · 
aueguxntes: (/B) • . : · · · · • ~ , . · . · · · . :Ora, eu n~o sei~ ·não me cónsla~· que_: i) P!Eis_icle.n!e 
. a -.i·. • A quanto JJ!onta !' . emt~S!!-O do banco do do bane~. ~!_!sasse a. menor·. palavra em~ co~~:trario 
Brasx~ e a das ·re&J!ectlvas ~ax:xas fillaes, cada uma de de~. tas Opini~es da d•reetorf:a, _J)a~a , re_P.rl)yar,,_pa.ra 
per s1, desde sua lDS~allac;ao, no -~m-de cada mez.· . a~&Jgoal~r. ao go~erno, como tenélo_quendo a:mesma 

« 2.•_Aquanto monta·o fundod1sponivel do mesmo dnectorxa e:xorbxlar .dos seus de.veres; .:!lpprov'!ll• 
_ bsnco,: e o ,de cada· uma das flhacs, nas mesmas portanto! este pensamento, que. fox commu .. icado ao 

datai. ,., .. ·. · : · governo 1m penal. . ;o • · · . - ... ·' . : .. , 
«.8.• -Qual-o movimento de fundos entre o banco e · Entretanto o senado viu ler··quael':aiiJinrormações. 

sua8.11Jiaes, ·ouaimportancia dos saques reciproca- que se pediram·; i~formações ,!fe ''factà(~raes',··hi
mente. · . • . · . - ·· . · _ . · fQrmaçoes de operações,. 'JU6 aao publicu ;··não·· ha 
. á :{.~ A quanto monta a importancia cobrada pelo sobre ellaucgredo, nem póde aér exigido, e·sómente 
lianco em cilda mez pelos- s<~ques sobre suas filiaes. conVinha ao parlamento obtel-as-of1lciaes; e reunidas 

· _ci õ.• Finalmente, qual o mecaniamo-praclico. esta:- ás de diversas épocas. -· . ' · · • '< ·. :. · . :: 
belecido pelo .:bánco.em relação ás suas flliaes; isto ··EssaP, mesmo como ·pertenciam 4- admi.nlstr~ção 
é, 'si as considera parto integrante de um só estabe- interna, o banco pOz duvida em Cornecel-aa;! e ·for
lecimento, ou bancos separados, sujeitos -ao 'pensa- neceu, disse' elle; ·por simples _deteriincia~ · .. : · .· · ·' · . 
mentó. director da administração. central •.. ,.. · · a O movimento de fundos, continúa'a colilmissão,_ . 
. . Não illlÍ exactamente ·a data deste requerimento. é uma· operação feita. nniCa,!Jl6Die·com •O capital' do 

· · .·· · . · · . · · .·. banco, e uma vez que se nao tem affeclado·o !undo 
. O Sn. SJLYEiiU DA..l'IIOTTA =--::-~or este V. Ex. voto~. disponível nn relaç~o que d~ve ~ua.rdar·com.a!'mxuão; 
-o Sn.·Mil'fJSTI\O nA. FAZBNDA:- Por este requen- ·uma vez que. se nao tem'lDfnngJdo prinCiPl!;)'Olgum 

mento paréce-me que não; não era deputado então. da lei, ou dos estai!~ to~ ·com taes opera.çõeS,J!IlO. com· 
· O Sa. SlivEcnA DA MoTTA: ..:.... Como mhiislro. · preh~od~ a commtssao donde !e derxva. o d~rexto ~de 

· · • · · . · • · fi~cahzaçao sobre esta.~· transjlcçoes;.dire!to ·que, u a 
O SR •. MINISTRO DA. FAZ~NDA · -Na cama!a. dos d1rectona reconhecer, aanccionnrá a obrigaçao de; .ó. 

deput.ados, lambem é nondade. que um· mJmstro uma simples requisição dos poderes do· Estado, d1· 
senador vote. . vulgar todos os seus actos, todos·as suas deliberações 

O S'l\. SILVEIRA. DA 'MOTTA : - Apoiou. por mais delicadas que possam ser. » · ' · · 
O Sn. MINISTRO DA FAZENDA: _v. Ex. está me Não havia questão de pessoas neste negocio• C? DQ· 

fornecendo' um argumento de ·mais;· bre senador sabe, ,o senado s~be; que e~ matena de 
. · _ . . descontos e negoCios de creditO mercantil hn e deve 

~ Sn. ~lLVEIM DA MoTTA: - V· Ex. qu1z aquelle haver grande segredo;· nem se revela, nem con-
.o nao quer este. vóm ao- commercio que se possa revelar qual ó a 

O Sn. ·MINISTRO DA FAZENDA: -Ora, este requeri- quantidade dos creditas· fixados J>a_ ra os _d.:Scontos 
monto oro. aprosontnüo, niio sei exactall}onte a data. á que póde qualquer ser admittido. Nao so ro-
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Pãria~~~ío i .Já e~tii~.l.~'t~~~~~~ ·d~s., d~ 1 ~"vfd~~~~J::;~~13nsl!lh~l)~~;rtq'i:l~ga~~~j~tà~fm.p#~ 
pulados 76 votos contra.Sõ •. r,.~,~;Ie ~:.;m ~?p·f: ,:,;n,~i, 1 certos deveres; nAAJrb.a)Ul.erdadQ1()1agl-,Jj@t\fiÇS%'i 
1110> sn~ Visco~o:íl ·DE ALBUQUEROll .. R:::,..,-·A. confia.nça e quem·.qu.er ;Jw~.~CO'!'plcta .l~be~,dade,,·" a2. pii!it!slra 
do parlamento? Sim, dos. nossos parlamentos.;: nós cousa a gue s·e deve. il1spOr ·~.·a ir dizer á_ .cor~a :!~ 
~abep1o.a, .. ,~odos·.·como s_o!Jlos creados ; o: _qu~ ~êm Senhor ,1 ;vossa.s·. :bondad~s:"sa~ 'srandesp ma12como 
o.Hes ,fmto? .. (madas) Ali de nós, Sr. pres1c1ente, si ~~~~hg;,da,,~q~tLijz~~c.o :~.nlsterJ(l"••3lt.l?.an'J · ,112 o 
.~f!o,_,fôsjie ;!ÚO!ô.a, permiLta7se-m~ ago.r.o ,es!a _expr~117 • I?.Sn. SILVEIRA DA MoTTA•:~;;.:..;NãJr!.ha)lilleortipa!- -
s11o, J~u nao me reqordo de terfe1~o oppos•çao com .hblbdadeo.J,rJo~ · ··'' _., • . ... :' .. ·, "" ... ;;. ·~;;. ·o·· 
essa' confiitoça da corôa nem com essa privança. . , . :,··' - ' -.' ' .. . : . •'. '·':· ':'~':;-~"·::. ojl~; .. 
"'~':Ali' 'opposições: ànt~s ·da· maioridade não vêm.·ao · cO Sn:JYrscoNDB DE· ALnuou~nquBe::-::-'~llO)Cj~.(jDiJ. 
:~~so~~po~qúe então éti não era' criado do paço,·.fo~a_:m -~~~.IPLL,b~a_de, qua~do · o .ll)~n.LSte~:Jo,,:.J!!IO .CfR!lhJice · 
a~:po~ter1ores_; eu me recordo ·que fiz uma oppo. su;ao ua .. P..081~110 • qu. ando 0~0 ,s~ r. ev;es.tt),~O. s ~!fqj'~fui..ltO . 
'forte ·aos mimstros, 11upponho que em ·1841 ·oa 1842, lhe. 580 lmp~stos, Jlara qu~ .. a · c~r~a .. J~~~·· ,t_gn .. S' a 
por occa_sião d~s acontecimentos de M~nas·.e s~•Paulo.; ~enor suspeua de íalta de contla~~a~a~.cd,m ~lla. 
·me ''!'acordo ·me~.mo de que fi~ -~ma mdica~ão' nes~ - o s~. Sr~v_Em~ DA MoTu.: ;"::-Esse~'P.í:i~~~'\6 "~~; 
Cri~~· par.a que DilO fossem !!dmllhdos a to~ar assento . be.m; . lnhabllllana OS: geniiS~h,cn:~e.ll~(;'"~a.t'l'"'; lef8 .. m 
nena-•dms·•membros-que:tmham pertenCido. ao con- m1n1stros. · . · · ,.,. :,. : :· •·· : ,:J_.,,rm.u ~.up 
calho da corôà, quando foram ,pr~aos dois senadores, O Sa. VrscoNoB· DB ALinrQtiEnQti~ ~ ~~R~s1Jfiõ ·~ 
itldica~ãO' .de que .tenho a maior honra. Senhores, eu nobre senador, ·•11 quem me refiro,· ·'e-cfujó:'éoiiWóila
não eslava em serviço do paçu nessa época. mento despertou a necessidade.que•eú'tenJió'•dêiJáZêr 

~''O~~i\~:·s~!m_ni 11i M_oTTA : ~ QÜando !oi mini~tro ::::~e~0c~~d~=~~:o~~f::',~~~~~~:,~li=~~~:'~ 
teTe_ oppo~lçao de oífic1aes. da corôa, e nao · fez ISso conrun. dam. as "''"'e· rente's·pou'11ões, . ..; .... _.;-,1, ç, 011 ,:.0-.~ que•DOS'disse, ' ' · · " """' . ~ ' ;·;·''".. · .. c.~·-. 
·· 'ó:!S ··y· ·. · .. · 'J · ........ H·. O Sn. SILVEIRA riA:Moru:'.:....·oque·diilitijlffiiótnJ 

. n. · IscoNDB Dl!'i · EQUJtiNHONH.\:- a essa que V. ·Ex. niici tire úada•-ao'JÍcibré:aeliil'dôrí'l:aJiiüem 
c~~?n~~a~ .. - ·· · . · • . · . · · · • · · se refere. ··· · · .. •;) .• ':• ' ···",, ... ·;.: :,c:~;,;:f...pl,.:/2:. 
"~O: ~n~ 'Visco!!DB DE: ALBUQUERQl!B : ~ Senb?r.es; eu 0 Sn. VIscq!iDB ·vi ALnuous'noe&: ;, ;~ Nãó'~.:e'\iíi:ó 
:~-~o,,dlg~:·~~~ n~? se vote com~ se.entend_er.... . cousa'alguma •. ! ·:· ·' ,. ··-.~;, :·ii·.:·~;::·;.:;!i~~-~~~· 
.,.p~sl\,- ,,S,~v~m~ .. D.\1\loTrA ·-::E 0 q~e queremos. O Sn. VrscoNDB DE 1EQUJtiMUOMiu-:i-EstUirando • 
.. :.:-.Oi'Sn.:•"VIsco:sn~ psALDUQUERQUE: .;._. • • • • me re- O Si\. VISCONDB.':DE ·AI.uiiQUERQI1B (~'EtiiôU: f~iiàft-
Út'O'!:á· essa-oppos1çao de censura, como ás·que foram· . . . . : · "· ,r .. ·.-," ,. ol.cr9m!bo::. 
fai~s··<peJO·:,nobre·senadOI' que apresentou O requeri- do do mLDlSterlo'. . . · · .:.::; c•·IJ; ... H?.. l;:;i:•D. ;i.:ti!.ill ú 

mento, As pa_Iay~s, de: S. -Ex! ~ódem tr~duzir-se O Sn. VIscoNDB 'ni! 1EQUJtlrmoNHA i_..;;,.,Si:euJ~&l!L,il 
nisto::: « LOs:mm1stros da corôa sao mcapazes do Jogar nobre senador pelo Rio de .Janeiro,•:Dl01falla.'t'.l) maJs 
que:;.occuparohi: ::~·,este .o s~it pensamento; e.os: mi- no .s~nado. :· ·;;,;rú(;, ·,u ü:J!' 0l:.' .·9tab 
:nistr,oscda,corOa,}que. têm._a co~fia.n_ç_a della, coo~'!nça o Sa. VIscoNDE DÊ 'iü.BtiQ'Ilini.óilE':~~·PcSdelfíllfar, 
of1lc1al:;r,e.lcrue.-:s!IO: r.esp~nsave1s, nao· deve'!~ dizer a póde .votar.... . L,· . , , ... ;n~,.:7~ c:;>)_'·~ .:;:"'11M 
corôa::;u Senhor,·opubhco,Jul_ga quenósn<:o~emos 0 S S ·.. /M .. ,;~ .. 1 1 :.. ;;, •. :, · 

-a~~o~a~ça, 1~.N~:M. 1 .. ; .a.c!)elt~l.~ ~osu denn~sao por lhe um~ bifoT!:~.\ D~l , 0T,~ ,~'7::'.':~g"J~!.J~e~~~"'g1-;'gt 
-~,~=~~=o~Ó~ -~B:J~~~~~~~NIIc;~~;·~ A razão por - 0 SR., VISCONDB{tlE· ÁLuÜciÜÉâoriÊ!:l~.~ •• ~fJl:l~~:#!o 
que_ :s~o .. o~r.igados a· dizer .•·iSBo ó: que não .. posso . provoque ~quelle~~.~e seu alllo·. ~. ~'~~.:.~; ;".[ ·: ~:~. 0 

. -a~h.~~~":,'~ <\<;~. ·~·'·:.. . ··' •· : .. ~. " .... -- .. .() Sn. SILVEIIW;rJA •1\loru: ~ .• Aqui::!D~08h~ .. R-~O· 
os~ .. YrscONDE DE íhni1~111!R~UE: ·-· A'razao. é que o Sn •. VISCONDB DE 1EQUl'.ÇINRONUA: ·-;QhJ;?. (!' 

as op1n1oes, de . v:; Es:. Influem sobre as m1nhas, · . · · · · . • ·. - · . . .. : . ·- ... ' 
. e, assim'. por diante:·.'. . .. · .. •'" ··:. . ... ·. .· . .· o Sn.VlSCONDB DB ÁLDUQUERQUB,::,..- Oque .• na_o:ba? 
_,,..;.o sn:, V1sco'NnB D~ Jiloiii:rr~noN~.\;: ~.·PeÇ~ iic~nça o Sn. SILvEmi Do\ MoTTA: .:..... Aq~i.bil.~~~a~lí~~~· 
para·,declarar que nao,:porq11e,se1 o.co~.Lnilod~so. (Apoiados;) ·· .i,, ·.· -.. • <:- • •mi( .• 

o SÍ\. VrscONDB DB •ÁLIÍUQUBRQUB•: -·-Todos· DÓ$ . o SR.. VnicoN~/ DE ALDUQÚER.ÓUE':· ~ nà'.•eoado-
.d~seja.mos informar-nos' do·estado··das cousas .e••das res de to :las. as c ~.>goria11. · ·· : : ·.:: ·.: , •!>i!::.; 

Cl·t·C .. U!JlSla.ncias; desde que. da·.parle .·de: P.ess·o. a.s que .o si\. Su~vmn Á.· A M. OT'J:A (co,;, forgà i': ·=-... Aq.·ur.·~. ó tôm 1ngNsso á.c~rôa se hos11l!sa os·mmLSiros,.nós 'ha senadores. · · · · .. · ·~ ... . J .. .. ·.• ........ ,::: 
temos um escudo, ·temos :a quem··: :nos· encosLa.r, e · 1 

• •• :·, •• , ·.: <Jl< 
me parece' que nós intluimos bastante sobre o·equi· : o ~n: VISCON DB·ALDUQUBRQUE,:;-:'- Ha_~D.!',dO-
libr: o,' admittindo• as opiniões desses: honrados,mem- .rrs m1n1stros, h!l senadores co.n.selbe.l~o~ ,4e ,est.~do, 
bros do concelho de estado, porque' o:publico:.f6ra .. ha senadores crudos d_s, casa. ~~per111l,;_, ca~!~m 
daqui:;.· •• Senhores, eu digo aliuwa cousa que todo tem seus deveres. \.•Jil~'ar 
esse mundo nii.o· est~.>ja ~izendo pelli boecà ~~q~~-~!1? : . O:. Sn.:VrscoNoll DR 1EQUJTIMHONuA.,:~Dent.ro do. 
,·, .. O.·Sn.:rVISCOND'R DE J'nQUI'J:lNIIONIIA :,--. Está.crean- senado 'l '' : -:· '" "' ''" !'~<<i·~ "~·,:,o, ,o1JP!:< 
do um::caslello _sem base. · O Sn. VIscoNDE·nE'ALnuQUJrnQUR':(:.;i.Dentto:.'Q:fõra. 
- O'Sn. :VIscoNDE DE ALDUQUERQI1~·: ·-Estou: ~~ta-. SnP"ponha o nobre· senador· que eu me ·Servisse das 
belecendorumr.principio. . . , .. , informações que podesse colher ·no:concelho de estado 
· •·: 0 Sn.':Jsír.ivRtM iiA. MotTA::...:. Os offlciaes da·corôa para vir com ellas hostilizar o ministerío·; V . .~Ex. 
ii:íln iiw'p'lo:"litierda'de do cmittir suas opiniõos.. ·acharia. isso muito bom 'l • V. Ex:. nii.o ·se lembra, 

.ef)w'•;.u . . . •. . . . " . porque ainda nii.o era nascido Ílesse'teoipo,':mas, na 
O .Stl. VrscONDil DE ALBUQUERQUE:·~ Tôm; som ca~a ha quem saiba·que eu não adtriitti .. quo ó'"cou-
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celbo de estado Jôsse, vitalicio;. c ainda sou desta .O Sa. VtscoMDB DB ALnuouanQ~E: :-Votar, niio'; 
orilriW.or: oeu <ijúenà' <que:::o linií1fJiterlola:tiv~ssel'üiiía . ó•.flobre lieiiiftfór lpelo'lll:lo.:de JaneaeGinaq :~CAta.~'ll~)~" 
lfê~ii'C:fj!\)'Jjjie fô'COifOelho~cfe1 eil~aã~II ; 8f.>1~>y,,.b eM ~e•:; mente- disse mais a]gUmii<COUBa;ll') oovlOV ilf atlllliJUq 

:l1 c) 11eP;!sJ\;vitf.J\.~1\jl''1\i9~:!.':10$ J~ln:!6,~p cmu:~ ~-, ' ''0'SJi:iSJLVSIRÀ;'IÍA:liMo,:TA•:'-"- J!).quG':V.i; &1: quer 
- . B~ •• v " h'·"" r: •. :' ···~d> '-' 1->' ·" . "!' f; ~_.Lo.. é .... "bt'J' "' r. e'não•percebo•rr"';· t c<Ji~·Hf!GbJ:ir ob 
ua.O::Sa.aVISC:OIIDll·;OJI: :Al-BUQ:UUOUEl:."":";,Qual,"'-2.!''-: "uma ~U .1 t!Z~.~~·····. <IJt •• ,. l' , "' .. ,, ~. or. . .n..~r.:. .... :os .·p ... ~~'!!!:•S"""''•~"nsi!;!d•~· ··'·---~,.,ii''·,, O.Sa •. PRBstn•NTE.:"'7-Ilitoêumaconve~.~t.a':"~" . . a._. nastD_BI.'ITB.. en .. çrel', a "'~.ussa.«:' n o .··. .. , . b . · dords"estão com· o: orador··•o r~r-
pd}l_ e der rlogar o:por -dlalogos.'_r .r.. ·.' m::; ., J v . . . ]; .-:,:· ( ' ' ,.q~o ,o, •.. nã~ . r e~ .se nlt'te' ·q· u· e' s' 'e' da' s·c··· •a· po· _rie' stil 'Dll ne'irà' . 

O. , '·'"·· . men 011 o:perm : · w ; . . · , _ • o Sn. Su.vsJRA.:DA.:Mot'l:A:- · .il.conselllelroll'··de .'" · · ... ., ..... ,,.. .. , .... · "·'c•• ·"·'·'"· . .-· ... ·.!-!, ·~'Sl u.;•· ··'"'~ 
ea(ado:!po.deàl,-pasaar.;de eft'ectifos a,es.traordilíarioP. · . O .s.a •. ,Vtsc:oi.'(DB • DB: MJ!IJQUERQV.•;·;;~ .. .f.,oP~llJ.I.J 
oo'{}ÍISit Vllic:ÕNi>B"JJiii'AtuuQuE~Óus., :..~:ifilit~cr'mlhhà de11te;. pedi a. palavra_ P_ ara. u~1~,,eixpllÇ~Ç~.Piif::~,pp~~ ?iii ..... -o'rr' """"' - .,._ ... ,. · .. - : ... , 1, 1 .. 1· . .:·· .. aho•que.me tenho,esplicado.au c e11~men. J_~.uO~ 
§t'!J~ :~-:.~,,~e~?.·~:,~ ~ .. .-.9!1_~ ... n. -~-~ .s~l~m .. ~- ~~ ~--~.o!_· .~-,~ : __ qil,·iZ· er_.!i~ _.e.nt.en. der·m. e;' .~;~õ,o , m_ e ._entenda·_!li. ~,,l_!t1Stt~ 
• 8 i!l ~lh ffl~~;P,~~~~~"-.: .:;:-J~:· ~lltrA. qu'l'~@.~.,;, .que·. 1eae era: o m~u dever,., .e. d . ~·I!~ 1d.~rer.,Jó~}!tl!~ 

,Q ~P.r. Y_,!!i:o_NJ>_ ,E; D. s_ ... AL·B· u_ ouaaoua .: . .-..._ Ai.nda , __ ha :~ese. ·m.~en. ha_do.-· nao,t~nho cu __ lpa ,d~~~·~.· :Hi~;;:>~lc, 'ioq.· 
~~ . al~~ifis~ó ~ci ci.rc~lcútmuitoJimitad~ ; l!_nte.ndo' ,. :' o· Sa. 'BABio DB l_ltN.D.\aB : ~ .. ~ré•c'PI:BIIde?&e ··rdl. 
que ~evffi..ser i~dofinldO.• ;p~rque é necessa,raona~ ligar ~natureza· _creou. nos com dois ou~ados. -~~' :uma~,b.o~ll· 
a corOa a.&aea e &at)sjndav,aduo~ •. ' . .. . . . . . . :DI.!se um _dos sete sab!o• da_Grecia qu~,P?MIIS!t;Im~~. 
o v' ~~~p - : ·~ .. ·' • : .. • .. · · · · - - .. ·. · · . •neara· a ·natureza· nos'.lnctlc..tva · que dev1amo1 •.OQV]f' 

. -.et9·~!1Si!-YJI.JRA ~A:M9'IT": ..,_Isso na_o,fnvalfda a. imuito ·para aprender, 'e fallàr··pouco'lpar~(::emr' 
~lt~ll!'SIA~e;DIIIÇB?• .. ,•:,,- ... ,- . ·· ..... me!los;-- ·,· ... · ·· · · · .... , ... "_.·:, .. , ~-~·:::2Q.·~íiú 
'J1s0P SR ••. ViSCONDE': DE . ·ALBUQUER,QÚB: ~ lnvalída r o. ' .• o Sa. 'VisCONDE riB' JEQUITINHONRA : .~M~ po'raue .? 
minlstenoJ_Póde-·creat:•embaraços ,nesta.corporaçao,, ~':. · · .· · .:. ·- · ·:. . ·;"·-':'··"'"·~.r· . 
porque o c1r~ulo hnu1to.pequeno; são note e quatro "~ O Sn. BARAo. DI PIND.\RE · .. -;Se. ,pre.lldaD~.,,;dee!fP. 
,i~di~i~!lolljo ~·~'.! > ___ ' <.. •· , · . · · . · . que· appareceu nesta casa a 1rratanto di&C.\II!II,On&olt!e• 
i ,~a ;:'Jlor~!~)lbe.J.:.dade~ de _qualquer conselheiro de a·· resposta á falia'· do · tbroDo, -~ll,.~~!l~o,_ ,1~u~p -~ 
estado deixar ae o ser, assiin como·qualquer doso em- quedo.... . . .· . . . . ' ... c~i!!ú'HÍ:· 

· P.~eg~~o~. ~a~llsaJa;Iperial J!6dem. pe!lir,. não ,digo a , - O Sa. 'VtscoNoil DÉ .. JilQIJ~Tm~o~~j."'~·,Q•~~~-jBllto 
sua :dupeass, ~as a .sua- retarada. por algum tempo:; de um penedo outro pelfedo~. . , _,,,;;.;. ·é·up "e;ib: c .o:: r~ 
t~m ~odus es!~ llbe~dade,.e I(U~?,I quedazer uma op- . 0 Sa. BARÃO DB PtNDARÉ :7':':·~· ,:p~~CP:~~9•? o,~ vir: 
pos~çao .destas tem esse .d~reato, ~as conservar as re- muito para. Cdlar paucC);. e _hoje. mes~C) _eu.~ao Jevan~ 
.gl!h.~s ,e,fazer;- esta bostihda~e1 d1gll eu que .~ste pro- taria··a voz neste augusto recinto. sl'Jaao' entendes~e 
Cedlme;~~to é Üvre,·mas .a~ m1n~slro da ~OrÔ!J.tncumbe · ue a saúde e a vida de úni sénadi:lr~Q6YeiD'iHi'empre 
o d~!ln1r ,Be!:ll.sua postçao. Nao corteaa hberdad~ ·a :ndar atadas com.a!elicidade'.dciif'seuíPrconstituln\eS, 
"ninguem,~n,!_lC)_ .. ent.ro, nelll por so!llbra,. nas r~ga~s com a ventura e grandezá-do-íleulpait!Jlq e. .L. .o1'ne,:,1 
-danoorôa~'nao:aa:~a~uto;'o que d1scuto é a necea1- v. Ex. sabe· Sr;'presiden.til:'iJtiC:/tq'UJI1Ído u!llltio-' 
dade ~e que os.m1n1Stros tenham plena co~ftança d~ meni princip~~·a.·sofr~er'·~~lest~:~~s ·ftl{í~s•Id~!'BD~,, • .. 

, C.Q:Jl~llCJL~<_l! ...Jiqe!en&epdo,, ,,e.() ~?e entendi sempre, quando nossa pelle, pri~c~plll; 11,,1'}1g&r~s.e,~;mC)I~a~as· 
talvez esteJa em erro. . • . . • · e rugas: que não''~ã(J 011tr~ ~~~la' !~lo~e~ quera . 

. · r.!P.JSRI!e:tSI.r.YBil\.\;D.LMo~.t.:-:- .rôr;o ~J.msterJI! á morte·'nos·.envia: ~om.m~ruca~do·ll~r11ue_ ell!tbreve 
sorte .. ou á., mercê tte. uma opamao lDdtvldu<il, · _lSso nos fará· uma·vlsalll; ·•quando ciÍegaDHlSl~•; . .tetse::es.,.· 
j~m~,~~~-~.o~~nJo,.J'IlrlaJile'ntar, é rea~meot~ inad- tado, digo, nosso espírito soft're em co'ilaeqaencia'ida 
m!ssi'Vel, · . • ,;JDffl ;! :.· ,\ . ·. , - . ., , , fraqueza do; nosso·,corpo;:·ftca :tall),belll;.eDge!_hlldO:, 

O S~ •. V)scol!DB DE ALDDQUERQUE:- Tambem não m~ sana "" ,corpor~.sano;r; c wp.~;:pd'o · o.s~ e·~''' 
digo que0o•miofsterio tome o meu conselho. Sao essas, Sr. presadente, as razoe~ JlOr que!~fl!o 

O ~ · ."s· · ·, .. 1\l ' • ·N ·v E · . guardado-silencio.,limitando;me,,a,()}:!Xi~,-()S .. ~q~rcs 
. _~a.- ILVBIR.l D.\ ,, o~A.- em • ~· tonfl:lu. senadores:.comJil;ma~o-~;attelição·JlC?Ss~yel;:_ '::: .:;· . -' 

· ::co,sa·;:, Y1sCONDB ;D_B .. ALBUQIJBRQIJE: ~ Na o; me re-: Os nobres se11adores têm pro!~n!lo .. ea~!,at\J~imo_s, 
cor do dessa. oppos1çao, o que posso asseverar é que re_pisadissimos discursos mesmo· antes . da • respolfta-á 
êstóii'aizérído <i que sinto, não estou fazendo castellos, 'falla·'dô:''tbroito'~ f.l)iJünclando.' sempre-I luas~ idéas 

. e obro assini p,ela muita .. deterencia que·tenho aos vestidas' cÕm'às':flOres'ldeDeinosthenes ;'mat;,:;r.>pre-· 
·differentes poderes.do Estado;, mas oa~nder. a:nln- ·sidente;i'essa roupagem·;brilhante.com qae_csJJobres· 
guem, nem por sombra;.coarctar.,a liberdade a nin- seoadores;yest.em:suas:idéas;,.essasflOres nao.cobrem 
gl;l~!l!· .n!lm por sombra;, cada um p6.:1e Ca~er o ~ue ·certos · espinhos,J·;espinhol, p1ui .. pungentes .. q~~:; scb 
entender, lembre~ se porem das consoquenc1as. D1go ellas•.se:obseuam y,;; i1-- ,, .. ~· ' · . : , ·.: ''· .. :·.-
i;;t_o_Jaoj~, disse antes, h~i de dizel' sempre, porque . ·.Senhores,, .. ,qunl.é•C) nosso. estado,?. q'!ant.~,no~)O;m 
s_ap_po~t1o ·_que estou mullo em regra. Provoco, des- .custado a:definição.da palavra:cono&l&açao?(apola~os) 
_all<?~.'~.-~liiSI;le~; · afim· de ~os~rar· que em tal ou ·tal Quanto ,,~o.s t~m;custado a.~aneira .;de,;le;,execu~~r 

·•tempo est1ve·em· ccntradacçao·com o meu pensa- •essa:coócahnçao,?··r:·~ : ·"·" · <: ,,:·.;~;,.,:. ')'-· ,n, .... 
manto. , . . . · ·, ' ' ··· ·. ·. ·''"O'Síi/SJL'VEin'.i.'n~ MoTT.\,: ·-··O·governo.tem•gasto 

•'J C01 SR~ 1 SILVEIR.\ 114-MOTT.l·:- v. Ex., ·quandolml- 1lni'dinhéirii'o'· ó verda'de,'.·,· ' ..... ,.,., O!·illlll\ Q"' 
nistro, sotrreu .opposiç_ão'-do !llembros do parlamenfo "·o:sn.:··BARÃ~· DÉ'PJND.\RÉ': _v. Ex~•sabe~ní'uflo 

.. ~ueéer(!.m,_o{fiCJaes.d,pmpenal cnmara. _ bem que 0 tempo ó dinheiro'; quem (riãtic.pensau que 
·:L ()~Sn;ooylsCO:.-IDE DEI' ,A'LnUQUilRQUE : ·-:- Na o ·,quero ,0 .-tempo ó dinheiro 1 engana~se : ora,·ndesdf:! ;,que so 
-que~;s'o <digaH:nUnaa,;qua_:._ninguem, -de1xe.• de votar abriu n sessiio até hoje, ha mais de·:dois..me?:Qs,~o;que 
~c~~~.c~_tcn,d~!·'~ .. ,:r.·;:,~:~",ll, , ; ... ·:, .équo o senado tem feito? E~s~nq)l,L,~;:;dos .. ~spi
. ;: ·.9 ,,Sn:·,. S.rL.Y,R.IRA ,nA ,rvro.tt~\\ ~·E' 9:. q~o v. Ex. nhos que,. ~o, encobrem, dcbalX~!Ae~sp.s~f.W,~~s a.qlf" 
· estava dizell1do;·" ,.,, ,,), '' ''' 1 ·'1·1 1 ... r. · · ornam os'discursos dos nobres sonai!oros. . 
•. ~· '", .i·'·•wJ 1 1 r,-. :;' '}~::·r.;l.~:- - . . :-'"P2J;I 4 _~,..:- ,, 
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Isso ~desacredita a qnem? -E• ·porventura 11os ·•::OwSJI'; ~-1\frR.l!fl).l•::-..;;...;:•Estáf•enganad();tnh!lvia•.rmeis 
Srs. ministros?= ·Elles tôm ''ganho muito•, corn ' essa gente;m;; .,,! t<•tW!Iwl( <:o r,:-' r'"'" ,..,,.,n ~w r 1:JO<il;2 "'"' 
discus_são. O ·descredilo 6 para, o, senado,_ .. poraue ,,,0-· ··s ... ,,.,8. ·! '"'''".!.'~'p·····" Lé:''''fi•"·H· '····'h •1• '•"' 'I!.r.' 

f n. M~AO 1111 • INII.\aw; .: ...,.:. a na . a lluem·nas o·povo pergunta: O que .o .. senado,,_te.m,_. oito. . u- 'âleriàs 1.u: ... . ,, ,c:'J':0"'·!":'· ."(''·· "'' '"""I "\i. ""J_ .. n: 
rante.m __ ais. de .dois. mezes d • ~sassiiol' Tem gasto g .r ... ,,,,··~: ,.,.,,.1v.r ,-_, ::1do:, ?.o"Jc·f 

· · ··d d d' h · · · · O SR. MIRANDA:- S1m, aenbor. · . ~ , uma·granesomma em e~ro .•. , . . , ..... , .... ,; . "··· ....... ,,.,~ .,,.. 0 

Nosso tompo r.rocl·o.•o ,.te' m' Si" do todo . coo' ~.·um•'d .. o ' ' o· SI\: :D4a:.ii>'l na:"P!:...-DARB~ : ',.;... .. P.,oiS 'dei:láro· nuA 
V U '' '- <'·•·"••' -··•Jl•<.>J .. ~.l·~· ··"'"""- , .... l>l'l,..,. J,;;J \1J.J~.tuli1l"1-T~ 

em discussões ca oro!as, isto desde os primeiroi dias, nao Vl nlftãuem. : f·:. ••. ,_,!;· c:ú2 ~· i:>1onn11 !J·. 
autes mesmo do voto de graças, isto é, .antes que o O SR. MIRANDA: -:-:.E'. por1Jue;~~~r!~{Jt'l .;La·D 
nobre senador Jlela p·rovincia· de Minas furtasse a . ,O ~n.J)Anlo. ng p1~DA:_as'.: ::-_.'. :S.ã~ .. P~_~\1~~8.·~.9_,~--c&os 
pennzi:daquelle philosopbo grego que creou a diale" para aquella dtstancta. . .:,_, .-,.,,"· ... u .... _··,n sii ..... ~!lplnJJn, 
clica pró e contra, e com ella escrevesse a resposta LI . . 
falia do lhrono, resposta que se parecia. com.a san- · .,0 Sn. Mm.,:-rnA._:- Eu ta~b~~ :~~'}',~~.:;P,r,~eete. 
tenca de certo desembargador: u morra e não morra; O. Sn. PRBSIDllNTR : - A. discussão não1 pó~,!! con
áper!lt o n6 qúe niio corra; » (risadas) ; resposta que tipu~r ·por · dialogos: peço ~os: ~_,s/~í@a~tJ,i[~li•, .~~9 
c.ens_~.!â'va e elogiava .o ministerio I . . · · · nao Interrompam o _orador. · .oLi:i~"I!lC:. 
··.·Um nobrJ.senador levantou na casa uma questão O Sn. BARÃO DB Pr:-roA.nt :,- ~ashÇfi,JIIO ~f~la,. 

mui'o grave, Sr. presidente.; disse S. Ex. que é im- vendo-me nessa solidão, corri _áquellas 'P!J.rfa1J~ para 
poasiv~l. (.note o senado a força.da palavra impossi- .examinar si· nellas estava prél!adO'-O''UÇrip'CO'-'de 
vel.) __ haver uma pessoa q_ue niio veJa qu_e o minis, Cromwf!l-Ca~a par~ alugar._-. {R __ ... adt!s.)Q'/lll!r:mo_: · 
1.0~10 q,u!Jr, cr!l-u. U!IJa dtcta~ura. v. Ex .. conb~!Je · Depo1s da. drscu~sao d~ _voto de-gr!lçai!,J:S~,-:pr_!IB14 
sem ,dunda .alguma os preceitos da rhetor1ca ; uao dent11, V •.. Ex. ou nu mau 11ala.vl'a 'I .C.C?n.t.t~u~re o!":
acbà v;·Ex;"que nessas expressões_ ha uma figura nes, intent1que ora te~e~ant_; _n1P81111!D.;~.~ls:.~~ll!'~c; 
que, segundo dizia o meu mestre, se c.hama em- e assim gastou o senado~ dols·!Jlezes,a~m}~zer ~.~ 
ph,iíse,~flgura;pela qual as palavras signiftcam mais • o sa. SrLvBII\A. DA Morr.\:·::-:o.:. gõyei~l)~,@'q~~ 
do qu_e soam t. . · . . · . uao.quer a reCorma hypothecarlll.. -.,·: , · ";u;;'-'7,-.,-. 
·· Senhores,: s1 eu eshvesse convencuio de que o m1- -M . F · ... .-0 :.. . . · .;. · 
.Disterio•~querfa ·'estabelecer uma dict.1dura, negar- ·O Sn. INISTn_o DA AZEN&;\ :;-,.; .. ::go3er?,~:·~~o 
lhe"liiá' pão' e agua; empregaria todos llS meios para apresenta requer1mentos._ . ~- ·· _ · · · .>~: ·;: r.J .. : 
lànçil1~o p·or'terra. ·Seria porém necessario que, para O Sa. MIM.''iDA (ao. oratlor}: ~ 1j! ,V•;~~.pa~a -~~ 
se provar 'iSso, não viessem o cáes da Gloria, o canal está gastando o tempo? . · .' ... r · ·: .... ,::~·~·i:\ .;:z·~.: :; 
do mao&lle e·outras cousas desta·na,ureza que fazem o SR. B,,n:\o ur;; Pr:-rDA.ú :-Eu e11ava-eulasüado 
ri~.~->::'~·; ;:<'.;;~.:. . _ ·' do;s~lencio e!J! que _me conservei,_durallte;,J~Ilúl.& 

O Sn. 1\h:-riSTRo- D.\ FAZBNDA: -·E outras vezes do1s mezes (·rtsadas.) · :.· .. ;c,·, __ ... ,,,, ::;:•; ,,·rJrro c 
dizem que. o ministerio é muítófraco. Mas,.como ia dizeodo,.depo!S.da:diSÇ~dQdJ.9:J~ctl.O 

à ,'sR: B~&ti nE: Pi'N~ARÉ : _A v. Ex. 11 opposlção de graças, começou a deixar. de .. ha.!'e.o~ii~, c.lmJ !>. 
tem elogiado.o mais que épossivel. Quer V. Ex. vê r? que o ae~ado ~erd~ tan~ n~ c!lncel~ ~~},l~c~~2C9!"o 
Ella'·conféssa que ·0 sr. presidente do co~celho é com as diScussoes mlfteJs e Jmt.ante.s:.~·:.:;: ,;; ,, . 
t:.m homem de conhecimentos extraordinarros, um O Sa. MIRANDA: -Tenho nndo· constaule!J!enl"l· 
ho~~êlfi q'~e:desde_ 84nos~a i~dependencia tem prest11- o sn. BAIÜO DE PlNJ!An-&: ~. Eu,,J~.~.~~íl:i &tqilo · 
d!! o~, II!~,ll?.re• ~e.r~,Iços. poiS ,b~m, ~ este homem a vind.:~, e costu~o chegar b~m·cedo; .. porq~e··.e~ '\3; .~ 
queaL~?J!l em"_d1a o ~Sr .• ,m1n1stro da fazenda tem meu illustre am1go o Sr. vucoode de_Sapuca1iflso• 
pe\a:mao;~ segunli? clao a entender o~ nobres sena- mós como os matutn que dormem oom•.H gaiHohas 
dores'! )S_ao sará 1sto um (Ç.r~nde elcgto aos talentos e acordam com llS gallos (risatlas};J•mas;o:qinrn:.io 
e: á;·habllrdade do•a.obre m1n1stro da fazenda? Sem dava a hora. 0 Sr. presidente' profaria:as: palav:ras 
duvtdaalguma.-..·.:: ·. ' ·:: . · ·· .. saeramerilaes:- Hoje não ha seasão; • •: :.r.<?.r•;;nn,. 

E', na· verdade ·mcnvel· que, depo1s ·de reçonhece- Dep:ii~ desse. silencio, ·dessa interrúpçio doii-'RPIIIOS 
rem os nobressen~dores·os profundo.& co'!'bectmentos, trabalhos durante muitos dias;· vieram'll discuasões; 
os.re~e!antesservtços~aloo~a experxencut e orgrande mas sobre oue? Outra vez sobre requerimeãtot;(;Ora 
prestrg~p d_o Sr. ·fres1dente: do .concelhr>, ::o_ suppo-:- niio me dirão os senhores para. que ~:erv.em taesxe
nham•tao 1mbem que: se deue·levar·pe1a mao:l . querimentos a respeito·de caus~s q-1e todos sabom ou 

·E ainda mais, senhóre3, ao Jiilssó qué og nobres que todos podem saber? Acaso nã:> temos na mesa:outras 
senadores cabem nessa flagrante contra!lic<,:ã'o/ entá~ ma terias mui h mais dignas de discussão 'f, Acaso: já. 
sain o arco para darem mais força á flecha 'com que ouvimos tractar ·aqui sobre a prisão_arbitraria:dos · 
desejam ferir 11 esse respeitavel ~ncião,·digno·de toda cid•dãos 'l . . ... ··: .:1• .· .2 -'.i 
a estima·; os ·nobres senadores d1z~m que·s, Ex~ quer O Sa. SILVEIRA D.\ MorTA :-Agora, na occa~ião 
estabelecer u!Da nova di~tadura: I ·fi J ··maneira . que da reforma, tractare nos disso. . .· .. ; , , ,,:'i . ,,;:: ( 1 
esse .homem lllu_st~ado e I Ilustre ou é u~ lmbrcJI ou 0 Sa. B.~on1o nu PtNDAilÉ: -.o1 nobres,sena.doros 
o p~1~r,dosU~asdeuos I ! Porq~a, na reahdado, o que se .importam mais com as .. cousas,.m~tedáés,;,c.ti.J)q~e 
ser1a )100,~ d1ctad~ra no Br~sll?: O a~abamento do com as moraes. ·.mas'lembrem~se.de,que ·:guan'do'.em 
Imp,eno., .E . para . quom serra essa d1ctadura? Isto qualquer parte do múndo conhecido aquêl~QJqu~'alzia 
ne,m _s~ l\q~,0,. 8H.PP0r. · civis- romanus sw»era'respeitado; quando': o senado 
. Quando por occasião da discussão do volo de gra- romano assimilbnva.-se aos. estrangeiros um ,cong~esso 

ça~ um nob.r~ .. senndor da ~pposiçíio fallO!J por tr~s do deuses; Romn'erii edificada do A!iRlii; .. :~ ~.c~da~iio 
O!J ~~~~~.r~:~p,~aS:, ~ eu olhot para_ ~sto. recmto e nao romano largs.v!l O· arado para pegar nn' ospaiJa~· lar
VI s1nno" ·fr,e~r.'',q~;~· gunt;o oppos1ctomstas, o olhai·/ gavn o. espada'~para•rornar· a: <pegar no arado·. Q!l~ndo, 
para as galonns' à nao 'Vl nem uma. posso_~... · poróm, Roma era eJiflc~dàL deJmarmore,"O :cwrs ro.-

... 
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: rnÍliÚDBNCIA DO sn. liÀNVEL IGNACIO CA VALCANTJ .. 
~ : : • , ~ . ~; ~ ·, • • r · -· ' • • • ' 

.c.''· '>i: . , : , ··. DE LACERDA, . . , . . , 
SuMJIAI\Io•;.;;. Expediente. ;_ P~ime!ra parte da or
''·dem ·do :dia~-FixafãO da [orça naval; Vot&· 
· 'fão.---,- Requ-erimento do· S1 ~ Vandido Borges, pe

- · din!;lo varias in[ormafÕeB ao governo. Discursos 
é; do~ Brs;.visconde de., Jequitinhonha· e marque: _de 

Oln1d4. Votaçiio.-l::egunda !!arte da ordem do d1a. 
· ~ Reformajudiciaria. Questao de or4em. Observa
gões tlos .Sr.s. Nabuco, Vasconcellos, Sou:~ Ramos 
e .Silv~ira , da JJiotta. Requerimento _de adJamento. 
• · -'<'' '; .. 'I '' I 1 J l ' ': , . 

A's to horas e 3 quartos da manban o Sr. presi
dent'e' :abre a. sessão, estundo prellenles 29 Srs. se-
n~diii:es.- _ > ' • 

J:.idii' a 'aéta -da anterior, é approvada. 

: ·: : EXPEDIENTE. 
;• ,/ 

··: O:Sn.::t.•·; sECRETARio lê uin oCOcio do f .• secreta
rio da:'camara" dos deputados, remcttendo as dulis 
seguintes • 

·:.<' '· ::.''' :; · l'ROPOSICÕES • 
• •; , , , r, , ; ,.:, ;·! ':" , . . .• 

.. . « A. assembléa.geral resolve : 
· :" Ârt. )-,~, Fiéa approvada a pensão annual de 

.60tlf)l;concedida,por.decreto de S.de junho de .1858, 
sem p!'ejaizo,;do.·meio soldo, a .D. 1\faria Josefina 
Seára,. ·, viuva:: do ·:tenente-general Antonio Corrt\a 
Seára::;,a-de.180:t/> a cada, um de:seus.filhos, Eugenio 
Corrêa Scára e Antonio Corrêa Seára, emquanto 
menores,; e.a,de 24-0:t/> .a cada uma de-suas filhas, D. 
:Maria· ;l'cisefina~Sêára e D. 1\laria .Luiza Seára. 
. a :Art, 2.•, Os,agraciado3 perceberão as ditas pen
sões desde a .dalà do 'decreto que ~as conferiu;· revo
gadas. p~ra . ÍliiSO .fim as' disposições .. em COntrario. 

.« Paço da camara dos depUI!Idos, em, 7d~,Jjulho de 
1858.- J?'isconde de B_aependy, presido~ I e_. '":":'"• }?ran

. cisco Xav1~r Paes Barreto, ~.1.,~ secr,:etano~,:""':" . .4'1-tonio 
Pereira Pmto, 2.•secretario• " ... , ,,;,_.,_ ,., , · 

« A as~embléa gerai' resolve: 

' J'JlDIJ)O DB INFOIWAÇÕBS AO GOVlmMOo .Rd Ü . 

. Continú~ a discuss. iio âcüada, ~a''.~iJS~i9;~~~~,Cc.~Weã9J; 
~o requerimento do Sr. Candllio Borges'; peil.fP,~p 
rnforma~ões ao governo sobre os contractos ·ullima
ment~ feitos para a r~m~ssa de materlàl'e'p~~~~~:t1~~ 
exercito para a provrnc1a de· Matto-Grollo;··e'aobre 
outros objectos •.. '• ' .-. ' - ;;., ·:.:;c'. c· 

O Sn. VISCONDE DE. lBQUJ'l'INHONK.qlronunciA ~m 
~scurso quo publicar~D'lo~ no_apJiéJ1dic~~~ .::.i_ "2 0 

O Sn. MINIS'l'llO no luPBRro (presidente, doocon.ce
lho): ~Sr. presidente,·eu queria satisfazer ao _nolíre 
senador que fez o requerimento sobre'os 27:0000:t/>. 
O nobre sfinador ararmou 'que já .se :tinhA' feito esse 
pagamento. · · · " -: :. ,_:. -· :•:· ,,,0,, .:. ::!~~v;:-

'Q: Sa._ CArorDo' B~n&És: -+'Q_ue_ :se~--~iZi~~'qu~?:~~ 
haVIa fe1to. · ·· .; " · ; .. -' " :·:. -'·: . . ..... ,..' ,.,j~,r; , .. - ,•ro~ 

0 Sa. PRESIDENTE DOCONCELHO:_:O:Sr::minlstfÔ•da 
jusliça affi~mando que.n~o, a~a~a. ,_o r;r_obr~.~,s~jia~or 
estava multo con•encrdo da .verilade; desse ·'paga• 
mento, e então <attribuiu ii ter:~sé ;{~~to:~~~~1f.~x;,l!~~l~-
cret~. '" ... ::;._.,..,-:'~.·;--;;., .. ~:i· ~,t-:::>: rl!J '~rf~"' . 

Devo declarar ao .nobre~senadQr;,ue.;.:t'oiuiÜIJ.IiJ..Õ 
mal informado; _não. ha ordem.~nenhuma·!pAri'"''ql(e 
similhante pagamento ae faÇa •. ,.,.; .. óü.;i ,tJ 8 ,aerir: 

Agora accrescentarei~,.;· ··•.:,-;;; ."'':b ;~úe>_:.:ol'f 
O Sn. yrscoNDB J!E l'EQ'qiTmH_Ó~~g:t~~~~-~~~ê~ 

por que.nao sc.fez?. . " _,-.. ;,.[1:ü.reúl:?.·cm 
o Sn. PRESIDENTE Do CoNcsr:.uo:~Existc umà·,rechr, 

mação· des1e homem, pedindo essc.psgamento·; T.rrt,. . 
tei primeiro de· vêr si legidmente; ·segund.o~os.:tra:
mites ordinarios; se podia" pagar'·essa divida,'e~i 
que não; mas fui informado de que esldllbdividuo 
fôra .encarregado por um.mi'aistr:o.de. uma:·coií:ímis,. 
são em.beneOcio do publico, co:n a promessa'_de:·qu'e 
não temesse prejuízos, OS' quiies. leriam satisreitos, 
ainda quando se veriflc11ssom. Nada· disto.,coniifa 
officialmente nas secretarias, mas es!oulnlóiiliàllo 
da verdade deste. facto: eu reconheço. a, legitiii:J'idado 
da r.er.lamaçiio, e estou resolvido.a reconhecer)t-:idi;,. 
vida. Si se. pedirem ~s provas,_.~eclaró qti'fas ilão 
posso dar; e uma conv1cçao particular que· tenho~ 

.Pelos tramites ordinarios não. :é-posaivel chegar-se 
a um. resultado'; é J uma divida nde:honra,,a; quo,o,go
verno está obrigado, e: não,du.vido . tomar:tsobre/miin 

· << Art. 1.• Fica approvada o pensiio:· annual de 
1 :2001/P concedida por decreto 'de 14 de maio de 
1858, ·sendo metade para D. Anna Joaquina: de Mel
Jo·e Albuquerque, vi uva do coronel,Franciscó Victor 
de Mello o Albuquerque, e a outra •metade para· as 
suas duas. filhas solteiras -D. Irmina Govennina: de 
l\Iello, o AlbuqiJ~r,que e D. · Guilhermina C11rolina_ de 
I\Iollo ~~lb.aqu(lrque, repart~damcnte. · · . . . · 

"'Art. 2.~ ,,As agraciadas perceberão a dita pensão 
desde, n data: do 'dc,creto que a conferiu; rovoi;adits 
para css.o,íl_m as di~poSiçõos em contrario.. · . . .· . 

ecr, ._Paç(),dn camara dos deputados,. em 7.do,julho 
do 185_8.1 ,:-:-;:- J!i~condc de Baepcndy, president(J. ~ 

n :ospo.nsa~ilidade ·da. p:r.o.~e$.~a., d!3"U~ ex-~!inistrc. 
.E1s o qu~ ·~~ha ~ ~e~.l~ra_r) ;l'ecc;J:!h~ço a l~Sl\Iipidade 
de reclamnçao .. ,A.md~ nu~ de1 ord()m l)l\ra ·qu'() ·se 
fizesse· o pagamento:;'' mas reconheço·' ri'lr'ocos-sidade 
de o fazer •. l':l? modo dolo; fazer. é ,que ainda.não as-
sontor_ defi~Hl~~m_çP.Y~,·Jo 1;r,,<l _. ,,,,r ,;;i~.:>, 
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..,.. ..tgiir'W ,0'Slr~l>r~qi4il~fe;~~'ermítta. ·:yi,\J'E~-. máls' duas , ~' 0' SR'•' iFniistdEN'rs :;J.:....ofl'em, a :palávra-pelal.\ardein. 
pàlavras a respe~ó'~do .. diréito qâe'J\êm'lôs'''me'mbros ,•t•u~,w·i~'b ~OJ) .ll'tGmG:• ,,l.J .;.l>>~uw(: , 1uo:> ovm1:>·l'( 

. das camll'rlll<da'.Jaà:déolararemJ coiltrllqo!igonrno, •_,;,q .. ên~1~1AlND&:JpiP•"L:eo,ia~mo .. quo:>oll\a ~i~t~mfi~~ 
qWflld~itmPRI'Sctd~a:l~lhC:.Ô".l,ll~~n nb .or.rr:~•<-•il "'" . devJa.coqunuar.~Eia,o~q!'II·Oll:iqueriar.llizeuJO ,p1~ 

Creio, senhores~ que o nobre senador .fpor.rP.er., ~emo __ ~~_.t:r_llr,;J>_r_in,_cip~l~ ___ e_ ~\ __ e· dep_ o is. qu.~. o.S.J;1oDÜQis-
namb~cQ, niio imRugriarill esse, di~eito; não. estava ~r,_o do: 101P~~10•J~restden~~ doc9~~~~~P• ~LfiE~tiBi~u;: 

. eu_pl'ése'ritéV más-'creió•' qú'ê'Jnãà' J•'h'aviat:d'e. im· .ccO.·.SR.:Su.vBtRA ox.MOTT~:,~ .'~e~ exP.~~~~~õe~i:<w: 
pugn~r;•_q•,lin.M.·,(lJ,l.e !lles,mo, ,o te1J1,tl1~rci.tado mui- ' 'o_,sn_. M_1R.4N_ DA: -o .. ·!tã~rglme_nto 'é''·m_ulta.c_ éfar!t.,· 
tas vezes nesta casa.· Senliore~·,· •eu 'me refiro eó a , d um t.tctocbSrínrquizer :.olbar,,pára• ·os estylós;~ .temos mas: et~rmlna .~ segumte n? art;!89 ~(14'.~-n,n,rr;zê.., 

. oteliY..tol'i11glez"emcqu~·- se,:ilão;p~_rmitte~· ... r..; .. :·:n:: Nao contesto a V.Ex. o dtreHo de marcar' ostra;. 
-.uqoú aob·~nt.G~· E!:o '"'"'.·!"···. •·:--····· .,.,_ .... _, .. 0 ,, balhos que,·devem &er.discutidoa em'ordem do. dia;' 
o1~!íll'!!l'lfl , .~.ORBI\;:.:::;-P,ermHte~,, : · .. · ... ,,.:;,,; mas o, que eu .entendo .. é que esse direito. que 

O SR. Jouiú : .:..... O Cacto ~qui citado é· lalso.i' _1 ·, v.-. Ex. põde exercer com' todo o·· árbilrio, não.póde 

' . 
·O· .SR.•';II·a'c· OIIJlB. ' .. • .. DB _·. JEQV. ~· ~tNH-ONH .• ,· ... -· . A. camara d9eJ~r de and~r subordinado á .di~posiçii~. do.llr\igo· ,., ~ • 8 ; portanto, desde·que;·ecabada·a·materfa'diida·da 

dp,s,,lo1..~1 ~-,organisada muito diversamente do nosso 1•" parte. da ordem -do dia~ .digo, -desde que i:he-
- ~J1..~~~:;'1~~~Jra:~s~·-por ·direito .de ~ascimento, e: aqui gado~ momento de se entrar n!• ma terias, proprias 

n!Pt, ,1;; ;, .~ ... ,, ..... . ~.. . . . .. · . . · · · o · da ~· PD!te da ordem do ~a,. llao ... e~aebar, esgotada 
:J r:C)..:!;R.~.:P~;uisi~liNl'Ji ·no CoMCELHl>:....;:. Senhoret; em- a _dls~ussao. de_ uma mate na. dada·.· para<-!'·.1·~-JIIrte, 

-.P!'~Sildost~ll:liaaa, não.;. - · · · · · · · · ... na~ e poss1vel entrar nos debates· relahvos.~s;ma-
·. 

0 
s •:n ·u.:.:.:.: . · · .. · ·· . · -t~!-'~a~- dadas ·para a.· 2.• parte, :aem-que•.'se\ache 
n •. • J.tUL'IIlBL.- E ~x~cto •. ~ . , . . . . dmd1d11 ·a ma teria dada l'·ara a 1.• parte; '.:.~~~,: ;;.l 

:l1.;Vozasr:~~.Não,csenhot:;, .. · " . . . · ... ' o SR. D MANVBL;..;_Jslo é cbic~nii"''O':·sr'rirr~ 
. .. o SR.;D~ M:~;roEr: :':.:..Nós aqui 'não somos como em sidimte é q~em govli~Dil com o regiiíleiito., :· :,:..· :~\ ~ .. -
~~~~a~~~ra.-• ~~ <:~ ·: . ·' ·.: ·~ , O_Sn. MlRANDA:-Or~gimenio.é·,·mÜitÓ'~ipil~-,8~ 
::;R·~~.-~nEst~E,~: -':'_Attençao·t ·.· . ., O ~r. pJ"esidente é quém'governâ;'.·:m-~r&hcfó•.as 

··,,() Sã;.~ PRESIDBNTB f!D-':CoNcEitio : -'- Mas, sej_am mater~as que devem ser submettidas· á ~1Jssa·~s~~·'bo 
quaes .lôrom o.s·'estylos'inglezes; entre nós estáuto nas .dtfftlrent!'s pattes d.a .. ordem do d1a ;. mas o "Sr~ 
•!10\~~!idR,, ~. o,.Dies,wC? _ac!'ntece ém Portugal~ Ap_on~ pres1dente nao quere para~sFesstfpreseD:t& f!Íiiesto 
tarel o que .aconte·ceu ulL1mamente.;. é um _facto re- que o nobre senador lhe querdar,.porque é_opnmeiro 
ferido .pelo' J'ornal. do ·commerllio de .5 'de mai'o. Peço a· P.roclamar-se o :primeiro respeitador ·da . lei,· .do. 
li'ceugarparalêr':-:--·· ·, · ·. :," · .. ·,; ·· . ,· . · ·· · r~1pmento. O Sr.~ .prasidente,11por,~ll~to>:·1não;!póde 
·•o)'~~" ., .. ,rf>.,i • '""'·•· , .• · .. " · ·· .;·. · · ' -. de1xar de subordmar-se á· dout.rilla <nrn•"SBII. d 
: .. <:l~.,...~-;~;~9U"!'!!~:,de()!.te ___ .par~ ~aaher.·~-~ a,p!oposla_ d~ art, 89. · · , · ~ · · ~ '': ;', ---. ~17"":~ ;, .: ~ 
!<O~ :ela l,atpa· · Mrla· a.dmltl!da, ,á !Uscussao.: e ven-. · • . c: o i ,,._u""'' 
·ceu-se:·quà'iiim·dpôr'•. 26':vo:os; contra .25.,,-Estn , quasi Ef:i pergunto,. P.ots: ., E~tá.>o.~.não esgotada a dis-
egual divisão da casa hereditari_a, flgur_ando.· .. _na op- cussa_o ~o r_ equcr1_men,t?._ ,.~o !1?-~r.e ~e_'!A~!I~,pelo ,Rio 
posj~ão.Gêlsrctmaristà•:·d'Elo.Iei condes da-, Ponte· e de J'aneuo? Está ou- nao JdJscutida'->~ilUJníffilrfa· ··em 
·d'aUJnharel';orájudanteede campo.D •. Carlos Mascare- refe~encta· a esse·~equerimento-? NAol_e_stá';; -~orcon
--nhaa, e .o. oCllciàl-maio'f; da, ca~a.,real, ma~:quez,da s~gulnte, desde ,que· se:passar~o~termo.a~~·.:diiCúií

. Fron~fra, .. de_u muito jubilo;.: aos •. a~v.ersa,:ios: da.s.i-: sao; • entrando-se na •relativa· .~s~D.lalàriar:~lfd ~a 
-tua_ç_iio. Divulgaraw que El~rei se mostrava deflnili- a~· ~a!te da ordem·.·do·dia)"dOJxa!:setd'erobservar<a 
-vamêntlhfdVeric{•ao gábinete, e que não tardaria a d~8P!II1Çao ·ter,mi!lante•des,to'arUgo;'iit:O: é';bquant:Q·.:ic) 
sua.substitui~o. Mas o facto da votação adYeraa dos due1~:' ' ·.• •· ,. ·· 'm.! ''' ·'=:~;::_fr;" o_ .::·J,;ac•.R·Ina •. 
cáf;Darlstas: cl'El"rei ·aignl!lc.ou. o. r~aentiment!> . d,!!s ·; Agora; ~esde que•V;>Er~ ,'c,ons~nl!illcfu~ y<'Sry:plóe'
dois condes,.contra· o: mJnutro:.Anla,. e .a bgaçao 11dente:do conce.tho ·tivease a·pala'\'rii."8Ul!ella usasse 
da.marquez daF.rontefra:e de D •. Carlos com o conde _par~ >d1scutfr .() 'requérim(ln~;dc(li~b're"sén!ld~r Jll!lo 
de<•Thomar •eluc1dou o resto_. »>• . •<.: _.,, ·· , . Rio. de ~1an\liro, estendendo-se ·atélnJém·dos~termos 
0:: lisié• ~o~ e bem significativo; 1\lair quanto ao juizo proprios=~e: um_ ~sc]art3chilent1J'i'ênténdo 'qü:«J>~pà'ra'•e 
do''éoiTespon'dlllite· dolornid dó· Com inercio ··relativo· c?ns1ervar ll ,devida egaalda~e;:tambem deve. ser ,dada 
áJ'' ·" · .. · , , .. . · ·. · p· 

1
. · · '· - d a pa arra li." lodos-os outros .. senadores qae qaizerem 

.,causa .. quemotlvou em.- ortuga "'·oppos1~ao a- continlla'f·naâiscussãodessa mate· ·M • . · · · q~~!!es~(li1JPrl!.gados na· cas~. re_!ll, é ·necessano reco._ diria de pedir p. ara nós essa·egu lrdlad.. as1t;.'! P~1escm-
- ~~.e~e~:.que· nao tem appl:caçao entre nós. Não ha or . ,, a. a e, s .... ao ~ vesse 
'r,~~entt'mento:do !':obre· senador par~. coin os miilis- P. ,nós 0 a~tJgo ex, resso d9. reg1mento."' . :, " , 
tt;OS'j'll'O' menos 11ao ·o Jta para comigo,· que temos es.: · · E · portanto em1 observ11nc1a ;desse artigo, que ~eço 
ta~o:s~in'P.rê·em_boa·harmonia. , ,.; a Y. ·Ex •. com: lod_o o ~espeito se :di!Jne ·determmar 
.,,, «·. ,_, •. ·.·11 .... , • •-· ... ·• • . . · · . que couhnue··.a•.discussao do•·requerunento· ·porque 
.. O:SR., C&l!Dli!Q, BoRGJ!S: -:- S1m, senhor. . , :· . ·della'não::se "póde:•~br'estar;~ Não. ·pe,ço•.a :~rgencia, 
-"·0·811:~' Pnll&lDBNTE •no CoNCELllO: .--Senh_ores, o -porque tenho opor •mtm o reg1mentoJ. r· . . :> d1 9 11 y 
quera~_ontocl'ulemcP0rtugal, a.con!ece· em mu1ta•p!l~- ~·· o ·SâiPi\ilsJo'EN:riÍ ·;:__:'Não'· 'piisso ·ari'n'' • ''' · ·' · · 

• ~~/:1.~~~~no.~ :~~ve .c~~s,~r·~~~~~~~~ao• ··~· , ·· _ · ·.·.· · :· ··· • 'lioní:a~ó ·meml>:r?· preten.c:l~>' poí:il~'f~ii~i!.;~át:';:·~~~~ 
. ,)~ ~~~ ~E.~~.NTB deplora .. a d1scussao adlada..p~Ia. ,Pel,en.cJa do presJdentedes1gnar as ma:terJa\1 da· ordem 
~O'r,~)~~ijj:j,~' !H~rr,~,ss,h.~ á,~.~· P;~_rte1 da,R~~~~ do. d~a .•.. do }ta;. ()ra, 'h~ntem quando"é,W~ à< dei;~· e'1ídividi 
t.,O; Sa,,,.l\lm&NDA.: -,,Pe1,1o a palavra pela ordem. · om' duas part_es, ··cousa· ·que nunca 'fiz desde· qú(rmo 
•·O•Sn iPnnsniE~~·'--" S~bre que~:. · . ,·, . : ,as~ent~ nesta cadeira, declarei;(lxpre~sa~ento;qú~'na · · , .. . pr1moua parte-da ordem do dta 's·6lso •emp[(lgarJa o 
O Sn. MIRANDA:- Pela ord'oili'i''iliiihi·poss«? ~? tempo''que··décorresso até a:o meib''dia

1 
(apO'Iitàos) ;"o c . 



sen'd&assim;está visto que a discussãordeve'.ficar ria,;.· nlsterioié~oufro}iltCafilli'i'Fáo! Sr!;:d~u ~*otittâ'f! 
ceüariamente· 0adiadn, desde que :deu•a"hora: Jlara·ella 'novamente eleita, quasi complelíim~iit~'ren'dViilfã?Eir 
marcada, do mesmo modo que 1lcaria'·'8i''se não'dj;,;: entendo, 1Sll•lp,rtsideote,·,queio!llr:ajecto:•domobie áli· 
VWÍSSO:•ll O.rdem .-.do dia, logo ,que,se .preenchessem QistrQ;dtt~ustiça DiiO!Ó,Iubatitutivo~.bporquànto .s;Elii;~ 
~s quaLro horas do. sessão, si 'as ta não Côsse. pro- o iniClOU..Aa>:.Oacasi~o,l!prazada:.para:apr818atiiçia<• 
togada. · .· . . P~oje~_oa~ oiproje~do: nohre::nl'Dlltr0t>:dliljuáil}«.. 

'Agora· pelo que respeita ao repará que fez' o Sr. ÍOl ;lllUliBd~.llMimd u. ~o~ulaa:iA88tabjlleoidaPpBr4Vo~ 
senador, por ter eu dado a palavra ao Sr. marquez :n.ovos.prOJeoklll;~lOl:uucla.,o.;aem;:uma:l::rali·Ql.clwlcaP• 
dQ,,OJinda, .niio lhe acho razão, porque antes .de ser dem,"semt.umalr.elação•com.:o,,projecto;Cii;!tau;, ·J • .., 

conce<Uda a palavra li o nobre marquez, eu disse que , :M;;nllbres;conimlssões:deram:n:•miO"aa~C. 
EÓ:A,daria para aJguma explicação, õ a isso.S • .Ex., nist.m~da iustiça;e ~e:di~eram·: rrc·Bil'-11Ula'caia i11ii" 
:sa limitou, e não para a discussão dil: ma teria,, por. p.r~Jecto. de 1854 m01s ad1antado;:V i~[o p~da llpl!lli! 
se achar adiada pela hora. Não dei pois a- pa_lavr~ l'e1tar. » -S. Ex. quer~ adoptar :este~lbe ~ " 
sobre a questão;· o honrado membro está enganado. isto.· é uma. illusão .das íormulas;estabeleddaS'f!'IA" 

o Sn. MrnANDA ':-Eu já não posso failar. ·-: · - madureza das deliberações; isto é impôr á~ 

.'.O'S.a •. · C.umroo BoRGES : - Pe,.o a pai .. avra ... pela dos . Sr~ •. deputados. como 'approyado.':_~.aiW tlm • 
~ projecto absolutamente noYo; quandoTdJPJIO~ ,..,-; 

ordem. · " . · , firo-me. ao complexo,·embora sejaria:·iclenliàa~ . 
. O,Sn •. PnESIIÍENTE: ~Tem a pslavra. mas disposições. ·. ·' ; ~ ~ c;;sm .:!. :s-~ 

~.:o:,s~ .. C~DIDO BoRGES:_ Não havendo ninguem .As nobres commissões se encarregaram~de~ 
~.m· a, ,.palavra sobre 0 requerimen~o. pergunto 8 .v .. as .coincidencias dos dois projectos,.masnãO>lla•Iear-t 
Ex. si na:o· era permittido simplesmente votar, inde- braram das divergencias que ha. entre 'Um 1e-r01lUÓ: 
pende.~t~.de,já_\(3r dado a boro. . projecto, e essas div.erge.ncin!,são~~~pit~!l,S~ ~a 0 
; ~·,"um;í':P,6~gu.nta. simples~ ,que pó~e até senir O Sn. D. MANUEL: -.O,·trabalhQ .mais;:iúipor.&J.nl&· . 
P<~ra.abbrey111r a temessa das 1níurmaçoes. desse papel cllamado pareeer.,~::a..,confrolltaçiP.r!JJQ., 
'ó'sn:'p.{ESI~ENTil: -!\ias eu não posso saberEi novo prOj!JCtO e a combinaçãodos,seusa.·tigot~' 

aJ~~m1~os,.~~s.~ senado.res pedirá ainda a palavra: os do proJecto de 1854 ... , :. .. , ,, ··.::.~.~il .li.:::· o. · 
, , . Y.ous: <=-Votos, votos. . o. Sn. NAnuço_: ~ O. Pt:OJe~IQ d<~,,IJ.obrl!.mi~if\rctAA 

,.. , JUst•ça, Sr. pre~1den.te, serà substitutiv,Q'P.orJIP,!tl~r.s~ 
'
0v·;sR:J'·Pn'iisnni*rli: consulta então o senado si dá. o sobr.e. mote!1o..lden_lica?. ,Me ... p·a .. t;ece ... a.u. ~~-·~q· .u~n.o• ritquerimélit0'1pordisclitido,· . - ~ - r· ~., • _,, .,.. ..,., .. ,.,., ,., . . proJectos.sao ~~ent1cos em'lodo·ou em parte. c'<t, s!l,~:-~ 
·,;DpJ.l@H~o.~:~· ~ei!Sdo pela afllrmativa, é posto a tros que Já haJam na casa, .. por um dos ~,9ls;'~uu(!s' 
Tf?~O~A-.~e.q~e~uz~ento e approvado. · se deve proceder:· ou. como procede~il;!Cllmara ~os · 
.t:;'SEGUNDA.'P~fRTE DA ORDEM: DO DI.~. Srs. d~putados, havendo.u~aq~e.st&o·pr~via'de]jr.if'"f 

,, ":''"'.' '"' ., 1,;·•~·~·: • , , • •• . • íerenCla sem ·ficarem todaVIa reJeltados·tpsu 'ftiiJUi!lis·· 
~on;rr: II.EPimnt\ .lUDJCf,\nJA: projectos que são prel!!rido~,.ou.comJI.MI..:P~~@OS 

o!ltros :J>Ol'lamentos, ~m~o cada um por. seu· tRrJNij1 · 
"Enirh:·emfpnmeira discussão a pràposiçii.o da ca- dis~ussao, ~cando preJud1c~.dc1~ ~S,Pf?~te~~!ls c;,qp~r

Dlara dos,deputados de H de setembro de 185.i so- me o venc1ment!>·dos anter1ores. êQra;eo"~rgJ;ecto p 
. b.r:ll·•-a;,administraçlio- da.jusli~.a.~.com o parecer das ~nobre·.· ministr. o 'dos :n. e.goclos':da.· 'j·.u·.· stíÇil~Jlãó'sê:Jiõi ~d 
CQJ11miSllõesr,!Je, constituição e legislação. datado de. ·de. ''maneiro.: ul_guma'· co,n. · sidera:r··s. u~:~. ~. ')i'vó,'~tt),titf. 
tG,;de junboJ,dojcorrente:anuo. - . , ... :. ,. .. qua.nto V<Ex.; ·pe.lo q~e·acllbo.:d~'d~~.rst~!lifióe e.~·· 
-lO •Sn•>lN.\IitiiÍ<f'(Jiela·~ ordem):: -:-·V' Ex. permitia prOJeCtO.DilO' te iii ldentJdade·pe .. r. íe.lta. pil'1. ~ôr~.cãii: sfltif.;' 

que; etr,'1lendoiaindatnovel '!Of! estylos 0 disposições r~<!,o subst:tutivo será .isto em''mti~p1J.~~~ó ,lfà~'jl~~P'~ 
z·cg1mcntaes desta casa, susc1teuma questão de ordem stço.o da :c~ mar~ dos de_puta~c~; _po~~~.a~te'P1ffl!"-~ 
a respeito ,da-discussão ,em qnG' vamos, entrar.- , , , me, ·sem d1scus~al!, · ~e!:a~ reJelt~d!!s '"··''~.fn~'W§!t~s, 
• 11;11 ~~o sei 0 que .é qu~ .!amos , discutir., si 0 pro- . pqntos ~essa proposlç~o.a· ~~:!!Pel~O'do~ ti~~~M ,:ffii~f:. 
JOCto de t85i. ou H o proJecto de 1.858 a.prGsentado .soo proJecto do Sr. mumtro dalustt~ •. , ' . · ,x • 
pelo .nólli:e mi~istro ilo. justiça ·. Qu 'si a·mbos. confusa- ; .c~eio que po.rconsequencil! · o proJe~'to~ 'dif!it6~Ye · 
nieiite · · · .. ·· · . · ·· ·'··.·'·'I' ·· · .·. ·. · ······ :mmlStro da JUStiÇo. deve,serdlscuhdo.tndtflt>nllenre-

• ···. · ...... ,., '''"··rny. "·•· .. ,, ..... "''' mentedoprojectode.18õ4, ficando·:pr~judic~Jdatnts 
, O. Sn •. · PRESIDENTE.: """': O~ que. 'del:>Jlara ordem do : disppsiçõe~ delle conforme o, venqÍ:Jnento;, dq_,prpjeÇ~ 

dia. c o.que está em discussao é o proJeclodacamara; do.no.bro mi11istrp.da justiça., ... , ,,, oú~•l'•'o1 .r,- i-. 
dos deputados, ··. . , .·•. ·' ·~';'!•~:·o;·:·:·.'' · "• Ainda ho. outra ra1ão, e é que o projecto•:d~áobrc 

O Sn. NAn!!co :·-Eu, ·~r. p_resJd.e~te(~cl!o:me· ministro. da jusliça..não s~ não .col!e~p(jJld~1;l!-Or!le 
c~ grandes d1rllc~Jdade~, ~.~~te r.~~p~~'?· : ~ _ 1854 nudenhdade da mater1a, mas nao._ço:rc:_~eonre 

,q,~l\~. V!spo~DE DE ~TABOJI,AUY: .. -7,-,_Apoia'd.o. :,.,, me~mo no ordem ~o..'mater~a_; nrnum~raçao· ~l!s, 
, O :Sn. NAnuco :-E as diCficuldndes .foram crea- a~t~go~, e ~os bavemos de achar~~~ di!q~ul~ii~~Íl,~~. 

d(ls-r.elu. nobres .commissões de.constitui - 0 , e de d1scut1l-os .uf:D a· par ~o <?utro: ·'A:maâ~ sollreféJii·~q9'8 
• · • · · · ça o nobre mm1stro da JUstJça nao.offereceu esiêCpf.o'"' 

~cg1s _açao,.,.q~G, sendo. encarregadds de re':a~ o .pro-· jecto , como·::emeJida) "·tá"lifó''que' r.na 'Tdí'mli cliifrcgi- · 
~cf.lt~,-~e.o;iSQS,apresenta.do .pelo nobre mm1stro ~a mento niio·se -referiu :1Fnurri~raÇãot'dd;prôjOêf1Y:l>n.:. · 
J.U~tlÇIJ>f! av.ocaram O p~OJ~C.IO . de 1854 que pareCIO. mitiVO aprcsentadorem 185'-i';'eomÓ o!feguiíéri\'Ô~. j'~' "; 
COJJ,.dpmnado,:ap,esqueclmento. ;, ', . . . . .· . E d . - d ·. . .r.·~· •<:!li' r·•· •.. 

O S S R F . . . . . nten o, p01s, quo na,o. ovemos .1m '~/;' "-Rn rn 
. n. ouzA .mos:- •o1 remotl!do ás comm1s- cnmara dizendo: g'uô.-ü1 h'r,p[ov'á'do0po'r'~l ~'rihfJirq-

~~s;.k'"l"'Hf l' "~ ,- •• " · • . . • . .• jocto ~~o·~irí:l;~r,n,l \fn'àv~.·.'1~1i'~ç~·~.o·;qlj,'~"~~~"í!J?.d·c~. 
cO,!S>n.l •. NAnd~~·~7':n:~ ·q:un tr,o annosl Esse prOJCC~?. mos ~Isc~;~ht o .. prbJÇCto:d?'l!Pbr,o 'miJ1ts~ro ~n ,JJ;I;~tlç~ 

mo <p:iroctll~oJIEi úm anacbromsmo, ·porqulmto o' m1- como ·nccessono 'dó~'on'tro;· mns como u'm 'proj'cctô •1 



-, 

SESSÃô. D.E 8: DE · J<ULHO~: · 
• ' ào'fo~.~:tiP.~· ell8 . .foi Aefl!~&a.doJ :o..mais~éjlludir casa iho·diH•cre'ó.mesmo que V ;,Er;•.não,póde;:~p.:. 
as;!oJ:uüilas,;aa;déJ,iP.~a.t:a!l•.: ·,:.ê:.w ·'":.·•'' ·:. ,,. , . .... r tar.um.adiamento sobre este projecto,.perque ~.,-eQn

.. -~õ·~··:::V:ASCoricmos··rm~nistro·'Íia':i"'"!'4):;;..;.;; Eu trario ao. regimente). · , , :. " · .,.. ·. ,, ...... ·.:.·é ;•.1 .. ~~ 
já'cfiftl :anhonrs:,;derdizer;:aor,senado 'OS'motivos em "'Ü'Sn::'MtUNDA.'~.;... Não, •seohor;· 'eslá ·em~"di•-' 
qutt~:fandei:.pára·otrerecer·o,projec&o·•como· emen- cussão;·"· " ·:• · • · ·r· · ·: ' ,. .· ., ·' ·:: · ·~,~-'."·:: '· 

ck·.:&O• ao:hODIUO IU!DidO~. pela:provincia da Bahta·.: O' Sn. HINISTI\0 D.HUSTIÇA.: ~ua· do adiar o~áóik'f 
:·:.V ... ·r . .:EI:•.,~~residen&e,:.teve a~ bondade •de ~e;. · ·: .. · · ·. ·· · .. .. ····· · "···· : ····.: .... ,,. 
clarllJ'.::.quo,.. t&fa, esse projecto; como ·emenda no ... O Sa. NA.auco: - Não,. senhor •. : .·;.... ··~L• ~·"~·~~'<<r<i·•• 
2.• dilcw.üo ;::o~:~ . sendo. eu,; ~nsiderado. assim; . o sa. Mll'!ISTI\0 DA JuiiTIÇ~ : -~~lado ·o. princ~pal 
é.:.eoaWIIUOa&o•,dilicutir ·a•notureza•·de ·tal" ·emenda, não fica ad1ado o accessor1o? •S1:1 base.'di:inde nós 
li!.;é,ode:supp~io, si,de·rsubs.titúlção; etc. ·Inclino,;;· partimos é o projecto de;18õt; como~ que ha~rp~s 
~e ,;t .oQI!r ·,que. é -uma emenda subs&itu&lva, e nesta ·de prescindir della.? ·, ;· ... · . . · .. · ;, ·, · ."?" : 1. 

~·a:votaçAo<~da·casa ·na t.• ~cussão devo . O'Sa. MI!l4ND4 :·~E''o meimo.qué·.pr~fe;i"Í{';~.}; :nlrllr',IObre:·OiproJecto ·de 18~ e:nao sobre ·o meu . · · ·· · · · · · , . · · · · .· ·• · ·:• · < 
~.: -::'~·~: .. ,::. ,.· .... < .•:: • : · · · • .• , .. · . ·• • O,Sa. NA.Buco :.~.E. preCer(lncia~ .. , -.. ~.. ".,:,;_• . , 
:·.::6 boJú'ado:membro·relator das commissões'decla- o Sa. MINlSTRO DA. JusTiçA.: ~A m!lneirà. mois .. Jo-

iaa:JlO·.prindpio.do:·:seu:discurso que·a·bose da dis• ·gico·de preferir é esta que eu i'ndico.: E' que·V,.J~x.: 
CJUI!Iio:.::é~ci::p~jecto de. t854.'·'e~nendado pelo que admittaá primeiro discussão a em~~da_., .·• ... (.~:. 
maílde1.á mesa, P.arece-me po1s CJUe S._ Ex. é multo o SR. PaESlDENTE': ~Não, os honrados membros 
!'OD~uen~:accel&ando em t.• dillcussao esse pro- laborom n'um equivoco. Admitti e ainda·consldêro 
Joe&o •. como:emenda.;:o-~eba&e &emrde versar J!Ortanto 0 projecto deste anno como emenda; mai·Dlo'!para 
em.· geral sobre •a:doutnna de:um ~ outro prOJecto. · ser.examinadb nesta discussão. :• · :. 1:' :'.:c•' •·• .~ ; 

o Sa~:Pii~hi8)t1:E: ~'Nú;• disc'uásão só póde . o Sa. ,MINISTRo DA JusTIÇA.:..;;;.Mas/q~ando:;ti~é~ 
venár:'ó'debà&Efsobre a: proposição· da camora dos a 'honra do .Callar. pela primeira :yez,ly; :&.:' têvê a 
d!p~tados·:·:as'ilD!,eodas só.'sé tomam'em considera- bondade 'de dizer.;me qúe .a~ceítay~:·~'me~'pr~j~çto: 
çao nac!l,• discussao.- · · .. · . : · · como' emenda~ . · · · · · ·; · •; 1 ,'• : ·.' . • 

o si. MINISTRO DA. JusTIÇA.: .:_Da admissão do o .Sá. PnESID~NTE =·- Considerei.:o .como't'àl~~as 
, mou·prõjecto como emenda ua t.• discussão qual é logo accrescente1 que só poderia entrar em discuss•o 

'·consequencie'l ... , .. ; ." · . .. _: -- · . depois que a Pt:Oposl~o .. do._camara;.:.-:IP."·~epmat:fps 
")'--" o· :si\~ 'Vrscol'i»i riR': JÉQUITINHONH.\ : - Eu Q 'ex- passasse á segunda. dlS~US~ao.' As. ~~~eD~I\~di.C)~~ 

pliea'rei~>·::· . ' .... -~ · · · · · _ ser opresenta_das até no mt~rvall~ CJUe ,de!)!l~~e .. ~~e 
...... ~,·''c"' - ·, . • · . ~ apre!entaçao de UIJl proJilCto. e ~.~u~~m.e~ess.~_y~. -;.q :S~.;: MINJSTI\O ·nA.· JusTIÇA. . -Apresentado u.m mas nao podem ser tomados· em coniiidoraçao 'slnao 

proJ~Ctlt,:o;offe!'ece,ndo-se outro, ficam ambos em dis- . na segunda discussão ; . e tanto . assim ci eo&eo!lj.; que 
CUSBact1_~\.~.~~.: -~-:>~~--:~~;.··:-·· ._ .. . . " . . . : . ·só dei para a· ordem:.do- dia_ a ·prc;pQSiçio·dâ ~am~ra 
ri:~v~~f~~~~~~::·~ Não~ senhor; ficasó.o pri-. dos deput:J.dos e ~ão o p~ojecto,des&o ~n~o, . , • 

_., .... • •.• _., .. ;,r ....... ;,,, ..• , , ,· ; .... :: .. ·. . . O Sa. DANTA.S .. -E.,Sl;essa. propoll@<~.tcahif1.em 
.. ;o,:s!l:,l\~p~isiaô'.D~Jus:riÇA..: --Ainda assin;a.fica'm· primeira disc11ssão.?. , ; : ,· ... ~~.;. 1);, ."ir•·~· .. 
JCÇP.}\);vi4ol! ~~s .escr~pl!los .do. nobre sena~or. pela .Ba- . o Sa. MINISTRO··DA. J usnçA. :· -·Baala~me' 'a"decla..;' . 
J!J.ll,,,~~. ,J1_ap· cl!l.~~Ja !JU~··~l1re o se.u pr!>Jecto se 1ns.. • r~ç~o. de; v. Ex• que e o executor>do·reSimi!Jlto·~;llló, 
t1.t,u,~ 7.':1m;, iJ~bii,~ ... OI!P~~liíl , desta,mane1r.a V· Ex. dá. direi ma1s uma. polan:a ;sobre este: expediente •. Mas,• 
'!l!lll,,~te~pre~~l'-0 J!:>~1ca ,aC) r!lgunento, porque .ad- pergunto eu,. s1 ror. r!!Jeltado. o,prOJecto,,vindoJda· ca
ml.He.,.,..~D}:. 1,,•,,dis.cu~!ao o .prOJ!!Cto com.<? em.ends, o :nitlra dos.deputâ«Jos,V •. Ex. cposidera.que.o.m•u.,não 
d_ep.o~~:.~!lo ;C,I!,D~ote 9ue essa Oll}enda,.seJa dlSC!JUda continue em discussão?.:, . . .. . : .. ;, ,: ·,,,r.; ".:, .. 
s~q~~ .. na,1 2.~ .d1sc~sao •. E subSiste o mcooven1ente : . · . .· · · . . ,_ ·: . , . · . '.: ••. ~· , 
~Jlr,e~~ll.&l!.d!J pelo .. nob~e.senodor porMat o-Gross!l, e_, O Sa .. D4NTA~s:-~ .• ~ q~~.~e~~~?.s,s.~btir;,~ ::. 
o qut~, reJeltacl~ .9.~~oJect!_) _de,t81:i~, Y: Ex. cons1do- • O: SR; .. ~RE~I!JJ!:N'!E: -;-:'No. caso ,de BBJi : 1reJill~da 
ra_!:~~ •.. egl!aiiJl,ente:reJeitaqo ~· sut>stttuttvo? .: .. ~ . · • a pr~pos1ç~o d.a co!D.arll dos.d~putado~, dev~ .. e.11~ar 
... Q •. SJ\': ... n_.. 1\IA.NÚEL:·-·Não;·senhor:· . , · em dtscussn?'O proJecto ·des!e anno, mas na~ c.o!DP . 
. . . · .. . ,;: · . . .. . . ·... . , _ · ·emenda, !>I s1m como um. proJeCto novo. .. · . · · 
··O·S~~-·?tfiNIB:rno DA. JusTIÇA.:- E. outra questao Direi·· como'•entendo. a.Jqueatão; ·e de que·modo 
~ue:V:; ~x.:,.··deve Co7:ero lavor· de c_ons1derar, porque, pretendo, proceder; ·o que· serve: de bas~ â: di~us::· 

, s1 a.reJelÇSC? do proJecto ~e t~õhmportoa dae.~en- são é a pr!Jposiçã.o da comnra dos ~eputados,,·que 
~a subs~~ut1~a·:~··. . . . . · . . é o, que ío1 dado. para . ordem .do d1a.; mas o,pro-

., 0:' 51~·: :N•.uí.uco·: ~ Suppressn:a. · . . · . . . , jecto apr.esentndo pelo Sr. J>ere1ra de. Vasconcellos 
. ô"s~'; }f1!,!sT_no D~ Jusi1çÀ:- . : .'. então preci- parece-me que não póde,d.eixar de ser considero~o · 

so,é meditor .no •expediente do que devemos lancor c~mo outt:as tantas O!D~.ndns á mesma proposl
Irião 'pârá: en&r.·àr; e. m discussão o projecto. que·-~u çao; (..Apoaad~s). 'Çonstderndo poré!"l com? ·oqJ~n~ 
otré;óci • .'; ·~ , .. ~; ; . . . .. '·. , . . . . · . · dos, nmda a·sstm ·nno podem ·entrar Já om d1sctusoo,_ 

•; ::9:'q~e jui~éÇe ,ôiâis conCornie aóregimento da casa porque as emendas; bem que possam ser apres~11ta~. 
0 a, doclaraçii.o.:que:V: ,. ;El( •. teve , a bondade de lazer, dos antes,. só de'!:em ser .tomadas om consideraçao no. 
que.'accej~yà:.C!ll-.1:,•, discussão,,.o projecto do 1858 s~gunda ~1scussoo! qli;O é quando esta ~e foz· por ·or
com~:~ .. eme!lda;· , .. , ..... , . . , .. , . , !Igos, e nao na pq,ntetra, quo só versa sobro o pro-

.o-_el(p,e~tf)!_ito .. do;quo ,o,,;honrn~o ~.embro, relator JOcto cm geral. · ._ ,, :, . ·"· .. 
di).S commtssoes,,se .. lembrou, o:do adtamooto dn pro- O Sn. SouzA RA~Jos pondor11 que, SI o proJecto de 

. po~içã? 'do 185~~'traz');n!li.to~: inconvenion.tes ; vem 1854 cahir na primoi_:n discussão, ha. ~o, s~r forçoso 
~to prtvnr a V .. .c.x. de rogal1ns.qne ,o regimento da tomar nmn dollbernc:;no sobro o .do Sr.,mmtslroda 

• '.' ,, 1•.,, 1 ••. '' '- • . ,. 9 

,. 
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justi,ça_, o. co_nsi.uoral·.o pt•o.j_e.ct_ o .. n.o_ v,_ .. P..ll_.a ••. r_.,á .. <l_._on,t.~n.u. ar_ ,}19j."' "'U ontQnilo trnn nq,q con1•ém. r.eí&.ma· iudi., 
0 

d" .. · ~!"11:'1 r,7T. J'~' (,.~7Tn. 'j·~l'~.--r .. ..... ~"'-' ·ri.···l~f _ .... 
(lm_ .~~Cil~~u~ ... · . • .. , , ,, ,,,, . · , ifl!ll.ri!l,WC~,Wp,1~r .. ~. ,aJI,q!fl ,P.sl'.~-,~~.n!I:.O,,lf,!p,i~ ,li~.Rf!ffill 

O Sn. PnES!DEXTE :. -Si. a. proposição· da cnmara é~Jif .. t'1~~~' ~P1;~-R~,H~0-m~'f.\ll1.01.bi~müd'\tlell_~\.!ll8}~t~,:fl»~~~.dos depÜtildos· passnt: 'pará· 'a 2:• discussii:o, :serão' g· ist t ., .. !/- Ih . i'tJI-,Wifn··P.l\ .... ~1' .•. ~ . ..0\~Mllm-.. 
então ;tnmbem discutidas a:~ emendas corresponden- trâr .\WI!.. Pm:~ii'\\,Pq_!-JI,~ça,_,p.iior.~~nl~~Ç,~P.,. ~reAg1~;;: 
tes· 1 aos artigos; si \)Orém fOr rejeitada na 1 .• dis- 1.. u.r:11-., c,q~. te. RSJ,_~,s!lr'lll. p.s('" !kJ~. ~1',8,9, ,e~rÇ.!ll~.
cuFsão, fica substitu!d_o o. projecto deste. anno, não p~ra.~u.!',Jl~.~~!!:.:P~!'J.~q~t·~r. ~ ,s~.IPWS.§!l9!:1 "l~-IV'e .'!~:-: 
co_mo ·emenda,. m<s sim como um pro,tecto novo. 111a :JU4ic_I"'_'n._que~.n.~o,,~?Ciqs_ .. nsri!"'I!-,·.I~~~ ,~a._ •. ;-Jl!!l~,CJII.; 
·:! o~·s ''"N · ·. _ S ··d · ; · · · r«:_~J:lllU!d~;e, J!fR~S.Sl~aaJ. .de lllCid~ _qllll ~~~!!~(9.Wfl/-~e 

_ R.. ADUCO • .. r .. pres1 ente,, !lU lnSISI!' e~ .nao fique a dlspOSIÇacf,absoluta.d,e mll11e~ClaS,}0C'1:0S 
DilO COI}Sl_derar ~1 pl'Oje~tO do nobro miDlS~ O tda JUSII-: as ,qtl'aes, pé)a 'necéssídadé' de':ct~ar> e maofe~,·'pi:Ô',!: 
~!l' •como .. emenua, Slnao CO~O .. um p~OJ.eC O . nO V?~ . seJytismo;:c'omprómetteiii'; à. justii•j{:e"os ')Jl'férbssijs 
y. Ex. sabe que por I!ID nrhgo dq reg1mento cem o collect' · 'd · · d d' ... >.1.' · ·•·· .... ':·"· •·'""' ... · 
qual não deparo ago~a:~as emendas t~m ~ma _r'?rmu- .. :.Ain~:~~a~s~~~~ ;:;t ~íi,;réró~'~)Ju4t~~~f~;~~f4 
la qua~to á .sua rem1s.a~ ou referenc1n ao~ P,10Jectos ,Ce1ta a par da.reorganlSaçaodo piJ,der a~lll~\I,.I!W;atí~~~ 

, ~OsP,ectlvo~ •· mas o proJecto do nobre mmlstro .da . para que se combinem. e t;el~tcionem .. e~de:mo'do"que 
JUsuça foi apresentado com a _formula Pl?r qu~ se :n acção,. à .. actividade da'adminis&raçãi:i".se\'ést~ndll·m. 
costu~n apresentar os nov'?s _proJecto~. J~s1sto amdn por todo 0 ,territorio .. (apoiadó8J.;~p!irq~~~~li~'n'hofó.~;: 
?":! . d1zer qlle o. nobre _mm1stro d_a JUstu;a,:qun·ndo qunes ~ão. os agentes do.poder'.admirüstiativ"o?•':êill 
·t~s4~u o se~ proJecto, nno se referiu no proJ~Cto de juizes de· direito,?:'·,.. . . ·. •._.. ,,.~' · ,.; .;:-;;;:::.:::.,·:,~:.-.a~:. 
· O principi~· que a nobre com missão consagra em 9 · Sn':.: MINISTRO:. D.t· J vlil!!i"·'::- Deixe ds_s<~.·:para 
seu ·parecer imporcta a limitarilO ou derogação da ;a discussao; bem :vê que- nao:_possocrosponder~lh~· 
inicíativ:s, isto é; os p: ojectos • que .versarem sobre . quanda se trncta ·~e uma questão de~pr.d~m. ~,-. · •. 
mntéria • · identic,a. nilo podem ser ... iniciados .Filliio · • .O Sn. NA.nvcci :-Estou dizendo o quÂ·p~nÍlÔ~quaiito '· 
c,om,«?. sub~titutivos, na occasiiio' da discussão; assim , á l'efornia jUdiciaria!, mas 'não. proseguir"'i,'. · <.:: : '" 
que e prec1so.que so r.en)(v,, o.arch1vo dos ·nado. para ; Sr. pres1dà'nte, nao ob tal: te. o-. que: ponderou,o. 
Cada 'd~scussiio,_afim.'de virem como emcndus. qu~n~ ;.!JObre .. ministro dn.justiça, entend,o _que ;ó seU ,P,t;O: 
tos proJpctos alHhouverem sobrrl a mesma mn.tenn :, JCCio e novo e ·como tal deve·ser dlSCütitlo:'· ··~· '· 
o proje~to foi_Iniciãdo.como novo e não como emen-; ·O Sn. l\I!JuNn.\: ....:..:Apoi~do •. ·· .... ·:·: .. ~:;~:'·' 
d~! ': nn.<>. H~.t~,em_ ~os~~ .poder apresentar um re· . · . · • ·· .. · .. · . ·:" ·~·~·. 
que;.riJiept~ .. e :.dop01~ vn: dar-lhe. a ~"riJ!ula do indi- O Sn. SIL'?!IRA. DA ~oT.T.\.-,- Sr.;· :presidente, o 
caça o, ou. uma m·hc.açpo, e depo1s , 1r :dar lhe a nobre sen~dor peln provmcia da Bnh1a,_ que .«!,ncetou 
f~rmula de requerimento; lemos .formula estabelc- estn questao. de ordem, ente.nde.que. a~d!SC~Ss}lO «~P.ve 
Cldat·para .cada moção, e não podemos faltar, á ellas . yers.ar sómente ·sf?l•re o proJecto ~do Sr •. m•mst~ctd~ . 
e. invertêl-as •. .- _ ·'JUStiça como proJecto novo e nno so~re. o prOJ\'CIO 

.. Devo. dizer ao nobre ministro da justiça que não ·de_1~_54;.":Jas eu acho que pelo nosso.regtmento_esta 
~e prevalecidoannchroni!mo como razão principal, opm1ao e msustentavel. _ • ''·' • .· ,i;> r:··" 
s1não c·omo: uma conveniencia politica. . O Sn. NAnuco: -Já confessei -que ·era novet'nos 

. Ailldndigo qu'e o pr~jecto de 18~4. é u~ anachro- estJ:los e disposições regim,imtaes de,s~ ~~~.a•;. ;.' ;;:: . 
rusmo; porque essa proJecto era m.mlsterial, e o no- O Sn. SILVEIRA DA l\foTTA:-V •. :Ex.,, .Sr: presi-
bre. ministro da jJISti<Ja,· que hoje se acha no centro dente, muito bem· declarou que it'lliíse da discussiió. 
das ,relações' olficiaes, habilitado com os dados es- er.a o projecto de 1854., porque, haveÜdll'na:êasa'.'iim 
tntisticos, diz que convém outro projecto. projecto vindo da outra camara.~. · · · '' · '~- '· ~. ' ' · 

O S~.l\-IINISTRO ~~ JusTIÇA:- Por isso é emenda. O Sn. NABvco:- Ha quatro annos;···· · _:,: ·~ " . 
.o. Sn. N.\lloco:- Ao. demáis o projecto do nobre O Sn .. SILVEII\A DS 1\f~TTA: -;:...'~ :i:depdo' :'\:· ~Ex. 

mm1stro não é só· substitutivo,. 'tilmbem.é na mór .dado para a ordem do dia o parecer das commiSBoes,· 
parte suppressii'O ao. projecto de 185t; · · de necessidad~ a ma teria sobre· que tem de ·~ersar..o 

O 'sn. 1\-III\ANDA..: _Apoiado. :debiÚe é o proJecto de 18.54. . ~ · · ·. . • : 
- · . . E note o. senado. que as commis~oes, quando emit-

O Sn. NAnoco : :-Ora_. ·tudo Isto. tende eVtdente- tiram. o. 8011 parecer sobre os do. s. projectos,. não 
mente 11:_ pr::ovar a tnversao das for:lllul~~ .- aeram preferencia nem a um nem a outro, mas 
· . Eu !J~O .me for:ro ao dever de d1scu_t1r mu1tas das como o nobre ministro da justiça, .segundo S; Ex •. 
dispo~IÇoes do proJecto de 1~51, m~s nao tenho com.-. acabou de declarar, na conferencia que teve com a < 
prom1sso ~e d!lf~nder o proJecto, Isto é, <?_complexo ·commissiio, disse que . as suas vistas ~ral!l'· quo se 
das su_as disposiçoes :. portanto as observaçoes que eu cons'derasse 0 seu projecto como substitutiVO ao de 
faço sao uni7amente no i~t~res.se ~n.s Cormul~s. Como 1854, por e~se mesmo motivo as. CC)mmis~ÕC)S so 
seJindor hoJe, nesta pos1çao mdlvidual,. nao tenho abstiv<·ram de estabelecer um exame sobre o pro
obrigaç~o. de defe!!de~ o projecto de 1854 ofl'erecido jecto de· 1854, e estabeleceram sómente a questão 
p_el~ m1mstro dn JUStiça daquele tempo. Quem sabe sobre o prnjecto novo de S. Ex., tocando apenas na-
si, _achando-me· no ministerio hoje, eu quereria o quelles pontos do projPcto de 1854que:eram communs• 
'!JrO.Jecto como cl.le pns~~u! Este proj_ecto, posto con- com 0 projecto <lo nobre ministro da _justiça .... 
Jenba ·a!gnm~s· Idéas mm?~s, todaVIa se resent~ de 0 . Sn N nuco. _ LO"O 0 do 18M niio"está om 
concessoes·.fmtns como mm1stro Qlll· concelho, f01tns . .· A · o • . 
a o narlamento· pelas necessidades dn discussão. d•scussao. . , . . . , . , , . : 

Som tomar sobre mim a defesa do proj.ecto, qno O Sn. Sn.vllln.t. nA. MoTTA: --;-Fortanto, as com-
ti •ministorinl;e não mon, ficam todavia salvas as mi- missões reconlíecoram, Sr. presidente, que o debn.te 
nh11s·· idéas •'qtiO -nello só contOm pnra realizai-as ~o.via versar: pri!lcipulmonlo sobre o prnJ_Octo do Sr. 
quando puder o fôr opportuno. mm1stro da J 118tu.;n ; c ram c~le flm twlwm olln~ 
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quDDio ''divergem , entre ,Ji•IUI:;opiniões ,dedn_n um~raa cO.r.:d.Q. ll.ll.lite ,pei)Q(Ilenl!).;r.:~-Ml~Q..~nh.o~f!l., em.~ 
capacidade• do·noaeo poiz, ,quer.·:COIIIido.radaa ,em. ri)· .favgr a opiniiio de tQdQ~i@ ID~•JII~~l'f!..,P,rl!~ll'-~ 
forencia<ás.diveraas pulilicaa;:;quer..avali~~oda~,:em:re:- s'ores; todos elles-.,.rec(lnheceram a Dl!ceu•d&aà:,:,ae 
forenclaiüa ,ópiniõea individuaea .de!e&ladia.taa ·de:;uma retocar a lei de S'fle' 'deiem'bro~de 111'41'i1"ma'Í'~dêixo 

• m_esma politica•' Toda. a circumspeçio portaD~o, toda,a para'locéiâ8ião'3~ia: •oppo~&una · ·o•'-'deaeà'folfiãléá&o 
mip.u!Jio~i!la.de é. pouça, e indispen•.avel para que, de deate·:ponto; N' .M>ru:.u;.•. ,,.::~·;,-'] .-::=.:.n:.>t.;;Jiú.u• -.. • ..tó 
Ulll!l maneira conveniente· á nossa dignidade e ao inte- ·• ·Disse<O'uobre:'léliador :poriMa,&ooGroiaOl qaêttO_.. · 
resseque: manifestamos por uma verdadeira .rofor.:. gimento:•é·):onnssai:"Jogo, :nóatJde'feJDa.lJIRabeleolir 
ma'e'ín 'siínilbante negocio, po&aamoa sabir com a uma'.questio:de~preferencia:;eo&re•.umré-:ouvo<~eóo 
cônlcieiicii triinquilla deale terieno em que noslmoa to;::paratosabermos•quaJ;éro· que:.deve:p~P ... 
collocáT ~ · ' ' · · · · · · ·· · · a7.dllcussão; ·porq;ue·:o ·aobre:.~e~~·ador~ que~ncõüa 
-.J\Isim, pois, rogo a V~ Ez. · que me declare ef comigo· na necessidade d!l·revilio• da:..wt ~Jil!~ ~ 

qlier·oil· não'' instituir uma questão de preferencial cesso.... · · · ·· · u:; : .•. :: :,:c::;:~;; •'l:d.t; ·~~!:!n.'-
que me parece que, por ·ser iaso omisso no regi• o SR. Mmo\NDA: - l88o ti verdade;•,,_:,,~,."~ .:..:e::~~ 
meoto;·:póde aersujeita á. consideração do senado. 0 Sn.·MrNIBTRo DA.l1lstr~4: _;~'.':.ilfz'r.m·e~: 
Todoa oa q.1e se empenham· nesta discussão. conhe· quer a actualidade má, .. do,que,.WQa• . .JDbü. _· ":-oãa,;; .. 
cem a necessidade de uma preferencia ; mas iodos · -
nós. auxiliaremos reciprocam"nte, e o senado bá. d:J , . o'·sa., M1.1iA-Nu• ·: - Apoiado:< · ~·· · '?'~;?w;D:f<:ili;: 
dEiJ!oi( 4e'. bBm di~cutida esta questão, re!otve~.·~r · · Q Sá~ MINISTRO. ii4 • J'us'Í'rÇA ?~:EslfJ:.:ç~~J~
mõlhor. · · ' mente de accôrdo .com V. Ez.; · mal'elltamonriSB· 
::.Pela úlfnlía parte declaro· que não .me ach6 cqm inhabilltadós nara discutir todas ll8 lll&tén_·u. 1de<que 
forçai· íutficientes para poder em uma discussão de tr t " t d t81Sl d 18(18 1 • 
uma .ou .. duas .horas concorrer oom o meu'insigoifi· ac am 0 proJeC 0 e . . e 0 e . . •. --:.'i~::.:,:::! 

~~~!~rv::rdf~e~~!~e ~\~h1~~!~a d:u!~d:s;~~~~r~o:~~ do~ d~~ÕisM;•uN»A: -E ~.Óllnia:•; :~~~~~~~~i~~:~ 
§i. ,N. a.'!!!l:.c~;·;qu~r á d~ Sr. VasconceUos, e creio que · O Sn. MINISTRP »~ 1us7íÇA,: _.:;.., Eu:já~~:Ji~~iãm 
nalt . .mesmas:idtlas estao muitos ou~(os senadores. ·· q!le n~o era o pnm~uo exernplo.,qu~ dal!A-_O.·~~do, 
>ô;~s~Z.,;v~~oN'cELLos (ministrl ~ justiça): ~ diScuhndo um :proJecto ·d~is.~de· muttos' allDDI.; 
Açadeço; cSr. presidente, as bOflS disposições em que emendando · profimdame~~ :º.: pê~~ejlt9 ·~~ã~.Oi~:t_r~. 
se acha para com o projecto o nobre senador que camara e remeltendo as emenifas.que,se.fizerem •lo· 
acaba';de sen~·&e;<AcredUo q\le~ . como ello, · todos tra~alho origi~al. :_citei .o:r.:xeáJpló cta_Je.i.;Jilll(~~; 
os'l!lembrós desta,casa .devem~s~ can)lecer nos esCor.,. esta lei foi discutida .em. 1843,-c~,.fol .remettiaã~ao · 
~OS1{Wl teil~oJempregado,tpara se ~u~r este pro,. senado a prop~~iç~() da:~~~~~.:ifõs:,$_ri.f,.,d;.p,~~iJ9i; 
1ecJ,o.;--de&eJO' louva v-el d~~elhorar qquillo . que en.; decorreram. Clnc0 •. a.n!los, . a. pr()po~çaq, s_oft't:e~ .Jlo.IL-: 
tendó...q~e!ll:defeituoso .; . conto .. mesmo,. como já dis~ sidera veis. alteraçoes, foi:,~~~~a~a: Jlat~~1}f,~,~.~;Çft· 
se.•.par';es8w:occasiã.<i;. com.asluzes. de .todos es meus ma:ra e alli .sll a4ppt~ra~,,~~ ~W~I!~,~·-'~;'1 ,10.; .<:iJ~'{;í.r;; 
hol;ll'~s •cplle~~':'e. por ~ss9 .. ~pe!-'o. que a. dispussã.õ Pergunto ou: não pqd" o.senado;,!lppro,va~cilalrqjJtl 
se·~ns&ICua,e~D;>UQt terreno alheio .a. todas~~~ questões o pro~ecto do nobre.senador~pela:Baliiao'hCei'$amPD&o 
que·1ê'mthavido;r;Ot~:>que·:~ossam. surgir ainda na !lue s1m; e .nesse:.ca~.ó.nãó•Jl .. !'ecessario,;ql!e<::O-.ptO:y_ 
casa a. respeite de, politica.:Nesta.disposif4iio compre~ Jecto volte á camara temporar1a, porque;flao~dr:& · 
hende:.v, Ex;;qt~e••.ell·.applaudo ,que contin~e. a ais- ell!endas. Mas tambem pó!fe.();!JII~d9·~~i{ «~JY!-
cussfto!'calma;~,;re1lectida,da .. materia.,.. . . pnmam so taes e toes arijgos· ao projêóló• cde"~.; . 

M~,o;(:nobre:;senador. pela, provinc1a. de }falto addicionem-se· t! alterem~se·outros;-'íil.l"fstii1é,f'ridit
Gro~~"a.~ab!!-:. ~a.,dl'cla~ar1!l!!e se, ac:ha inl~abil!~do tido, é expresso 1111 constituiçi~ :'~ · nof~ii,tn.,e~!ói 
para entrar no d~):i!l:te ,Cpp!,"-)ârgueza·que .!l!!SeJIIVII, das duas camaras. · .· , · ... ..c ,.,,J..,.J: .. • • .,.n 
por~tuo a ,resoluça(l;.que o s~nado tomou· reJeitando· o . p · senâd~ ~indo 0 .nnno'. pass;•do~:ia~íi(d~~~~ 
requ~r~ni!Jn~f_~~ o4iiiiÍJ,e~t{)ic~lloco.u·'em sério,s em- triO suppnm111d0 artigOS lmpor.tantes:da lei ifO,p_r,.; 
bara~~s: a.· t~!lo•. o~ qu~ ;~êf1i;~é.ernpe~b!!r.:w!la di~: çamentQ. Si .não póde· addi~ional'~se' .. al~um· olierô 
cusso,o. :Proc!lr.arei vilr s1 sa t~sfaço ou· s1: re~ov~ cm artigo 'novo,· entiio .a qno. se .. red. u.".•.· ain, .a: disóÚas~. 6 ~o.,· 
parte·osescrupulos do'nobre·senâdl)r;; '"·'' .,,. ''·' '" ·' 

·.·'.Eriténd. _ô. qu_ . e '·na .. pnm. eir .. a'idisc .. 'us'sii:o''de ·um' ·pro..: os direitos do senad~ 'l Si nada pód~.,aJ~~~~;~e'·e . ..., menos apresentar-se 1déa alguq1a noya, ·a·.iincuaaio 
jecte não se traçts .d~,!Ú'~H~~;h:i'merecir#oilto ·espepial das·emt>ndás e addicções n!ls .climaras ·sêrià·'-hitiUJ;. 
de cad~ um dos seus art1gos ;·'convém o'•lsenndo' na De qu~ objecto tractamos? Da modiflea'çãô'(,.i"-ál~!; 
ncce~sidade, na. idéa ·capii!l de ··re(Ol'JJlal'::se!nlguns ração de alg~DSIII'tigos d3 reCorma judíclsríá:? """"~; 
artigos de nossa )egisla~~o" dó proc~ss!i'pdrn~na:I? · ' .·. , ...... ,,,,~,· 
Esta é a missii:o 'da priiDelra•discuss~·o·;· .. •.r . .:-•.. '" 1'. • o Sn. NABUCO :;-Entiio podemos otrerecor)ii#iAA~ .. o SR •. :NABUCO: ;.,, séria. uma d·l.· s.êu_ ··.s~ã_'ó',aêade.nili:ii; digo do commerClO. . . . . . . <· . ;;_., ... ' ~ . 

· · · · · " · · O Sn. MINISTRO DA 1usTI"A .. :. ;_, Eu-. vo~ f~~~r:;~;;, ·•o SR. 1\lnnsTRo nA JusTIÇA.:"""::Não é:umà,di~cüs~ ~ --
são•·academica r é o que- es!á·.éfaramente definido ponto d!') compnrDção para respl:nder:ao·aparte~;:i?> 
no: ·re~rtmento da-~tra camnra;. :iSto:é,: ·que·a,f.a Dispõe o projecto de 18õl : · .;..:·ó 'Sôvémó""rflca 
discussii:ontern ··por fim examinar. a constitucionali.,- auctorisado a regular o processá nós~crihíes'cfeíiliu
dade: · ei>a:·:>utílidnde em gorai de qualquer projecto; so • da liberdade da im'prensa: O ~rójí!ctoi d'e,..i81J8 

0 Sn. NA'!Juco: _ ULilidade do projecto, ·nao da estabelece: q>ue, nos-crimes d~'itiju ~s:pess~ªíi~,;áiíb_:-
matoria ... , ,,;n ... .-: . . . nymos, seJa responsnvel o editor •. Nno·'está· a!lu1<;úm 

. ponto de. contacto imm~diato,: ainda' «iu6.:':~~-u~a 
i;ol sn:· '~hNISTRODA Jusrlr.A: - Convém ou niio re- ldéâ nova que' os-tá no .meu prOJeCto;· mas niio'';s' re'·

form'a,.~soL:nos~.il' 1legislnçã.Ô do processo criminal ? lacienada com o ·artigo que o nobre 'sénadór eíitiio 
r!IF~~?~:tt,?~:-~?.4,0,~;~.s;nobros senadores estarão d~ IIC•. deputado incluiu nn:~un;~~{onnn? 'A:din:e~qn·ç~:~'ra~ 
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do~ IWJ!;V.~Jld~,ll ,t,r;~ctt.ç;f!~~o~\1?;1 ~mAMWBI!cdi~cus- lll:l.t".eapeiii!O do~o\)j®&os,~e•.tfveramo:lÂ! iaiçi«tl"a(od<i 
sO.:qPJ có_qiq,.~c411?~~~YMIWR n<!l1fP.i~91!~11Pru(llll(,:l\Iat!O.~J CIIA<jl(.! ,dos..d' pu,ad~ol.l!Rll~ G01t1P.fld8UI03_,11~d:i~~ . 
G:~'M_Sf? • OJ"an,s}.mllliaute 1 ff!br.~a!l~·i~lll que":llca, idAriJrflJJlCill~dltJCIUil:arao.dos,~pu&ailosnp!'•"' . a. 
!i'AA~~~~~q{ai:a', · Jlir:i:.t~.l,l:d«?,' do.':mn.t~r!4;,tiip, s~ria. e. ;lhe, .por oxern~,>lo,_ um lcDdlgo ,ii~•J•proces~ei\>1~~6'!~ 
1[8Pg.~/.~JA\~~. p~f!e',t~J~,m.~~.~·e~u~llldo• uJ i r. 1,· ,.,, ,., , ., • : ,., q iR[lJ'qUtt:_oOJJ:o.li>g'!oidatP~!lC1~1o>civ~l ln~e~~~.lifaab~~-• J\,procedOIIiOlla"assim, .. talvez de·unr niodo super.:~ ~n~~~~aça!lld~J:ti!ILIQit•t:NilO• é.bto f88)~'0Dies UIM~Idb~ 
flclahtu!lm bastante rcllexão;:ó·natural·que ao pro:.!' ;n40J,ó41h~d!f. oe.lf!'nolulas.'r•r.\ ;ea~f~0 Id~ckJ~ 
jeJllOil~oje ;discuLido :succeda- o mesmo q~e. ve~o~; 'dg!:·E~':·O!l·~~~~~~;t~Ó~~ih::ü:!:'!t:t,o:'ff~Hidllij~ 
~COI,IIecor. ao,,t q~e ·(O! apro~~nta~o pelo. mtnl~.t~o da !s®?eJQt:de~d'fla,c.E~:;a:mesma?coiui~JapoSeQlllttr.lrav~ . 
J.u.su~a d!J t85~, :~to. e,,qu.e daqUI a 4 anr_t?~.J.d es~a to~denados.d;J:juizils· ·dedi·reiLotnEoai·caDDrand011 ttJõl. 
Ie~.!l~~ s~~va, .. e.~sstm.andnr(lmos se~pre_ fa:.!eu !!J_ ~e1s Jpu,:aaos·.não ,poderá-;· emendar .. o(pi'ojec_tõ;·qollli\'?"&dif 
d.~ c:.n;c_~,rnstancms _para logo depo1s na o. ser,~ li!~~' :ordeoa·dos, dos quaes .não· cogitava~·JquandbfrfQ%flllilli 
c~l_!lO· '.si: ~m :matena~ desta ordem devessem !B,.Il:fJ~~.~' 'proposição. I t . . ... ,., 1 ~, :::t.,;~~a ma llo~a!qo!Js 
com~las c1rcumstanc1as, ,para: nada termosq~.~.seJ!l, : · · · · ·· · . · . :.oJiw•::~aib 
piiVmã'rieilte ;-e~ si' assim acontece com o ,p'rojectcf' {lia um aparte.) · •. · , ..... , , ,:.,,rri'olib lllll '3. 
aP.~eritíido' pDr um jurista tão d!stincto como, o Sr.: Esse é o principio:de todos o~· pà~!~~rri~!lt!'l'• Q!t~~
m!n!~~~O. de 1854, quem pód(l duvtdar de q~~ o mes- d" se ·diz .. um: p~oJe~lo · liub~tl.t1J~irof,·'~u;~R.~11"P~ ore 
mo aconteça· com o proJecto do ac.tulll mmtstro da .é a respeito do obJecto ·de que .tracla 'o0prC:Jecfo 1 t~ 
j.u~liç_a ?,,Não.coa~ctornos, .. pois,. o ~lr.ei~o:da ca.mat·a.; :~l~d~ õ. porque ali~. tedamos J_arga,!I:PifdJ•olmtari'n:i 
do~:~&P!J-.~!1~0~; seJ~ o. proJecto de 5-i reJeltlld'?, e. cn-. mtcrallv.a ro.l'lrm:mo_~ ,~~mt legt~I3Çil9. ab,tolutamqn~!Jl 
~!,DO~~·n!l'.':cbscussao dD. actual ~OJ?IO ma terra nova diverB!l·; com um pr'?Jecto.,que, nos YIOBS8Ldi~i<Oalnlla} 
qu'e' é; ··flcltndo ·a, cada um o dtre1to de apresentar dos deputados, podaamos . reformu:completa~oLO:: 
cO'~oS~!i!liii'4li),'eli«l o'quefôr ~inda aprovei~av~l_do a}egisláçilo. do paiz; ,o ,a camui:,aóLLd.epu~aclosl · 
pflmeiri:í{ P..C!.r::{exe'!IP.lo, amp~a!JdO· as aHrtbUJÇQA}S v1ce-versa. . ., . ,, .· .. : ::;:<: ·n u~r,;.;i!(.lt!' tY. ~O! 

· dóS'L\irõijlotot.es' e.Julz~s m.umctp:tes, como está no Senhores, a cada.m'I),JDOnto,,el)aOnlramof:)dlfPcul .. ! 
prifí!~~rl_:!'.'P.~ójêct~ •.. : • . . · . dadas, por nilo,q~ér'!rrooS.0onshle.rar.,.o::jpl!oj~cto'do' 
? Pareee~mo ma1s ·cur1al procedermos como acabo. Sr. mini.;tro: .da JUStlÇII como;, um:i:prOJI!Cioa novo;; 
dltdlzê"~' .d~. c"''.' ... . . ·... . mas. !fm como substiúití,9,CJ.;,;,a?ritem,aéJ.dlss8tq.IÍ0liO,; 
~~~o;c.~~i?~~1Je~dq cióiJ!O po~sa ser executado o. pa- projecto ·era· su!Jstit\ltiy_o,;,, .. e~a:,.I!ID~ ,e.man.:JntJa'Wis; 

recer!aas-' commrssoes, 1sto e, que entrem.conJnn- &(Indo olle.uma.emend'a, .. ·si.IPP.fOJ!!CIO;deJfB5<itCôsstr..· 
'ctamenteóiidois'projectos em discussliJ, quanáo são adiado, teria l!lle; c6nio accesiuirio.;.vatmesmaJIIOtte'.2'! 
ti~~it,Ye.~!í~é_iii~.neín,tarribe~ vejo co.roo se P.óde di~- Não, •e nos .:respond~íi; eUo,r-~~tdi!ld.or;o,; p~oj~lu1 
cu11fdA''queetao·da·preferencta som que depo1s se Cala de f854, ficará o do- Sl"'. , mtnrstro d.t· jrastl~'-(_!O!o::' . 
na rejeição. do projeciD;'~indo da camara dos S~s. mo. novo·; de maneira qu~ .é.,.O,J!~O . .!S. ~~~!1~"1:. F~).O 
depuladús, que Ó· o. que• ou· proponho que se faça Já. proJecto de .õllor ~epr~v~~9.i)~~!';;!ll!~õ.~ ~sç,e~~R'J~6 , 

~·G:>Sii:>N:..'!Jucoi:=Sr~'preside~te, o. que ressumbra ficará: r?provado 't .nao; ·se. ~os. ~espon~f:UJi_ent~o ('(; •· 
deS\a.ndts,cu•tilot6~quíllo·:que·dt.sse•o uobro sena!lor· f~r reJell~do !J proJec,o•de·l~51,,;fl~rá• ~~!J.~i'í rm~1 
quif:acaba> dd'sell'tar-se' 'Ü' que SEI quer~ aproveitar nlstro.d~ JUSIIÇ8 eomo DOVOf 81~1m."y_l'óf~i~tg.~~a~~) 
o~p~jecto: det<'f8~·1r:·•seja•·co'!I'J' _f.)r, para sobre ~lle · .ou emonda, coo!Drme.:c~n~~f·;.~,'~?~l!J~;."~ norl r'='· fl.UI' 
pa. SJ.ar.ro. J.do Sr~.""..intstr·o. •'ila!J.ustt~.·a· .. ' I.sto q.··ter .dtze. r .. Mas qual ó a man.otr.a;.~,cnra!l .... lr.~o.s.,..,!\8Jl.~.!!~\~!\ II,c;.IM
que -.:ol.tará o p_rorect~ para a c~m.ll'a d~~:depul.ados dade? Hon_te,.~ o Sr.'· mllii~~~o,'a~JHprAÇfln'\,~ J<ffi1\l 
semr:-quif.ellà' p"ossa~~azer ~~en•la~:;,voltar~t·o pror cto nos o arbttr10 de ser: ~.d~~.t1i~!f,,q10sJ~.,J.!r l!!ll9q 
psraJ srimenle~ ter"Uillll"diScussao.· Ora,· isto é uma .como substitutivo na t;• dts.cu~~tã.o •' ,~!18 Orf~glrw.'-!1-s 
con:ri!nlencia'·mJnisteriàl; ·mas. contra. eua·· cu oppuz to rt~j~itava esse arbilrio de.~e·m~ndâsu.em 't~~ ~il~t~ 
priineiram·onte'ó anllcbronism·o•do'projecto deJ854; cussão. A'> depois S. Ex. nos "'nsinuou que ~.PPI:OVa~- · 

• por~u~··~oi:it:Jicíiado por· um. mini~tro que já nã?',O ~. somo~?· projecto de t~~4 em ·t.• dlscu!sãô)<m[a~ó~ .. 
o:·dueuüd'o:e•approvado. por uma cam~x:a,que·Já nllD o arrtcre penié de reJettal·o na 2.• Ora; serdlaamJs·' 
cxiJ.te;,q .,,J,f>··•: :• ·· · .... ,. '· ·.· ··· ,;,,.,,,. ' i·. sivelquep.>sto,achemosmáoo.projec'~O.dO"t8S4.,~ap-
-:A,~o.ita··iace'!:v~niencia! 'co.m,o·re~pó,nd~iú.:~i.Ddf~il· p~overiiÓ3. em, t.~···discu,siio COID>,O ,,propositOJ~e[J:8~C' 

. ro.u.co o Sr. mtoJStro ~.~ JUshça·? eo.·~·a:Tegr~·.do..dr;,; Jellai-J em.2." ~ts;uS'ôãa ;,que.,o,,app.r.?;vemo~ SÓIP.IITill 
re1to. Eu.niio desconheço, 'soa~.r~s~ ()'~u!l:.P'?~Ç!Jl,<?~. que elle faça ~s.~Dnras da,cu~a aa.proJeC)'?' d&~81i81lt: 
r~~er f sei que podeaüs aprOv'et~ar' UI)J1 pt()J,a~lo ·q,u,e · , A 'Conse'1tuerict.J', .serib~res, ú. outra. myslt~caçao-.dasp 
euste ha .seculo5 .no n·~sso ~r~l11vo p~raJ~~~r'deHEI'.!I Cormtllas1,.isto;.é, o p.roJe!lto de.li8 passara::.s~mcn.~ll~ 
basll'·de•uma medtda ·que'deseJaroos;·· · ·' ·'l 1

: • .••• ·· ·· com 2;•· e:S;• dtscussao, na o terá -..~; .. porque,n~to,pos-{1 
?tias, •o :priÍicipio,que estàbelecl;'sellho~es;·o·aedu..~ so admittir o principio que.pro.clamou o~sr.imintsllioq 

zido,do·capirito do< system3··represontativo :q.uo 'r.e• da· j•rstiçà': ·segundo olle,. nos ,em." .t,.r::discussãowsoEtq 
p,ouss·,na t;enovaçiio ·do~ 'rep.resentantes ila.'.n~.çilo .. · .' . ~enio .. tracttimos d!':u.ti~id~~e, il.b~tr.~J.cta,;tist,o:~~·Pre••! 
e•AJ~m:d}S3o;•obser\'Cl.qllil ~StO'p!O~Od.e~;lplpOrtaV:J .. CIS~-~e de reforma J~dJCI8J.:la ?,Q,la.lque.l't proJ.O~O qa&l[ 

u.m3;1llusao, .uma ·,my.shllilaçdo _du for:_mulas·~s~~b,al,a.~ a h,t,ytcr é uttl: ~u na o (!~ t.~~do:a~~l!~ ; ,.e.ntendi1Jquo;~u 
crias pnra. a madureza das deltberacoes; ·porquanto: ullhdnde do que falh .. o ro~JmentiV:JaorJúnabstrocta~lJ';l 
.O i:pl'Oj. ·ct0.0iJo'•<quo ··se trai-ta 'niio é• O mesm-o; Si não a u'lilidade' 'da·''um .. COrtÔ .. O~ d·e~Órmin<I..J!.O, prpj;I!Cf.o;!;ó; im 
mu}tó;<di!V'érsol".do. ·'d_o ~854;' lluo: :roi s~ppri~i~éi1ii:i1, :complexo ~~s .'in~d~d~~~·,;il~~se~p:I'9J~Çt03qn~ no~:é pre•" 
maiiJr•Jparte<;! e·•substllllldo em• outra parle por d1spo:~ sento ; 'nii.D · basta ,a" ut1)1ifad!J, d4;1mawrtajolm•pJrta 
si~õ~s.rrol~JtvriS á: diÍjec.tos ditróren tcs. . .' . "! '· .· '.' , muito a· u~iliJ~Jf,d.~:~ p[O:yi4ç!1~Íª'-~'JIU.O.t~obro:oelllil,!le :; 

"1\l~Sj'.<dtsse~so•lfiiO'O ·.sonodo,•·poJoLdtre,Ito qtto 'te.~, ,nos 'pNpoo; st . em geral essas ,p,I'QX"!d~nctas;;•nau,: 
d~.ducutir ;a~prupDsiÇ~as dn camara dDs ~oputad1~s,· p_rcs)am, nii~ l\\f~n~;ell,l;11l!(I)!P!:',IIlmJiiP.Ilif/l ,qutlldtscil
póJoJsup~tmlr;.()Ul'a'ddit:tr~lhes q11nlqner tde~; ·' Nao· · ttl.-ns om dot~lh,:?,2r.>.As,cmondlls. J;t:1f.e.rpm·aorao,deta'"'d 
duj·ã\il)ljlp~deml\s stipprimir,'stibstituirq':xdd~~àr;·,niR~ 111~ on5.o''no COihillôx:~·; If,Jrqite' ótitito 'h;Í u:n •• noJvor;• 

·.r,~~ P Oii:_JG.::>flJ.I~'{.Ifl'(J1.-: ~~ ;'.·' . :. •, '·•'IJ:;\~;.l r .. ':J, . , . 
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76 
verÁilf.· p~~i~.-~J~â~. 1 d~ : fO,l'~;i(ns)· Sàpp'bÂlifjr: -~~•- b~e ~en€do~?.l?éujàs•tãleât0?1t'flJJritráçãôO.tijqbQ-JaGmJ . 
qujl'o.' sen~d.o 11·pp\.lov11v'a 1est'aS: 'ehiendas· em' ·segunda' pre r,~co.uhecldo:nualaCC~~sllelüra-dellar.-mesooP Ql~Qrt., 
0 tffi'C'oirà: di'sçussiió] · ·B.qfui~Ü'davzi ·'pata'·· li' ·caniaril'' 'do '(!ste.~<uil! pod!~!I C8Hihs>flí1opt;liiiçito.ol?arA!JIIiffii.IÍvb . 
dàs ·.si:j:: -'a~pú.tndos;;': p~rguoú>·'eu;• :a· própósiçãó' •fóra~de co~~e·~~~~o,qilet~~ Exóllpóde duiJlUI a.~eu~· 
eáí~haa:aa· pass~va; 11or tres· di.s~u~sões ?' ;• . . -' :: cuss~l)"q?alql1(lr;lprop\liliçaoAwou1r~t>C4maroi~3leoiJ 

Não seguramente. A>propos1çao emenl!ada. tl_nba· 'ach:& 1 DO!•arc.:hl~<'o~:se!_ndo,;pllldjtr:qpe:.lenhlb~~ ,, 
uníifsó discussão,- e ·li cama·.a- podia rej~itar todas ou a!l_nos •de~~~a~teqct~~aoclle:>pódooa}leg«IIJIÍJp~e•!IDIIIlfL•~· 
parte das emondss, observalido-se depois o que,de-r ·ç~o;;•.net?l SOI!V8BlfOSC~emploa~de:om·ro.:>piiDJISilHlJP9e 
termi'na-,:.0 _; art, 6(: da conslituição. E 'o . direito-. de v!sta•-doll' es~ylos f~o DOS!IO•lparlame~ !<etdúld~p~Jroo 
fazeri•alterações e addições. não é co.mmum.- a ambas, ,çoe~Jdo:rt~gtment.O.: "''wu: ~c r.·:;;••''lSfiLalfo!}'•m!) moomM 
asJcamaras?., N.ão o têm ellai exercido tantas .vez.e~? , i .1!;. •Jl'erdade ··que ;aJgu~a::depJ!&ado&!tJU:n.m~DIIIJ_q 
E'.·p. óde .. :j.áinais s.er tand. o de- mysfificallão e .. e.xerclCl .. o' P~9.,,e ·· contra ~II-JJI~O.p~s.•ça·o.-'."'~.!l.'!r,fq~!Jpl. o!fie. g11~. . ; 
de·•um!direito? · . .. . .. · , ;,;.i"''": ml!~,,,tambem.ó,cer&o,,que,m~~to~ Jl_q~l}nH. _ 1;•0 'El!! 
-···b .. '$ii~·S·!·LV.EI.- lU.' li.\ MoTr.·A: -H. a gr~nde .ditr. erença ~~~~n~~r:aq~;~. o;:~p~. d~;ióc~~~~8!-=~.~~ .... r ~i! 
e!_l',l.,4.'.~\ltt; ~ votar uma ~ó vez, e. d1sc~tlr .8 v~tar São· matQms ·muho · estüdad5a :e!;' ·s~··u (IJ ~ 
tres-vezes · · 1 

- • 1 · ·d Q · • · d · ·--h- -·~""'· .-~ i'' •.. ,,. . • ... · . . . . . . . ... ·. onga ata. uasuo os os. o.mens.1no p;v.. o 
.. 10 ,,~~:,,l.J .. l\JANU_EL : - ~feu ~US f_ UtO é do. reg1- principalmente. j_u'risconàultós~ 'têm s-iM r :\1 IÍ1. e' llJ 
men~o.(apotados,) e s1 ha. mysuficaça. o, o nobre se· pendido I.argamente' a· suY:opi_à~ôr: Çl)_ài()ICJI&:~re- . 
n,a_dor·.~,_!>s;o~tr.os_qlle ass1m pe~~:sam, tractem de r ... tende p01s: que sem -tres_'ltonsl-djscus•Mllqmílh>~ 
form'!r.. o,.reglmento pelos t~:amt.tes marcados ~ell~. tra casa do> parlamento, se coa-rele o;"direit'Ó'1dó9 d~-: 

,; Ma;J •. ,~B.l!ehcmtem o nob~e s~oad<?r pela ·prov~ac1a putados, se .tolha' uma.· discuslião'~tnãis~_"àíiij>là~<U~ 
daDBj~ta. _:,,a ,,0. s~nado. po:l!a ms~rtr neste proJecto impede de bem examinaras·eme~diiJ ~-dQ1J!eftí.:ldl'ft 
um cod1go, podJ&Inser1r ato o coct1go commerc:al_. » . E os .nobres senadol'rs·esporam••alguma:aonii!Jll61' 
1\~e,_p~~~p,e_~ .senhora~, que é U!D& b.ypotbese. gratuita j• n~sta discussão? OS DO~S- s_eilãdoiesGpode"rii 'i(Cfe'.:~ 
nao_é 1p_ossnel'que·e•ta casa pracuque um acto dessa d1tar que·appareça- hoje'uma'·idéa novií;:>rerido1si~ 
ord~~.:'; :,,', :; . , . . . · · ·· . · · a materia tão.debati~a de8de,f8~3?:Ha•dei~e~irtBf! 

· ·:o SJ, 'N;tj!ui:o:--,.1\fas pó.ie practicar, O que tem .SidO multaS vezes _ _dlte. er,epe~ldo~;_-e;o.Sl 
_.--·~-· -M· -- . Q A nós nosde.rmos ao.trab.alho:de,càmptiliiar:os'jéirna'tls, 

.,. 0, S~h.D,~, ANUEL · -:-: .uero suppul' que 0 bom que publicaram OS. trabàlb'ós;:das cúii,si:a~'~Ôos"cb''l; 
~()nso !lo"s-~.nadHJ~ltas~e UJna ve~, quero suppôr q~;~e, venceremos do que acab'o-'deca-rarma:r': , .... ~ '"' ''"Jtq 
ap,r.e~~ll~~H~O_;-se .U.Ill Simples p~OJeCIO. de. refc:>rma JU- Discutamo.! ·portanto, sr:•·pre!ideiite;'~ pi'Ôjl'Ósi· 
d,l~t;~a~!&.,:-P .seqado .. -_enxe~:tasse nelle um codlgo com· ção .da camara doa :Sra. deputados.;'f.discutP.:mQ.l·a 

. ~erc1a.! ;)a, est~y~ a. cal!l~ra dos ~r8: 1 deputado3 para em geral como manda o noeso:regimentlt,-í!Seint<PDJ~ 
ex_ercer. ,:oi,s~u dtr~lto, reJ~Jtando _s1m1 !unte e~xe1t~, trarmos :em detalhe-;, approv.emo.l~- 0. :.:.d~PiltJ~Qit. 
Nao_ concedo a hypothe~t>, mas só para· dlscutu um de nóJ cõncorcerá .. coaí~ o•, seu~ cohtin· nLe, · 
~Om;(),~O~~e. senador~ admlll()•a. ·. · . . . para dotar O paiz de umá lei util ': jj'' 'ésiinC'anaf com 
.. " DISSe,,sfl,:.,u Nós,nao, poderemos sahu da dlfflcul- franqueza e làaldade·as 'lioiiSas:id~aA~bl:e'-luuílêria 
!lade:,e~ ,que n?s achamos.}' _O nobre sonador pela usrando ·do direito que"ilós ciutor ã1'1f.dii6bi&it1Í1~~. 
pr.ov~n_Cllldai~tt~~-Gr~sso fo1.tao _longe que asseverou de fazer alterações e 'addiçõ'ssllfl ;rolfOiii' ãd/PéGme'G. 
que,,n~(l,.p~dl/l,di~ÇUIU'. Cr.e1o que o n~bre senador mira unic-.mente no 'bem public'(j<Ie ~.Joo~1q ob 2_o:; 
.póde,di~?uur;J~e.us.t~lentos,. s_eus conhec~men.tos, sua Si eu·, Sr. presidente, consú1~Íãíêianiei~ê'ttle!Q:I!I. 
Hra,ctlc~ ,e~!Jlpe~tencla o. hab1htam pa~a d1scut~r a. ma- meus desejos, pederia.: uma, refo&:lllla:~ c4rAJ!Ia ; 
-t~~~Ae :U~ .. m,~d9)~_mlDoso,, 8 com ve~dadeiro mte· mas estou ·acostumado· a· ob1etva.r - ue~emaAWPO 
resse,par.a .o pa1z.. . ·· . . - - - · 8 8 • ' • - 1 · <Cid · ', ·- · --
. ·- .. ,. ·-~<c- . -·-· .- ·--. . . , · .. :Palz :es a· re.ormas em-.pon Orr.graa e,x.e=s~•-er.,...-

0 Sn. 1\lnuNnA: -Sou. melllo~ juiz de mim nisto . formas amplas! de que honte·m Callou o:;Q.op~er,llfiDJt' 
do que V~·Ex; ::· · . . . . d?~- pela: pronncia da .Dahia,.niio::·pataam·,co~:-Í,t,. 

·o:sn:.·n~ MÀ\o,~L-:-" Foi a.mddestia do nobre se~- c1hdade no parlamento. · - .,·-. t. <· ··"P -,,oüi.ri~;i 
iia'dor 9ueJ~~·rez _d~cl~rár._que nã~ est~va. h~bilitado, O ~n. MINISTRO. D.l 1usTrÇ4 :"":-' ApoiadO•! ~·1? o 
par~. d1s~ut1r este proJect~~. ()~alá que eu.,,uvess! _as , . O Sa; D.. 1\!ANUBL :-~la !Jm !los moti~os .• querjus
habllltaçoes que possue o_ nob_re senador! .· . . · . . 1 tJficam o proJecto s_ubstilutlvo do honrado ~lãtz:o 

. Senhor~s, o -.nobre s.e.nad0r pe)a p_~ovm_c1a da Da- da•. justiç:loô ei• o que tambeni' jÜalillcà, õ1,;Proj~ 
h1a :repeLIU hoJe o. que -hontem· han~ .d1to, _que é otrereci!to pelo nobre senador ex;-ministro da_j~!gçia. 
contra 0s est~los_dos parlamen.tos !lma d1scussao_ so- .Porventura, senhores, .tt proposição ~a.;pa~r!' aos 
bre um .. proJecto • que, tendo dorm!do_ . por espaço de 'Srs. deputados é uma reCo r ma ampla?·par_ecl)-mo1gue 
quatro annos nas pastas das. coml!llssoe_s, só agora se não; poderá ser mais ampla do que'a'dô' prôjeé(o 
dehb_erou que _elle ~n~rasse em d!SCf:~Ssao. Senhores, ·otrerecido pelo nobre minis·.ro da jusllçá ;.màsdnão 
p6_de ser ,que nao seJa 1sso dos est;,;los d~. outros par- contém essa reCorma ampla:. de: que Jallo~p,ill~stre 
lame.ntos; mas nem os. estylos do nosso parlamento, senador pela Babia. . . . . · · ~ · 
nem as,disposições do regimento do senado sutrra- · · ·-' · '! --- ~ ... ,:·::,;! íl.n2: O 
gam·a ·op'ln.1·a·o'do·no'brft:86nador' •·. -.--, ··.· · -.. : O Sn. MrNJST!\O.DA1USTJQ . .\.-_Ano._lado1.. ., ( . ..... • . .· .· .. -.... - _ ,. __ 1.: ·:- ., _t ~-. .~r,r.·u~~ 11r-. , 

Náo -prociso'add_u7;ir prova~ do. que acabo de diz!! r; .O · Sn. D.· .MAl'fUBL :·':7-'Eu;! ;senho~es"':~o_ô~e}t!<:rrDie 
e.hCI!J_I!"!;ll, oJ?.r. ,JJ:UDlstlO .da JUStiça. respondeu sat1s- com al~uma-.,cous~; ~~nao~,eXIJP;rmulto,JpOJ_ql,le-flSI!Ju 
facto!:fameqte a·:e~t.e top1co .. Perm1tta-me o nobre persuadido que nao se (ft~rá,,nada.;,--mii.S;~r_eio,glle, 
senador"q~p:I~~,p~rgunte s1, vindo para esta-casa pouc?. a pquco,,.,n~s,.J;lO~~emo~- ~~!~el~?.r,an,do a 

· uma'pro~.oslçao da outra· camara no· fim do uma'-le- admm1straçao, corr1gmdo. a log•sla~ao éx1stcnto no 
gislàturn·, ·'e 1to.riãó'"se procedido á nova eleição de de- 'que a'oxporiéncilr'niostríi quo--precisandó'i correcr.ão. 
putà:do~~- d~V,o,los.sa _proposição ficar em um• eterno ' R~~ito; 1 nilo;Ie~ijo'rerormns.••amplas;•ln:em··~~tonho a 
osquccimentd.·'Smto ostar cm desn~cordo com'·o-no- cnpac1dado prcc1sn pnra1'1rpro;;ontal"ns;• " "'' r. r:··: 
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• nJQittiÇii~~Hillpregados1"'flâ 1cap'ellêil 1'lmpí~az~"-Dis- ~ti!~' l(~o.~93~8fó'u'ijHi,?~t4il•Ji~4,T~4~idª~w~i!~\'Bi;, 
oi/J,WI-1111 do.a S#.!J;F'Orr.nra'I PM!na.r'41.•S&we&ra I da :umo. vez ~~~!)" a11·r·~l! 1nw~,ex..c11~~~~~i:aR~U~{l~ 
.li lllul~lii<A:di«me~~o .. "":"~gun'do;.pan~~ da ~dem•do· iquli;; ·;~~guqífO:~p,~~e~ ,llh~ífiír.' f~e.~' P.e.!~.qFwiM'I!'-~ ~(. 
,,~it>~lormll J.U'!i~'1al'la~ QulsMoJ deJordem::Jf?is~· ' ... !!.'~~~·, ~.0 ,F,J,~& ~~. ,b!!m 1~,u.ct.tom•~t~9<~~9.~!l~llilwtra 

cursos dO~ Srs, VIBCOI!.dt a~•lilMI~tlfi,Omarque:z:.<de] ~m,O.Il,dar .a~IJ1gllr' ,o,,estU.,d!i~\1': F,e,hP,pll,~ , erbOJ~, 
,)111,{\t.(fu ~~~FP.fl~~~;~.~~ .. ~ eq~'N!ll!O~W~·}f!!s~.qnc~llosi' e ;A~~;vedo Corr,ê1( 'á•.· ~a.tn~ul.a . e .e~llffi~IJ, Jf9.:. . ~i-,P.AAJ. 
S'o~crfnJ!~~~o~ ... -n -~ .~ . ,_., r. wn:1 u·•M! 0 r,.1,,-,"t'''ll'•, id~ faculdade ~e -due1to do,Jle!Jife, ·,!' ii'_1 ,11!1!J~JA14la, 

; -· · · · · ·.. . . ,n~,'.~ •• •;,ai naquelle. acto JOr .. approva~o~ ~-~~~I).~H~~.~' 
,;N-IIq10o3li ,b~raa,.da:.manhoo-o,Sr.nprealdeute •llle·'egualmen1e em coni.A a Crequencla que.,~e~AJ~ 
a~Rió.,l.~•n ·eatalldo.presentes i9>Sra~ senadores.t. · ·· ' · · 't · ·- · · .... ' ....... · ·' · .,...., . 11 ,como ou~1n e. . . . . . ., , <· ·rt•'• 0 ,.1nu-r 
-·iJlldlílàoliNâ aàtiuiór,: é appro·vada.· · · '· ,." ·:•J".'"'; : ··:~· P.~_ço"do aenado; 'Z.de.julho ,deJfii~B~:.~ JifiP.tiJ~. 
,;1Jllj 'ICJJov ;,omo;.em~ll 'I' ... , · · ,.. -- · "· •''·"'· 1d•'OI've1'rN -Il F P-ft~ »- · · 1 · · .. · l' l "' • ""• • • .,, ... ., .... _ • ··., ... ;.,, ~ttP. a n H7;. 
-~'I omao_m, ú mo·EXPEDIE~!:~f · : . ·: ' . '.· '_/',.'.', ' _, .. <~' A:s commissõe~ reunid11s de emprf,U.;PriYJre.. 
J! ~rb0 •zcnRrARiO Jê.,um aviso do minishrio giadas<.e de fazend~ .!esolveu. o· eenadOdJIJti!ÍÓ~' iNtt!' E'~Ji tlo-Ámperio, remetlendo um . dos· auto- remettida, ·11· propoa1ço.o.- da call!ara: · dOI:d~ulld_!lr;l 

lt~P. q•9iniJ18óluçiioda.assembléa gero.J, concedendo qlle concede eaempço.o -dos d~re1to1• de.lmportaçall',< 
lô!ft rbPIIIl, a,~onstrucçii.o da egreja matrb: de Santo dos fóro~ de te!reaos a e mlllDh~; do recrna~~ " 
~~~~íijq,l(a1cidll!fe .. -D.iamantina, para a Cuadação de e do .serv1ço acttvo da guarda· nac1oaal em ·b~l~ 
U,l,l}A:.Ç.a!~ld.!l;,ça~;idD.lier.na; vi~la do Cilrvollo, e para. de d1veraas ~mprezas de estr~das· .de ferm;~IU_•l 
maas duas eg~ejas,-na prov1nc1a de .Minas Geraes; na çad~s ou pro~e!l~das- DAI pro~:'clas,,de He • -~~ 
qunlleSQ~~~AA.S,~ '!d: _ ~ Imperado~: cor.asente, e.Rao de Ja.neuo, ··e l!O !_DUnu:.pio c.neu&~i!iáftDi ·~1 

:Fica o:·senlido iateuado e .mania-se communi- 9ue as mesm~s,,comm1ssoea, examina~do;arma_te~ 
cae<á camaratdós•deputl\dos.. . . . . . · lnterpozeEse"! s~bre ello o seu pllrec~r·''<~W> , N1KJ ~ll' 

.,.,-~r''ú:•iô"'' ,.... · 'lê · • .... «As commusoea, em deaempeaboldelte~liimdato;:• 
;p-:;"lW11~; .: •• ~~~~11~~~10.;, .. ~s_legu111:101 pareceres: attcndendo s que aa emprezas favorecida• <JI&Ial':W-(> ·• 

· .. lrA~~!ud~nte_Lil~ F,rancisco de Murinelli, plena~ solução da outra camaro.. têm. por~·dm·rrealiJár<uinit 
m·eate ·a·pprovo.do nas material do 2.0 anno do curso dos melboramentoa de que· .;o paiz· :mllis ll80111itàJ :· 
mrufjc'!~§::fl!culclade_ldorRi~ de J"aneiro, deixou de qual é o, aperfeiçoamento·,~~ :viasr.de<•COJDDitlli"!t 
st;~;!l:!l~~ttid~.á ~atr~c'!la _do .S. o anno, PllP•ntender· cação que deve . trazer. a.lac11ldade e:;baratezsqdcJi< 
se,:; a.'Q~J.!I•ido.;.das_ppnçao.de. art; 86 · dos estatutos 'do transportes ; considerando que: a esempçioidol'dúei&~ . 
28;dcMb;/lc!e:U~õ,t,,,.ed~ .. resolução de 3t ~e maio de tos de importação sobre. e; C?hjectosoproc~!~JiBrmaa, '· 
j.~$1-!,.-,q~~.:D!Ig,-,(!rlim yo.hdos -paro.· este effllllo os ~xo-" construcção •é cústeio: d.a•; di~as: es~ra~l!.v•l rolbadiln'· ''· 
D!6.~:·~~0 Jlf,llparJI.!O~los• _qu~ fizera. na focul~ade de por um~ Coroe tende:a dlmUlulr!D:-.recel&a!dO .Ea&a!fp;H 

. dlJS!.Jgg.e _l;.:J~aulq~, .. C?Dimueu poréiJl !'- Crequenlnr augmerita por outro lado;o;vall:lll~dos,&eueooa:eípm•'' 
a~~'JI.~~o~(_)j,!'q!-lP.tf.!o·.~e_, tendo.r~querl·lo.ao pod~r priedades por !Jnde p8ssa~:.e desenvolve!& ;prbdlicçio 
IE'gaslat1vo ,P,erm1ssao para a preténdids matriculo, Co1- e o c:>mmerc1o, o dahl.rDII&Ce~;:DOYIIIwfoll&'I'Ll~o·· 
lb~~o~~!ld~4~.P~l.M~~~J;'!'. do• Srs. deputnd_os, nos ter- rendas, ao .. mesmo.pastOi,que;!Mr.&aeai:et&J:~da•. ilii:t<? 
mos, d'à'.JU~:P,r.'?J!.~!~o'~~ta,da.~~ 31 de agosto 4e 1857, f~rem con~truidas, dDii.O!&e, ,far~·~ambem.LI!Jl'!IPO!tillób 
q~~J~il'mbem~~::,J,mr,re~~n~e: .. o ~~tudan.t~ F~hppe d.a _çao dos. O~Je.ctos.,soby_e,que tera.am•,;de uêàic eases:. 
MolilaHae0 1í\zevea'o-Corrêa,' a· fim de quo possa matn- mesmos duellos, .o,IUoda,meooa tie·d~trá.o an&meatÍJIJ 
cular-se no·3.-ci1aíiiiocdà 'Caculda_ile dedireiio do Reei~ referido·;. rafiectiaido., mais,.emyquai,n.eahumdiUiori+ 
·re;iúfuque.ibouye:e)Jganovpois que os documentos por venieote pódo. resul&ar, da·esempção,do rec.atameqtoa 
elle ~preíeatado1 mostl'am~que•~· objocto·de ~sua pre- e do.se.rviço activ-o da., guarda.n~ciooal ~em .faJPlllda~, 
tonç%1 1 !?~a1a IQII~ri~~J.a.:~o 4~· o.nno, -qu(l nao se vo- Braslleuos e~ pregados, .em' traba)bos;,\ao~dtgao~.d~> 
riOeou om êlevido. tem_po,.,porque occorreram-lhe obs-:- Co.vor, .como .esses a que,Já .. se.-concecleu .egua~ilesem~ 
ta_cP,lo~,-.c:IE!i!~~ça:-maior. ,; ·.'·. '>.· . •· .. ·, ';"''- pção,, e que não .póde:ayu\tar,,~ui'o· Ol .• renda:J::dos::. 

« Ten_do pori!m.acoatec1do que -~~~~rta propos:to.o Córo~, .~e.t~rr~nos .de .. martnhll qua,,po~;v.e.otu~qOccu"~; . 
ficára .a1nda ·_pendente de dei b"'araçao do sana:to, pem u .. d1tas .. estradas,;, e,,observandl:'>~ifinalment.e;"' 
qúo.ndcFse.'encerr{)U'·a sessão de'18õ7, dirigiram os qu_a , algúmas .·dessas .,,empCQZO.l!,.,.eondô-::pe.r&eDcéni;:: 
impotronte~. novos requeri !Bentos~ .a esto. augusía ca~ tes' ft.O.; rí1~ni.cip\~''- ú~ut~o,,, ,_ró,,da,,;assombléai*ru·:, 
m?.rJI,;,;pediOdo:que• ella s:Ja amplaada de sorte~q.ue P!?d~':Jl .. r,eceb!l~ a anjfll;lçaoAeique corecem;.qqaJt#GJú 
cada a um. delles·possa malrJcular-se ta·mbem •no anno no.o .superalmnd~m, cntre1nÓB;;Os capitaos que:11e. pos,r,·, 
immédiato ·áquelle, .a que se reC.,ria a sua.J!rimilivn so~_·nx~r.;~#J ~brà~,P.õr,.l(lq~o.unn()s, subtrah!Dd~CIIt!' 
proten~ão, visto quo tilm egualmonte· ·contanuado·a · do gyro octavo .'do commerc10; o· que .. outras, ,come---; 
frequentar co~o. ouvi~tes os a _!lias resl!ectivas. . çan!,lo, por ,_pe,q~~e~-~s .d.i~tanciasw&O .podem.par!l o.1u~ · 

• « A commrssao de1nstrucçao pub~1ca, tendo em turc:>: _alf?D81!-r .. e~,.uti!ldado.:.;de o~tras- prov1~Clas:;.,. 
v1slo os documentos com que os supphcantes provam . por· todos . estes, ,mota.vos·. na o., hesitam: emH·propôr. · 
a! suas ali ga_ções;:•o. julgand~-os attendive!s~ pro quÔAórl,aiiu~).4iscüti.r~s~ a ma~eri~.,e,_que::o sooado·: 
I•Oe que os dou pr1meuos 8!-'l,lgos da p~oP.osaçao do J~e;p~~s!e o seu.asse~Limento,, modiAlca~a,l!ÓIIlente a-.~· 
camoil'a'dos'Scs. 'deputados·· seJam subsllluJdos pelos dJsponçno,,do,§,1.~do,artA.~ ,n:· '·i'"í-""'~""" mu;:,l~ 1:1:: 

-seguintes: · '-""'·'· •· ·: . '·. · . · "'Parece _ás c·ommissõas qÍJa.s~_,niio,de~erá,.corun:ir··~ 
. cc Ar t. 1.0 O governo fica auctoris3do .. pnra, man~ "vnr''hesti:l po.rogr.'âpho .a .r.odacç~o uin,,pQuconvags,dos;. 
d~r,·:á_d.m'ilti~ C? "estuds'n'te·?L\-'_iz ';Frli~Cisco do ltfu:-' favor~.~. co!Ji:e'didós,,.e. :qi.Je, .existindo,j;i;omp.rezaSr4!l: . 
rmeiJte:ií--mollncbla tet•·IJxame·· dot 3~~ · o.nno 'do curso ordem mals elevada, ás.qunos. [se con~deJU<;Jiambem: c 
do:·t~e~icin3> nalffac~lilil~e do::,mo~ 'de, Jnn_eiro ,· e e~eii:ip~~es do direitos, :c~nvinh~ p~~ om,l!~llmouin.;as'· 
á mlitrl~'llla\•d~J''<f';o;··'Sl nnqu~l. !P :·~ct.~ 'f~r:·~p. p.r.<?.vn ... do, dts.p .o ... s.t,çpc .. s dps,tl!-... r,e~o1uçuo,co. m., o,qu. !}i.eSIIlidetetmt:
Londo-:so •por•'·Y.BI'ido,s 'P,IIrll' ~os_ te 1 c!Toat~·' ,o~ e_xamcs, de nad~ ,pur,n, IIS ,d,Itas O)l1pr!Jza~;, pelo, .q\lq_OI}'ól'ecp O•;p.~~~.:. 
prepn'J)ator.l~s ''q:ua·~ez·' nal-fecu11lM.~··de' 'll,l~~lto ::de S. sente pnrugrnpho afilll,,d.~,,qqo !l!lid\S,Il~.!ll om•;ooca!JI0•11 < 
Paulo,\o .'lovantlolse-lh'J' 1cm.'cbiltQ' llícoquonctn que co;:npetcnto, nn qual darno.ns commassoes os motl.-!'os. · 

..r., 
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ttue as detorminnram ·a aHeru nesta parte a propo- qtie o_,,Sr.,.~inistro,,.d~ ·~al'!e~da•nii~ 'era,-.ca~~z'de 
-.. - d · accr.e_ace_nta __ r_.·r.~so e_ m_ sua·ca111_. · ,.·. __ :· : .-' __ · · :, ··. __ ,,,. s1çao a"outra camara. ' . · . , , . .. .. , 
, a -~·substitutivo do§ t.• do a~t: t.• · : · o-sa;.'C.uv~rno': Bo,n'a2s,:'i;;;,;. Eu' il:~úe,:digo .. é.:q~jl 
· ~«: Esempçiio d· s direllos de importação para os tn- appàr~c_eúisto' uo.cliscu_rso; ·_e ';eu,··co~~·~·embro.:da 

lhos do Corro, machinas e instrum.ontos que se -det- oppos1çao, protesto:cont.ra essas palavras.do,,disc!lJ;SO 
tínare·m á construcçiio da estrada· d!irante ·o pra.zo do ·Sr; mini1lr0 t·da: •lazelida, ·porque.· &ali facto·-;Se 
que o governo marcar ·para a conclusao :dos obras • ·e não deu •. "' ·.": ". . · . · ... :,, ; ·.:':" :. ·· · · · 

~g:.~ e~:~K2-~e-~e~ara0~~~~~:q~;~g;~~v~~!fs~~f:; ·,: ,PlltMEIRÁ PAR~ DA' .Ol\l}Ju(~~,-P~~,;;,i_· 
para custeio da mesma. estrada, na o só durante. a sua VENCIMENTOS· nos "~r,uitS'I:RAoÓs B' BIIPl\'RG~:ilosfoo:{cóx~ 
càris trucção, como ainda por mais dez annos,· llcando · · . .- cEtRO suPREHO M:ILITAR 'E' DB '·iuSTií:A~''''' · '"' 

. por todas estas esempções sujeitas aos resu!amentos · . . . , .... . ··!· .,,, ... _",1.,, .:-
.. fi~~ea.que o.goverao esped1r para execuçao. de~_tA ·conlinúa·a~.• discussão, ·.aáiá'da:aaa,ieNlb,~aute• 
--dez .. ,.-.. ' ' . . ' . cedente; :do.art •. s.o do'- projecto•lotrere~lél~;-~laa 

' « Paço cio senado, em 9 de julho de 1858.-J._.P. commíasões de marinha.esuarra.e·de•&Jéilíflt"CCIIIO 
Dias de Carvalho.-Visconde de·ltaborahy.-Bapttsta êmenda . á proposição da c1mara "doa,-deplàtalléifl• 
de.Oliveira.-1. F. Yianna.-Candido Borges~ » " • bre. o melhoramento. dos .. nncimeJitos'-i'do~ri•
:T,...o\~a· imprimir no Diario que pubU!!a ·os tra- ·trado~ e. empre111dos do -concelho ·aupréliio\.~i.l~lir-/ -

· · ·,,,..ÍÍ~llOI~CJo'senado. · · · · · . e de Justiça, corn as-emendas~•Jioiadlla"aa • . .-o:~e · 
:\"i~1-:'~õiad:o -o mandado imprimir o J>roject!> do li do corrente mez. · _ } · · ·: .' ~··:'):'' ;· · .'.' ·, ','!.:' 

. ' . ';ãle.1:apre~entado pelo_ Sr. s.,u~a franco, deposuado o Sa. MIRAND4:_-Eu DilO deleJO A'b!JBat;]IOr_lD~ito 
-~ •· ';';loliro a:meea JUl sessao de 6 deste mez. . . tempo da atrençao. do senado; quero' uni~D1_!1n.t.e ,· . :;'1~ cólitparecoram no decurso da sessão mais dez Srs. o~ntar o meu voto,. e pe_dir a 'V:• Exatsun1 ~]a•' 

.. 'ãenâdôres · · ' · · · r~mentos acerca da mane1ra por:q~e deve or:renado 
· · ' dirigit-se na votaçã_o das ditrere~tes.emeJJ~I!~.;;-l!orq~e 

,-:, · nEctAIIA~o. me parece que, s1 a .questito relat1va,á.v.:otaçao.::nao 
.. · :.-. ·" · edi ficar bcni estabelecida e ésclaràcida,· poêierãoi.l'lliUI-

.. O :sn. CA.NDrno BoaaEs: ...,.. Sr. presidente, P ·a tar iné'on·venientes que contiarié~ o me_upeo~_m_ênto. 
palavra. para fazer uma reclamação q!le V· Ex.· re- e o de alguns outros nQ_bres senad_orea .que, fllleu'll,lll· 
conhecerá:sem. duvida alguma que· e ·fundada· na votar no sentido :em qua eu preten_do-Cazel;o.;-;:~;.,;:c;,, 

· · :~~~r J::S~f~:~::!ã:1sr:.;i~~~~=~~~ a,f~~róil~e~Jif!; O!lrtigo que se aJ:ha e~ di.~~ussao. é_;2: 3:•,, e:~~;~ . 
de .. produzir no espírito publico uma parte do discu_r~ segutnte {lll). · · • ·· :- .. ,, · · ' · ,.- --.--··ll>'''- f'··:~·'-'''' 

. Ha uma emenda das cluas commiaspe~;reonilfs~~
so do nobre ministro da fazenda, publicado no DI~ qual dispõe que. se' supprima. a .doutrina dtUoJl.~~:P; 
·rio do Rio de hoje• . · · t · art. 3.•,.sendosubs_titu.id4_ .. _. P_ elo_ s.egu_inte;(lt_J•;_',,•·,;_;:•.t:8>-·_· r · 

Nessa. parte dá·se á opposição um_ cqmportamen ° fla mais .duas emendas,_,l!ma.;do,~r •. P.~n~Mdis-
que não. está ém suas VIstas> que· nao se passou· e pondo que às patentes ~ as.~posllll~leJam;_~~~JIJII. 
nem. ~e pod_ia passar; invo_comuito solemnemente de.emolumentos·e direttcs,;,.e,\J.!l.~ra,!fq.· .:s~.lYfB®_ ... ~de · 
o tesboiunho de V. Ex. · d Ab té d' d · ..... p rta 

:-Disse:onobre ministro da í11zen&a (M): « Senh~- e ae · Jzea o_que;se .111PP:t'llll!l~;ie8~D.- !'..,,.. · 
res;·eu ·vou acabar; porque não quero contribuir do:~t~:~;o votar qua~to,·~~o::P.~~j~~~;~{~~,~~l~&~; 
para .. esta ·lucia· que· alguns ~enadores estã ~ come.; pela pnmeíra _parte, do. art., :~·~; ~~-~.o.11lj,;qu~rp .. ;q.~;os; çamlo-com V· Ex. i vou term1nar 0 meu dJsc~rso · emolumentos, que. s_e_,cobram ~a :eect:~"'r),a•; do;.:a~-: 
não desejo que o -!lonado tenh~ mais este desgosto premo_conc_e14o mlllt~r, .. (dça_ m_ ._part_e_ ._.d __ a_;_,re_ ç_e···-~-~ ge~ ... _., ao· vêr o :desrespeito. com que e tractado o seu pro-
id t · ( ' · d J · Como eu eó que~o eha dispósição';dolprojec~·'e: 

s en e.· · apoia os. " quero mais a· disposição dil emenda;apre~tentada:·p!llo 
.O Sa. S1tVIltRA JlA MorrÀ:- Isso é corre~ção do nobre senador pela .. provinciQ·daa.-:A.Ieg~a•;'_na'parte 

Sr; -ministro.· · · .· . . em qae dispõe quê os militares'•'sejam: esé~pt'os de 
· · O .:sai CAi,-orno DoaGI!s: - Ora, Sr. presidente; pegar emolu!Jlensos pelas patentes e '!lpostdlu; ·en:· 
v: EX •. viu algum dia, e V. Ex. e o·tlenado consen· ten.do_que, s1 votar.pela primeira parte do a~llgo,·e. SI 
iiríam ·mesmo qúe a opposíção faltasse ao respeito a· votar pela emenda do _no,bre senador p~les A:_lagoas;• 
V; Ex.? Pessoa alguma poderá -afflrmal-o. E entre- menos na.paldvra -:dare1to-, pois me;p_rJre~e··que .. 
tanto o Sr. ministro dã' fuzenda a·presentou isso como isso excede as Corças d~s nossos· poderes,. entendo,-: 
um facto in~ootéstnvol e tão reconhecido pelo se- dizia, que· ficará_. p_rejudica~a a emenda, ojfe:fecl_da 
nado, que apoiou a S. E~. guando o_ rcroriu; sebdo po!Hs 'duas comm1ssoes reun1das. · · :· ,. :.·. ·''.-· 

· 1:orém certo que esses apollldos se nao deram, e qu(l O negocio, ·avista. de tantas emendas·e.intelligen-' 
portanto foram accroscontados pelo nobre ministro. cias, me parece um po!Jco· confuso; c é p11r isso·que-

. F · s · · desejo ser bem esclareCido; esperando que o senado 
O SR. MINISTRO DA 'a'usTrç,l :- ' 01. 0 r. n'Jlmstro preste a sua attençiío' ás variantes que: se ·podem· 

qu~ accre,scentou? dar, segundo as dill'erente~ especi~s do_ ~otliçiio~ para~ 
· O Sn. SJtVEII\A DA 1\IOTTA :-Elle é quem corrige os que n~o v~nha result.ar uma delJberllçao __ que con~ 
.sous d_iscursos. · . trarie as Vlstas de-mu1tos nobres Silnadorcs. .· · · 

O Sn. CANDIDO BoRGI!S:- Isto não se passou Eu desejaria alliviar os militares de todo c.qual· 
o Sn. M1.,1srni> DA Jusrr~A: -Venham ali. notas. quer onus a que· estü:> sujeitos, quando recorrem)! 

actos que se expedem pela secretaria do supremo 
O Sn .. CANDJDO DonGES : - Vonl1am as notas o concelho militar, o hoje desejaria muito mai3 que 

veremos. triumphMse este meu pensamento, porque a·ques· 
O .Sr. 1\h:stsmo DA JusTIÇA:- Eu o que digo é tão jd niio ó entro os militares, como pretond~ntes, 

., 
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lic.:í{) b"stará lla-ra eSSl metrologia, o não ,;,o.liG OCllfSO militar (minado na cseúla do npp!ic81:~P.0, que o Estado 
a pena [37."r-se (eUa especial mençã,). Si, porém, é o contém as me,mas rnaleriôs que já ,e eminH~JD O!llpara qU9 esses 
n{)s'o syst'~:ua, oi syóteml lemos, repito, is,o é im- ,inlt's da reforma do 1.0 de rmrço deste "nDO; ilUde que D6Llhum 
ro:,si\'~l, pn rqu'3' DÜO h:.t quem o saiba. gme!1t0l1-3tJ apeu.)s um" aula de chimicil applicada " 

A distribuição das materias pelo ClirôO da e:oesl& pyroiechn.il, e uma cadeira de hipr;illric~. D6sgr,;l~ ca'leira de lin
central me parece pouco c08v8i!iente. O 1.0 ance çaltarl13rile, para eslil Cédeira foi Domeado um hGnieuto é e naces


re9am corrf~cta
 ficou extremamente leve, as nnterias c'['lo n8\le se roem CTue u9UJWIll conhecimenlo tem rla mo.t81'io. (j 

enSilla:11 poll'lm ser explil;adas o co mprehendi ias, que, portanto, não peje c1Bsam perihal-.3. .pelo Rio Grande
 
ia minha, porque quaodo [QuilO, em 4 m<'z~s; e a e'(perienci~ o Je- O Sr" i\IAT\Q;jl;:Z DE CAXLlS: - Apoiado.


mOnS!rOll ji es'.9 a~oo, em qUtI em mez e meio 5e
:e se obsel'Ya nas 
habilitaram os alLlmnos f aril S8 m,\lricularcm no O SR, SOvZA II MELLO: - Silo hal.:ilitações muito Idas ellas!la uma 2.0 anao da escola.	 difl'erentes as de um picador das de um veterinarlomilito apreço ao Ao pôsso qUEl se deixa exlremameu!e folpdo o 1.0 ou professor de hippiallicô. Um homem pó Je seL'piim,oira escola atino, sohrecarrega,se o '2.0 com t3! massa de co- perfeito piCél 101' como esso, qua era um dos melilOra a admissão dus 
nheeimenlos que é impossivel v"ncerse, e o que res dO'seu paiz""IS, e exige-se tam
acon:eG8riÍ é q:le pouco ou oil.d~ de7Gll1 S,lCel' os O SR, nÍl?'Á:-lDA ~ - foi-se embora.i prova ele latim, 
aJumnos, 0,1 ~p·.·n;s sJberão pane dor.,Lüllo qlle se O S c: ~I	 ' ,. dmninl muito po - P. uOuz.\ E j', ELLO; -, .... e r:nGJ. s.'úcr (l' 

Imno nilo conheça quer qLle aprend.m. . ~ analomia, physiologia o llJolestias do Côv31ln; po,. 
; o conhecimento Esla é a minba o~inião muito f,·aca. como V. E:L tanlo, esse ensil'o ficou complelélmente iOluilisiltio 
Lldade de circum· sabe, e tambem a do' alguns lentôs com C[ueffi teD.~iO pela oomeação feita )Ceio SI'. 'ministro da gnern1 . 

preferido aquelll3 cOllvCc'Sôdo a este re~peito.	 Um officiélll;e H!iiharia ou de engedliHid tem do 
O SR. MIRQUllZ DE CAXIAS: - V. Ex. é auclori- mover grandes milSSoS, tem d8 ser incumbido do 

lrio indíspensavel cLde competente. ofl1cínas de fundicão, de Lbrica de armas, elc. ; ú 
avallaria, quando O Sn. SOUZA II MELLO: - Mas talvez me quei- ccnlHlclmento das ·Sd8Dei3S physicas e dei rr:ec8nic,l
L p01ytechnlca. e ram dar de suspeito. ilpplicado.s ás artes militares é necessario aos (·f(ic.i3es
Iria a engenharia, de Jltil~aria ou de engs:n'1fi:os ; I11JS estas disct-O ST\. ~L\PQfJEZ U;Z CHI.\S: - Não apoiado.liga o latim como plinas que não são ensinadas na es:o!11 m:litu e do 
oltanto excesso d6 O Sa. SOUZ,\ E ThIHLO :-ria escolo. central cxís- appEcação COIJstílucm uma parte do cu:so do el!g> 
unda em despesa te Uf!l cur~o esp~eial chsmadc> de eiJ7enh',;'ia civil, chariil'civil, a que os arti'heiros e engenheiriS nilc, 
ço, e ilDpossibili qlle j,í e):isl.iu ün~eriormente. No 7.° fl.~nll'} da anliga são obrigados. I-la, portan1o, na instrur:çiio m\!i:'/'r a 
habitas mlliLares, e3co[a, já se en"Í'.Hya, posto .q'~l; menos de:en- [a!t3. cíarjU81le3 conhecimentos, ao passo q!1e IlJ. 0.

vol\'idarc~nt8, o.s m,lerias q110' hoje consl.ituem c cesso de pr,'p8rotlVQS. 
le tem um ofGeial ellsino ào 1.0 e 2'.0, nno do curso daeng2uC1nria civil. No art. 53 leio o seguint~: cc 03 e:,ercicü}s das cs
,mo de artilhnia, 1'olos all(i~os est"tutos, os ofdciaes de en el]l~8i,os colas ccililar e de ap!l'icJcii.o. e de Dr?par,,(orios d" 
\sses estudos 8~0 GrüUl ollr,gaàos a est'rdar no 7.° êriJflO a en;je;:!lélra EUo Grsnàa do Sul, serão"feitas no ~ll[eriol do es[a
as o governo nüo c;vii; mas pejos nOV03 e::tatutos es:es o[Q(;ües não be!ecimento.» Prowrando eu no 3.rt. '2i quaes eram 
) aquillo que de tl}/D similhaute o'úrig;~ção. es~es exer,;ieios practicos, encontrei algu!,s que irn
;~jarem ornar seu O nohre rnini,tro d,.gLu3rra deu a rJZ~,G disso, possivel é que se [açam d,ntro do eSlab8Iecimen~0, 
procurem obtel-os dizendo q';e sendo tão vas'·\ a eng~nh;\riJ, ter.do cOnJO o sell~d,) v3Í vêr. 

I i,so temp0, nem cada um de seUl ralO('S rnateriu pari1 10'l(~;os esll\- « Practica do tiro de to ias as especies de ar,ll~S, e 
lecido por aquelles dos, era n8cessHia a divi.são para termos homenil organização de taboas de tiro e troçadu doS trDJec
I milllar. e'peciacs, Co.pazês de S6 enc3reez"rom das difl'erGll- toria~. » 
)S, abstrahindo da les obras de que tivermos necGssidade. Purtanto Aqui entra toda a a3pecía da artilharia, e eane
ue se compuol1a o "e-se que os engenheiros mi!it,ires terJO sómeule os gada com toda a ql1alid<ida da proj"cli'. Ora, será 
se lhes accrescrD qual\o annos da esc')'a cenlral e os dois annos d<: possível fazer-se fogo dentro do estabe!ecim()oto das 

la o aotígo.1.° aono escola de applic,lção, m~s ~ão cs dois annes do curso escolas com toda a os'cecie de ariill1éi,ia, e mesmo 
po.iia empregar,se chama.do de engenharia civ)\. com :Irmas portalis'? • 
.as, com os pn'pa Ora, Se. presidente, 03 ")t seri)1'17j8 cu uma (C Mo.rchas, ac~mpanhaD.1enlos militares, passa
1S materias mancas IDilior fracção d~s no~sos of[lcíaes de cng'Q ,eiros que s;ens de rios, embltques e desemb.Jfques. » Que 
o se diga que e5se sã,) em~rega:los til",] comiLissõ·s de Gogenh''''ia ci- practica se póde ler üe m?rchas mi:it.;rej em um 
BS rara a matrieul1 vil, que é do qu~ tGrrJos L"pi5 lle~:;s:;jdcde. Si 03 eu- terreno limitadis3imo qU9, r,uando DJuito, p<!<le ter 
,abem ql18 eaJ 8 ou grnheüos militar09 não tivo,em o curso de eogenhil- 2) ou 30 braca.5? Que acampam:'nlos se pÓt1e [or
!a lrigonolDettia, e ria civil, pergu"to eu: prelenie-sJ crear algum cor- uar nesse le~reno? Como se póde no recinto àa 
litado para empre IJo, ou o reg<JlaP.1oíJ~o cre:w algll':-, corDO m"rtar In-I :J:,cola pa~sar ri03, raz.w embarques e deson:.bürques? 
sarias ao paiz ~las ~!tubdo d8 engenhfllr.0s cms, que tenllJtn accesso_s~. C'cU.lO se ~óde fazer qualquer trab;;!ho de to~o
eu-õe a metrologia. 110nras e reg31las, et .. , qu~ competem aos ml~llale,! I ~iaphla omVelall10nto dentro do recl"to da esco:a, 
por e, ta palavra. Si Creto que o governo nao tem allclOllSaçll') pD.:3 oude tudo está nivelado? . 
sos pesos e.medi las crOéir C01'p:)S nevo" pJl:a alterar o quadro dQ(:)xBJ~ Como se pó,ie fazer ensaie s de obras de fortil1co.· 
:s pesos e medidas cltn; e por ISSO t~lvez nao crcasse eSS8 corpo de en- cão e de minas dentro do reciuto da escd.; ? 
ler qlB seja no Im genueir03 ci'lis; n:~s, si os en:3enlleiros miiiiares n'.o " O rrgulamenLJ determioa m3ie,_que haja exeui
sos pesos e medidas, tlvtTem h,blhtaçoes para. se oncarrGgnr0::n de GU .. cio de Es0-rima e ue mta,áo; e nao compr,hendo 
I medidas têm eu tre g-nilaria ciVil, e 3i é d:s,ies que t8enos m9is CeCC2~\- como é p~isivel que destro da escolo. se h~ de fozer.
; villas ou l:oganjns aa·..t~, o que ócontsccra e qlle '13m pouco tempo [t°O estes exerdcios, principalmente o de nRtaçBo. 
3 enlro si em loJa il tel\~1l103 nenhum qLl~ mesm~ m~! óe en;i\,regue OS M ND\:-Não respoadema i~to. 

dessds obras CiVIS, e nao !J:lv8ra. em que cUJpregar o a. I IRA, . " .Jois se L oderá eusi
(;orpo de ellgenheirl's mili!ares.O Sr.. SOllZA II I1I~T.LO: - Eslou so~en(e ap!eodos nós ignor~m s1 

lJ 0i Lwt0, o regulamento nes'a part.e [oi sllmm'l- sentando duvluds, oao Estou c8OSllrmlo ~1!:blle;l1.) enüno do systerr'il 
) de 'lO lllinlllo3 d3	 m81j(e rrojlldie;al, F) algllma poyid1;:ci" se n8',';; to· I Pern::~lem os eólJtutos que aqu.fl\l,es qll~ w h~~~',I; 

lll~r,j este r~Sp'?1 o. I tJl'lm lOtn di eS(>Jl,.l no Ltllll, ftJ.1Cet, el ' tlOOCI,..l.\Tle de 11 ma hOf:1 dJ Ú 



SESSÃO DE 

fazer C1i:ame o m~'triclJlar-so uepois, mns oxigem 
imperiosn::nen\.e que h1ja fn:qlioncia da aula prepa
ralori:l. da escola militar para que se possa f1zer 

.exame de arilhmelica, geomelria e algebia. Qual 
será o molivo desta preferencia? Não ha tantos 001
legios, lantos meios aqui para se adquirirem esses 
·conhecimentos juntamente com os oUlros? Pi\fa que 
·ohrigar o all.imllO a perder um auno com a frequen
(ia da cadeira de geometria? 

A proposilo disso, lembro-me de oiltril cousa. Se-
gun!o os antigos estatutos, toelas as pessoas que se 
}lt!gJ~aDJ possuir os clnhecimeotos precisos de dou-
LI inas ensinadas na escola, podi3m requerer ser ad
mi'liti,s á 8xame l e iSlo lhes era conc~dido. 

Sujeilavam-se enlâo a dois exames, um VJgo, e 
outro de ponto, e nenhum inconveniente jamais 

- proveio desta practica, anles colheram-se _grJndes 
vantaCTcnsi e, si não fôsse essa permissão, nao tena
mas h~je 'alguns lentes que faz~m honra á escola, 
I;omo sejam os Srs. Dr. Souza, Capanema e t.alvez 
mais alguns. 

AgoranõG só se proscreve esta prat.i::a util e ne
cessaria, mas ainda se quer que um dos preparato
rios seja Gs\udado dentro da escola; e, para que essa 
dilflculdade nüo parecesse t.ão grande, creou-se uma 
verdadtira duplic~ta, isto é, nma aula dl:l aril-hme
tica, goomell'ia e algebra m escola central e outra na 
6scoll de applicação que sÓ tem de ser frequentada 
por praças do exercito, ficando a outra, a da escola 
G~ntfal, reservada simplesmente para os paIsanos.; 
e, pergunto eu: acaso está nas attribuições. d~ ml
nisterio da guerra dar iustrucção seGundana a po
pulação? não competirá isto ao ministcrio do im
perio? 

Qllanlo aos estudos supe.riores, determinam os e~-
tatu tos que nenht!m alumllo possa frequenlar m,:tS 
d() duas vezes o mesmo anno; e entretanto nao 
estabelecem nenhuma limitação quanto aos prepa
ratorios; de modo que uma praça péde estar 8, 9 e 
10 annos frequent.ando as aulas de preparatorios s~m 
qLO os estatutos o expilla para dar lagar a outros. 
Não ~ei a razão de tJota condescende!:Jcia para com 
()s alumnos de preparatorios, e um pouco de rigor, 
aliás necessario, para o ensino superior. 

lIa nos estatutos uma disposição util, mas que 
me parece contrariada 10go por outra disposição. 
Permittem elles que qualquer pessoa possa frequen
tar as aulas de chimica e de physica dn escola 
cenlral; e nós sabemos quão uleis são esses coohe
cimentos para as dilIerentes illdustrias; mas exigem 
tawbem os estatutos que a pessoa quo quizo!' f!'oqucn
tal' as aulas de sciencias physicas tenham preparH

10 DE AGOSTO. 

sei como pouorú ser executado, o Vêm a sffi: este: 
« Os direclores da e~cola mililar do applicacão o de 
pceparatorios, prfsidirãoa todos os exames l1ieoricos 
e practicos. » Ora, havendo ao mesmo tempo duas, 
Ires ou mais turmas d':l alumnos, como poderá o di
rector presidir a lodas ellas? s6 tendo o privilegio da 
uhi'Iuidade. E' de certo um dos muitos arücos que 
não pode.ii.o ser exeClllados. 

Não sei qual foi a razão por que se seguiu cami
nho diverso do que se acha determinado nos es
tatutos das escolas de modicina. Alli se acabou 
com a classe dos snbstitutos creando-~e a de oppo
sito'es, que depois passarõo a lentes por meio de 
concurso, a que se podem apresentar tambem me
dicos que não eejam oppositores, de maneira que 
estes concorrem com outros quaesqu9r medicos 
para üs cadQiras.· Os estatu~os da escola cent.ral e 
m·ililar rostringiram a esphera de.lltro~·da qual o ge
vemo podia esco\ller os melhores profes~Or€s, fa
zendo com que alguns moços habilitados, cllja ac
quisi~ãu para o magislerío fôsse muito imporLante,
não po§sam apresent.ar-sp • 

O SR. JOlllM : _ Na escola de medicina é.1 mesmr, 

causa. 
O SR. SOuZA E MELLO: - No art. 73 se diz qUA o 

lente é vitalicio, que não póde ser exonerado sinão 
a .pedido seu. !\Ias ao mesmo tempo que tão grande 
garantia se dá aos lenles, vejo um cxtrtiordinal'io ar
bitrio, porque fica o Sr. ministro da gneria aucto· 
risado para suspender por tempo indefinido o len!e 
que deixar de comparecer por t.res mezes ; e uma. 
~uspensão inde5uidd corresponde a uma e.xonera
ção, e apezar da viUic;edaue, o lente póde ser de
mellido sem ser a seu pedido. 

Em difíerentes partes do regulamento se deler
mina que haja uma classificação dos alumncs, se
guodo seu merecimento. Mas que vantagens pro
metle o regulamento álllleiles alumnos que melhores 
T10tas tiverem e que mais se houverem distinguido? 
Nenhuma. Nem para admissão á escola lêm prefe
remia aquelles que mais habilitados se mostn rem 
nos preparalorios, nem os que nos primeiros annos 
dos cursos superiores alcançam m. lhores not.as pela 
maior applicilção e melhor comportamento têm o 
direito de escolher a arma ou corpo que mais dese
jarem, deixando de haver assim um grande estimulo 
para os alumnos se entregarem com ardor aos estu
dos, practicando-se assim o inverso do que tem lo
gar em outras escolas. / 

Não encontro em todo o regulamento vantagens 
particulares para aquelles alumnos que melhor se 

lorios de latim, de geographia, chronologia, eLC. O .conduzirem na escola, o que me parece uma falta e 
que tem a physica e a chimica com o latim e a chro
1l010giu, senhores? lslo é embaraçar e tornar inutil 
o beneficio que se queria fazer. 

No art. 51 se estabelece emo~umentos ou impos
tos sobre matriculas: do official exige-se 10:tjl, e do 
p,isaoo 'l0~, e não sei si estará na alçada do go

.yerno crear impostos. Cemo qner que seja, essa relida 
devia entrar para o thesouro, na conformidade da 
legislaçâo geral; mas não, d\!u-se-lhe uma applí
cação especial para os diyersos gabiuetes 6 acq.ui.i
çií.o de modelos; e assim vai o governo previan,eute, 
de motli proprio, augmentar a verba para o serviço 
da instlucção militar, o que aliás € expressamente 
I'ro.hibido por um dos artigos de lei que 11 no pzin-
ClplO do Dleu di,·cul'so. 

O regulamento .. se.nhores, teOl um artigo q\l'3 não 

uma falta grave, 
Ha grande deseguaI<tade entre os lentes militares 

tl os lentes paisanos. Na escola de applkação deve, 
segil!ldo os estatutos; haver sómente lentes militares; 
lJas est~ regra foi infringida immediatamen\e depois 
d~ pnblic~çàe dos estatutos t Os lent.es paisanos têm 
o ordenado, creio eu, de 2;OOO;;POOO e 1:200</l r~. de 
gratificação; os militares têm tudo isto e de mais a 
mais a metode do soldo, e conta-se lhes a metade do 
tempo para a reforma, os accessos, e parece-me quo 
para o habito de aviz; mas nada ha sobro os direitos 
adquiridos pelas vinvas para O meio soldo, etc.; esta 
parte ficou em esquecimento. 

Ora, si tanto (lS lentes pais.3l1os como os mi
litares pre,t.um o mesmo serviço; si o regllla
menta, segundo lllo~tra, p~rec0 querer equipaL,J·os, 

-


do cerlo que não 
€m posição multO 
Nesta parte, Sr. 
esta t.utos da esc( 
modo muito diffe 
lentes paisanos u· 
mas que lísoogea 
ram-se-lhes grad 
forme! 

O art.. H.da lei 
determinou que J 
graduaç~o milit.;I 
eon tadorias, an< 
1'epartições milit~~ 

.gadores e comml! 
que se tracta um ( 
sim. Si o é, a1u, 
rectamente. Não 
SJção para reforn 
julgar auct.or;sad 
ca do exerci to I 

Além disto, o J 

tes militares um, 
lhes con tal' o Len 
diITerente do qu 
fim toda a legisla 

O SR. MAI\QUE 

O SII.. SOUZ,1. 

se foi alterar e a 
se podia rcform 
podia dlr loda f 

tes e aos officia. 
qUG SB devia re~] 

Desta nova CI 
alguns inconveo 
1850 fixou o teo 
cer no posto a < 
certo modo pôr 
extraordinôrio C 
com um mere 
accesso por ano 

A lei di<; que 
permanecer DO 
os seus camarad 
mo pelo mereci 
se exigirem do 
poste, para Sll 

jlerm'umcem 8, 
ha capit~es qUE 
ainda não têm: 
vido vagas; ao 
se tracta, o 1< 
de estacão em 1 

ha de ·ser prc 
íllllde 25 ann 
exercilo, póJe 
camaradas qUE 
fôr coronel, P' 
como determiD 
terirá a muilol 

O projecto ~ 
corpo de oftlw 
flectiu nos gl'é 
ção proviriam: 
te-I á necessarli 
de 1809 o dite 
bras? Como SI 

O SII.. ilhl\Q 
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,l~noionn ISI!lii:láét'·'áe' '·i'·l'iâljl úifosti)'~ffi •.>i'! i) - e!:·: >'t~íilii' c1lmó''ii!:!iio%rc!in~Híiffi~r{te~:nás 1Jeiilfl'ãz9S I~·' 
-hb ~nb!J!'1el :•:>li·.:••"'' 'J -<"'""'' •~w -'J":'t~~ n•.n' '.tiicas italillnas, ou, permitta-sé:nretque dlga•,!•es'tranJ.tc• 
.lffl:JII!Hl\l;;CJ~ t.D~! sn. ,ni!\_~V}!f. IG~A,Ç~O.,_CA,Y A,f.C;!-~;n __ , ;~ : góJílâ~ 'il'dllflasrmlsrndWa'•niió se 'ter .etrilvíst!1"algil'm 
aM~IIll:nu:;·.~"'· ,.DE.L;\CEilDA." • ·· •' ' .. , · · · ou·cr&Al,YI~'ml'en'floOOúvidó''follar'".quê •à"Jimper•ihil1< 

SUJUflUuo:..- P'!rccer. da mesa sobre: a l~ora da.aber ... 'lic~deiiii'àr~élmúsii!H'W'op'erâ nàcion'lil' tPÍD'Jo<Proj•e~;:::J• 
.tú-r.a:cdas ;se~soes•' do 'SC?tado.- Prlmelra p~~to: -da· 'to'' é! e c~tr~rOlífu eaülcio"' e entao-U.O:ooo~:esup.,g 
-outem:qo dur.--Lotenas ·para ·a Opera _Namonalre · poí'Iliãmós,r.'~mú~tiplícail'o·s·. 'por '-1res·'·aiio•:.t20::C)()O;lf-O 
>!BubVdnpw·para:othea.t~o de-8. Pedro; Dtscurso~tdos; · tiríindõ'rd.O':"OOOf/f'talV'ézi' que é 'ó ·que 'poilolráJga:awr~1 

Srs. f)l~~o~de de lequrtlllhOnha e marquu,de A~ran., l DO seu'.: costeio, •Jflcam aoo~ooo:tr para• a 1 fc'oúSiruct~!' 
~efí'!laçao.-Segunda parte. da ordem do.d1a•:-. dote'díficlô~o·l '···.:: •. ·:·.· ;< :"' ·:;:: :·.: .: .~JJ_I.,,.:JJmo•ra(l'J •• :t:;:I .c. 
rFi(iaçao!dasforças dtJ~crra. !J'scursos.~os:S';II•;Wk . i Sendo isto aesiin embora eu conéord~i~m~Jllilll 
~~~1-1. lb.uq. uerque;.:: C,.a.nda. do· Borges. , · e ~~n_'.s!r .. qü~:· J_if e_ m_ ':P~-~zà~;~1u.ti.l>' -.· ~sPj:iva.~:·qú,el. r!l_ifo. ~e 
~títlir,uw <tJa .• guer.ra. " · · · •· , -... 1'1 '--'. ··'·o 'prece'd"nte de·se'dar tiio·grande•quanll,;iíé!JIC(éi!ê!Jtl~ 
~~"'~9fo;~~íJ·ã_s: if~ qu_artós' dn marihan 'ó•_ S~ ;_ prc~i~:: ~~Ç!iira'~a~(·n.ll''le~· t~dís' l!í. c'oiidiÇ~~~; a'tq~l~i"~f~~~U!l 

deâl!i 'alire'a sessao> estando pre1entes 31 Sr·s,·sena.:, Jelta1a ei_Dpreza,·:-sem·ser·tomado ·em eônsflJehl~O.G' 
dol'es. . . . . .. . . · · ·' "., .. "'' plaiio'dil'íí.D'rii,'sém;· em uma palavra·; ·d.Iiê~fi!liJgúmai'" 

'1.'1\tal'u'·ncta dà'áútericir, é àpprovada; · · '·' · coú~á·na.reliólu'ção;,quà'obrigue ~·sover'ilo'lr~el\fàll~? 
"'>lW·~!i'fll ~.; ''f t · · . · . poasô.b'ilisilr;plilo· bom 'emprego de. s'ta!.íliJbvll.;,ons 
-<'jwg~ .,,l),,.~XP.~ 1.ene. · .·. . · ·. Estóü ilntevB'ndo já'umli objêcÇiio'qúe,:ilê àll!lfl~l$li 

. -O•Sn~r 2;•:cSEcnBTARIO lê--o ·sagwnte- •· ·· dizendo-se : « Vós não tendes confiança 'nas pe8Mia~·1 

<:<Jl.IJC:i. ll ~~;; !··' 1 
'·" c:;-:.· PARECER. . , que dirigem esta em prezá? Si tendes;• :nãoGró' preciso_ 

w.r:w;meh'eiriiriinoli'a indicação do Sr. visconde na\lri mziis'; não só essns.pessoas· Eiio'capazei!d'~-4!3:~t; 
d~~e~uitlrilioHiiil: propondo . a álteraçiio ·do art; 40 var o prfjecto á execução, e cons-1gulr'éatt'~rfhisj ~·: 
dóaffiglmeiitó'"para'que' sé abra a ilesi.ão, não ás to,. ainda dev.-ds estar coo. vencido deque:eUaSiatlCMtarTío;2 
mas silii1lfs'flll:h'o'l'às'•dit. mliohan;- e, achando con-· exigirão ·ainda ao: ·go~erno'•às con'dições'lin'db~IÍsaJl 
venienfeua medida ·propo~ta, · é de parecer que se veis' para :qué'se·'côn!igam 'essea fins. »-'~'·' s •. ~IHo.:wJ< .. 
appro~!;! ar.ind:fcãçãoppor .ser mais util e comm'odo. Sr,; pre~Idçlj~~~:J~i m'E!}~,l~S~~i~(e~ta•J:Obj!!CÇ~~~~ 
co~çltl'elll!ra&::.'sessoes ás 11 horas, a exemplo do r~S,P'!~dm~ se~:.he_ai_t~ç~o·eD.~;se.n&}dO.:a'fürJD,a&i-V,~'W 
que Ja se pracllca na camara: dos deputadoe. · ' ma11,1r confiança;' maior zelo1nlío'ê'posàivêF. athli!Fie':' 

. <üilii&çósdo senado;·.em .. 11: de. agosto de .1858. "- ~11\.Diogtiem; E1>tó'iil cônveliêi\1'ó&que~~fü-i1uó:i: v-~~d~ · 
Manup! olgnlleio, CatJalcanti de :Lacerda, presidente. d~ro. espirita pli.tiiõticó'''que~ :põZ':tlril':'acçãó r(/. dé'seu:.q 
....:t'Olo'sé:'.dai:cSilva:·. Mafra, .1:. ~ secretario. ,_ Manuelz;!vimeotil destà _émjm'za'·;; 'qúlt~ãóle:sitiiiocblint&:f 
dos 'SimtósoMartins, -Vallasques; 2.•. ·secretario. - ,resse' ·de se)evár'·' a 'etrefto. à !)xisteric.ia"~tfulila liêl'4' 
Jo~~:;MarJtintiJ~.a:pr.uz,Jobim, .:·3.• .secretario •. --F~Il . d_Eim.ia d.e. ~usica )l~~~O.~'il1?'!1úe'''~~rncooio~uen,~s1 . _ 
de~;~~:o ràe Atme•da. c -Albuquerque, ·.t.•,Eocretano. », ·" ·,, ;pessoas _d1stmctas que se•acliam ~'á·'trstaCdes.:_àPem~ 
;,z:Fi.'cli0 iíolfr'eda\inesa_ ''e_· •ó'jülgáda a indicação obje to .:p~;:eza,···tii·m .. e·. m sobi'!' sL~m.;~ii.n ·.i'· .~~t;if&_~~nc~:rsõ:.:~..-~ 

dà'-'déliliêt'il'~iiôVHW; "~r., , , , · ·: ·' ' . , , , · . tenho e~ p_o~yentll,r~"C!Jti~~a'-'4~q~e"~!!a :empreza:_tra-
, -JR>.O:Jull ""' or>t:1Jo.f"''''' J· c;,· .: • ·. ~ ' . • .• · ·.,z .. · ·.de Ct_JBtl'!tlar's.empr~;~l~l.g~d_a;pe}_!l;llr:r_nesmast~es.SilBB~ 

-~~~I!IP..~F~~~~-·~I)A~.cu;r,so.. ,da ses~ao malS 7 ..,rs. • .)~ao_se n1o p~4-~le,~P!l'!i!~.t:.qu_e·s.~l!l;'·T~Ii~o'ell'de~~] 
59P.~ 12.-t~~:~•üJCir. r;;,,, o"-'"''~ • ,. ,·.·., ..... - · . tez:. porventura g:ue"cau~as··absolutaiiien'feJinifeP,en--· 
.;.,Iw~RIMmRÀ:JPARTE cD.-\.: O.RDEM DO DIA •.. '. . deíiteír 'da vontiHle '_déiisas· Cpes'siiàs 'lião ap~lli'e~am::fJ·· 

: LOTE~IAS. ·nqoforcom taes pessoàs 1á'lse'Tétiràre·mcdjj;ijlt!~totial 
. _ . • _ _ dd em preza ? ' Ta irib'eín ·íiãó ·sê ~m·e·! Jiôd_s: 1~1!S~ónderl 

· oiEotn eni.3 .... ~1scussao .a r_esoluçao do 1enado con- af.ilrma_tivamente. Em ultimo''·logiir•pêr(@iita~ei'nl): 
cedendo 12lotl'ms annuatls, por espaço de 3 ano os,. se_nado: .E' jusb e Converiiente;qüfs·&;esl'~el!)ça<ÔD_l 
cm, b,e'OJ.t,J,fl_cio da imperial academia da. musica e ,Pftl~edonte; do qual se hão ae·quere'r'prevnlecer·to-:, 
o~wr~:~~.c~~~~~!-~::_-· .. ,,:.',~:, :: .. :. ', . ·. , . . . · . • do~ aquellesque emprehenderem' couMas,_destn·or•· 

:,O_,,_ SI\~. V1scoNDB !JE, .J;EQI:JITJN1idNH.l : -:- St:· pre~·- d_em? .:Tambem · niio se me póde·resporiUcr· lfífi•rmà.o~ 
de.ntll, esta resoliiçao',passqu.na:t,• e·:2;• .d1scus•ao •tivamente. · ... ,._.,,.,, ''' '''"1 ·;!•_;, <''!: 
o,. pU não desejo demoi-ar. á s;•.; ,mas;',e'm cónscien- . Port'niltO não temos ccrtezll' dàique·: ·h'ão:ide'conti~: 
CÍ3• ~ão posso VOtJ~ s_o~, alginÍs _escl'!~eci~f!Illos;; : nu~.r ÍÍ 'testa da em prezá as mesma·s pessó3s '9Üe eslã~ 

A 1!1-ustra commtssao ·no: sêu. parecer; na o:. da~ ·os Mtualmento; nem podemos ter· certeza de que causu 
escla~Gcimentos que ou des!'jo/qriaildo.'iiliús'me ·pa~ 'ãb'so!ütamente nC'cidentaes e ~~~-tranbas·a êssas pesso~s· 
reco. que era convenie"rite que·. etla'Irfdag'asso >o.· es- :ris :ião fórÇariio n sbhir da directoria';·•ném"éJie~cer:r , 
ta do desta cm preza·. Sobre 'sua utilidade cu nada 1,0 conveniente. que se estabeleçam 'taes ·prccedêntns;,• 
digo'; es·ou convencido, assim'coírip todo' o senado,· tàes -~xeepções da regra geral;· oipor;i'Sso·f!ll!1en'teb'do 
que convém animar a musica n~donal; isto 'e/o quç antes etc tudo "de'yê'ra ·vir ao sênàdo "O;projocto· 
.thcntro. lyrico nacion'aJ;" . ·· d · · ·' · da empreza, os ·estntutos',que':a.ldirigem~··os·'Kpeibs~ 
, . )\s:,info,r,múçõ_es qu~ eu dosr'j.1va ó n: ,rcspeito.','do cm fim,. que so pro tendem empregar 'púra se •couso" 
estado da· (como se d1z no projocto)'imp~rial' acado- gufi o fi'w propd,td·pela ·emprezn''~ iii' , r'"'' '" er;JI · 
mia do musica e opera nncional, pnra poder deduzir 'Isto qüé ·cn · digó, Sr.' ·prosidEitltEi~ •n'ão•·é:n·ovo; •to~ 
o'fiin~tll'ovisto na l'Csoluçüo, qunndo concedo ·n ·im- nhoj[t muitas vezos'fdto vôr ·Do'.'setlado. ·E a•res
JlOrtantis>ima subvenção uo 12 loterias nnnuP.os, por poito.da.ost'a!_)ilid3do destn:•omprez~, jú m~útn.g'lJnld 
tJS)\B!)o,do tres,annns, qno, creio cu, nito.importa om tem auo'motl>o paracrêrque -clla ni•o prosrgmrú'por 
mrm•H; 1lei, tá.0:0001)) por nnno, calculallllo-se a cnnsns completnr.ticnlEr"o8trAnh~s· ús pessoas quo:n 
:11 :QQO.:f:\, o.tllnto.cada lo lo ria. . · dirig·JiÍJ: 'N d 1 'enl'rct~n to; nom' tivemos·in formttr.iios 

O r.,, 1-iO:óoü~ dados 3llmwlmrnlo ,Jo sulJvcriçõo dad<ID ·ptllá"'comtniilsiio ·rllhus · tio inrrneritos nciirc,, 
numa CnlfHCS~ qno npcnns so n~ho om comc~;·J, cu- dog Jlllntns'·sdJH'eoJog'IJIIilM tenho dwmnrlo o illlon
j ,s dosp•'ZDS n5n'pi.idc:n ·:cr por· f·)rnw :·l;,:unnt uvu~-, •J•o''di.ó ~cnli'J•.l\':'.1\l!hll•s nuJJrr;s: min'~tru~ t!i~~l'r.:un 
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tn._,.,ft niio 
se~1ad1Jr Bahia entende que . 

. concurso "das' luzes ·do 
aproscnt.açilo de omeiidas quo o melhOre~. 
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ticubrmente sobre a doutrina•:: das emendps. que ti- o ,,nobre :miniatrO>CJda!,just.iça- 'e"osJs~nado·reSlquâ·o 
verem. sido approva~os, e . dos: o_r.qg<?~ a·. _que ~o rtfd·: . a_co_mpanham~_nealllfqt~ostiiol oulra1 co,usa)nio. A_tes"ljam 
reD!, . pod~ndo-se omda resoly~r,, ~O~j). petmitte,o .sanao:,!aq_uellai:!Deama-uque.<;l'J'QPOZertuo:aaJllluanes 
regameoto, que essa mesma)llscussao .seJa. por, capi· commauoes, aaof,:poeaoq~delxarüde>c:admir~fqu,~:;se 
IÚ!os;· e atú'.por'artigos. . ' .: . . . . ,:: .:: ·. pre.tendll!<descobrú'pDIUIOSIOjpJiilcedimealozovpropO• 

Si, 1lnolmeote, _Côr approvoda em .s.• dlscti'ssão· .sUo ·,de.rapprovar::;:sámenteio. projeclo>:.•de&lfi•:&DJiq, 
alguma emenda n·ova, terá ainda ·de ficar. adiada, rejei.&ando ,_lodaS•II diaposlções:do'dei:t81U•li::.tli·ru1Q 
com_ o arti-go _a· q~e. se ~ere_ ri~, para na_·.seguiote_ . --~~r_ll_ ,q~!'_._;_se,\_ço~eç __ a._··_II_!J,e,:,aui~;!e\~~-·r~~i~·ju_I!'_Jça 
sesEuo • terem a ulu.ma dtscussao e vota~ao. . . de,va~a ~ .u~p~~~.\llde,.de, ~OISIII:_:,l~~Pi!ÇÕj!!~,;~~ 

Ora, tendo. o _proJecto do passar por to~os . .estes· :obs~n;a,r, que O;.nobr~.;mintsLro,,,,;.aléJJ:I:·4~vli.1t!P.r~lg. 
tramites, e·,cabendo ·a cada senador.o dueato de cluido em seu ,projeclo.IDuilaa:dàa,.ld~,.!a~re 
!aliar. duas. vezes. em cada discussão, e sobre, cada outro, tem declarado· ·com ·• · iniioz::Criiíqliélae )eal
D:rtigo,; • como. ·.se~ póde sustentar que . n.ão haverá dade q~e- está dispo~,t~ra~ae~i~~r.:~llii'!iJili~_t~o~!fi· 
lzberdade para discorrer, .sobre a. materza :em ge- cações ou emendas;• cuJa converdencl~"-•eia~:tlemoni
ral, ou para anillysar mais particularmente. qual~ Irada pela discuad_• o: (opoiodOI),•'."'qúe'!lliO. éiiíia••ao• • 

. q'!er.,cle~u!ls.,dispos!ções? . . ... _. . ... ._ seua.amlgoa um voto.dé;~era:c~n~~a;,;.qua;~n~o · 
. _Ao.!l'!-~,l!ln~o dtto~Sr. presldeot~, nao sei que ob·· conndera -~adopção .. ou reJeiçftC!_,de_qualq!Jer,art!go 
J~~~-ã~_s.e:.P.~ssa.offe.re<:e!,quaodo VOJ!l CJU~ a~Ulustr~s de seu proJecto como uma !l.uealllo de parndo ••••. : 
coPlm.I;Ssqe!!.de le&~slaçao .e.~e coosntu1çao, m··~m.b~- O Sn. MIR4ND.\ :.-:Nane· pensamento estuu e11;• e 
4as'"d~ "exa111e do_~ ,dous. proJec~os, ío!am as .przme1- nesse sentido hei de diaculil•o coilr toila a liberdade. 
ra11 a lDdicar o metbodo da dascussao nestes termos · • · . . . .,._ . , : · 
do seu parecer ( le) : • Não opinam porém as com- O. SR. BAJ\:'O DE MURITJBA: ....-Para_ IJIIP ~!lar. em 
missões~.- reunidas de constituição e legislação pela par!ldos ~qua? Quer V. _F;x; levantar_ e~sa lia~de_ara? 
:preíereócià· 'do .. projecto do actual Sr. ministro da O SR. FERREIRA PENMA-:-: E e11at Pois nem· para· 
Justiça::;o··er co'mquànto nãó adoptem elhs lambem o dizer que a questão é ',de· par"tidtJ -•;poderei,,ea~.fãUar 
de 1854, são de parecer que entrem ambos em discus:. em partido? .·; · ' · :· ::.: .õ::·n ;;o o_n_,"'l : 
são, ·f!Utt;ecendo S. E:D. na discussão ~omo emenda o · o SR. BAnio DI Hoaim:.;:...;.. 'JS iii . .\''qaeiliio~:-de 
se~ , proJecto,. c& outras quaesquer. 1~éas com· que o partido. Nós ruemo1 que1tão.de pàrtido ?~·-:"'~"'·' '· · 
amphe-.. ou" modifique.;. e as commusoes se uservam · 

0 
S F n.:. ·, .. · ... E ··-•··'"' ·• ·,;:; .,,,,._,~-

para:,ruz 4iscussão offerecer tambem outras emendas·a R. BRREIRA ..-.. NNA:_.-:- . ~~. ~se:dl~~!.en-
um .. e.:outro:projecto. » . . . tura que o ~azem_f.Pel~ contrarao~:~stpu.}~O~~~ndo 

- . _ · que a questão nao interessa uoicamen_te .. ,a, am ou 
{lia d'versas rcclatt~açoes e apartes.) outro ministerio a um ou outro ladô'politici{'mas 

--·~eço•_:~il.~dà'perinis~ão para Mr o trecho ftnal á.nl!-çã~ em geraÍ.((Jpoia~s)_; !JU~,.o.z!o.~l::e .• ~;~~~~tro 
(I~) :' v_u ·Po~tanto,·_aVl!ta _iias observações que sub- da ~ustaça em. seu P.rocedimen.f~-·--~IJ!~tO ,_fr~I:JC~ .e 
!!!eltem•-á ,lllostr~çao. do senado, são a! commis- mwto leal, outro lDtere_sse_ -~ao ,m__a.~:dfeit!l. sliilio 
soe~' _de ··parece! _que entrem_ em. discussao os dois aquelle que deve ter tod~' o' m1nistro;em promov~r 
proJectos;·' considerando-se o do .Sr. ministro da a adopção. de leis que SeJam·.:'ferdad&rame_ntê ute1s 

. jus_ti~. coll_!o substitutivo, _si s; E:D. assim o oJTerecer á ~ação, _que satisfaçam as necessidades reaes do 
· m1·ducussao~ _.. . · · · · pa1z, e nao sómente a·quaesquer conveniencias do 
. ÂiáüNs'·s~ ... S~~4poaEs:-_ Ha de se explicar a momento. (Apoiados.) _ _ , . _ · .;.. ... _ . ;,, 
mtençã_o ,da co~musao. . . . . . - · P~oíundamente conven~ido cl"·~ez:flm'el~s ;,.s lll· 

O s1cFERREIIU PEliNA.: _ Parece-me, senhores, tenço~s do honrado D_!ln1st~o:· 4aJuatiç~,i :lt. ~·~ado 
que nenhuma explicação será capaz de destruir ou _resolndo a approv.a':",_·!lllO só as. e~end.a~ 'IIU~~~--Ell:. 
mudar.a significação <las pahvras que acaba de ler. houver de olfdrecer, mas tamboJil· ~~~~q~~!,-.o~t!,~B 
ÇApoiados.) Del~as_se vê com toda~ ev!dencia que as que porventura pare~~ preleri~ell·,~:~',;~.:-~,-.;;:::~-: 
11lustres .. commtssoes Coram as pr1mea~as a -P.ropôr O Sn •. D. M&Nud'!':- ~~~~~bem·eiJ, ve~ham·,e_lfas 
aquUio mesmo 11.ue. nós '{Ueremo~ (applados), astoé, ·donde nerem. ·. : •· - : . . /~-.:';-'~'·,:.~·.:.~·· 

.que passe em 1. d1scussao o.f.roJecto .. de 1854, para, o Sa. FERREUU PENNA :-;·;·. não·posso'deixar·de 
que possa ser emendado_ na 2. ,.:·, . , . . _ · dar o meu voto para que o projecto .de 181S4 p11Bse á 

O Sa. ALMEIDA E ALBUQUERQUE: - E o deste aooo 2.·· discussão. · 
que destino·deverá ter? ·· ··_.,;,·, '. · ..... , ... : - ALGUNS Sns. SaNADOREs: -·Vototl:votol!: · 

O Sa. FBRREIRA PENNA:- Si,,a.!sua,~outrina C~ r Dada por finda a't.a discussão,. consulta oSr •. pre-
approvada sob a Cór!Da de emendas-aos d1ver~os ar11- sideute ·ao senado si passa. a prop·osíçio ·· pàra~ .. a..,.2. • 
g_os do de 1854, vuá .a ter ,o mesmo destm_o que discussão e fica empatada a vo&açiio~. -- · \ :-·:':';'--:··~:
uveram as emendas featas pelo senado ao cod1go do ' . - · ·· · .. , - ""'"'·'~"'' -
commercio, á lei das terras e a outras que já citei . O Sr. pr!lsadente declara. esgol!lda. ,a, ~ateriA .. .da 
isto. é, será remettido á camara dos deputados. Tud~ ordem do dia, e dá para a da.segumte:a~SHo.: .. ül~J: 
isto parece-me clarissimo; mas, para· que não. reste a Primeira parte • ..,-1.• e 2.!':diacu~ão da1 ;proposições 
menor duvida sobre a improcedencia das reclamll· da camara:dos deputados: 1•~; approvo.udo.,a:Jçosen
ções que .tenho ouvido, perguntarei ainda: si as ii- tação concedida ao juiz de direito Antonio de A:t:a1.1jo 
lustres commissões entendiam-que o projecto de 1854 Ferreira Jocobina, e auctorisando~o,govorno .a me
devia ser abandonado, como propozoram que entras- lhoral-a; ·2:•, ·concedendo seis loterias ·para·:ã,con
sem ambos em discussão? (Apoiados.) Si entendiam strucçiio das matrizes da freguezia de Nossa:S'onhora 
que elle não devia passar em t.• discussão, como so das Dratas do'Jonzeiro,·e de·Nossa'Se.nhora''da''i\juda 
compromottera~ .a otrerecer-lhe ~mondas quo· 'só do Bom Jardim;··na_provincia: da· Bahili'; S;•;·'ii~pi'c;>· 
podem ser ndm1tlltlas na 2.•? ( Apo1ados ). vando a· aposentaçao conced1da a"-1\.Januel•AntôllJO 

Ficando assim demonstrado, Sr. presidente, que Bastos ItatcliJT, no lognr do carcereiro dti c!l'dO~·da 
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102 SESSÃO DE ta DE Jtl'ÉHO~:~ 

· · O .Sam~. "MANUEL :-0. •enado•··é .quem••póde .de· .. u:o .Sa•;: llnatDl!IÍITa':'l.;.;;;;;{lumpre--me ideola'rar'~&o •no.;.• 
clarar. ·, "("'''' ·:·ê bre visconde que eu nãoiencarei'ailqueslão•~do ~odo 

• · • · ... A· •· • ··( .. '!" 'íf'") '·•'p d' quesuppõ~. •P.ara.·m-.ID!lé.4~I,ConteatAy,ebq,u~d~JrAt.i.~· .·:•o· Sli. ·Vrsi:ONDE'DE'. DAETE .. PÇ a.,o.r, ~ : "";":'. e. 1 caçá~ IJ.e qu!llqué~.v~J!ç'-o: ·.n~~ ,é'u.m,I·J!O.:VII'f,0,91~o 
a :palavra unicamente pna '·verlflcar·bem

11
o que 'é (apoiada~)';'.· a· !I penas a:vertftciiçã'o'do'moclo nn .... gue 

rãtift'é.ziÇã~ ·!'_' o '_qúe 'é :n.o:va 'vota~ã~ (izP.oi!-'dos) !~ em. cada' uro"j4 '.V'ó'tou• 'e" ta 1M aàsi!Ü:•o eqt.àlicu;'iiliifiP,.:c~ 
miiiliil''Op101110 sao duas ·cousas mut,to:dl~hocta_s •. Eu a· ratiftéà ilc)':ejj("'"'üêl )'s';ié~~e 'J:.''a(has·?l.:.:.: 
riiiô''mô' ·oppo~ho· nem.'.des~o fazer cons1deraça!l ~~~; Quêiram• l~viíntatY.:Jói••'enhriràl1i@clc~/J~~~~~~~ 
~~':J~d:sJ~s'!:~~o n:~e'be':n e;t~~~~:~i:!, ~~!e!~~~ ~ •. u :~~~ra.~.~J;~m.~·.:.nJ!~~~ :'-:. ·.~.·:!g~.r::;.~.:t.~~~~.i:I~.~!glij,f;g·'. 
guado o que le paSIOU na occaliiio da. t.• 'l'Otação Caét'o se:'tjâasou 1 11tO~e' S'sl "o: sr/'Àiency~o~õíJ'~~t~ 
e o:que de~oisse sesuiu. •' .' . . . . na votiiÇao,·:o~' s6' ni·,ratifliiáÇio~ n,o~;o"P.e••9.rka 
-~'.0' tacto. paSSOU"Se deste 'modo. v. Ex. contou para sáb'er'''poia·ô'nio vi' .. ,,, ·. :.:•: : ~· ,. 1. v>,.J ',,~·:. ur:: 
a'ToÍIJçiiii'do~·1ienli.do' com•OS membros que estsvam ; .. ,..,,',,;_, "' : .. ··.,._.::, ';J, :,,.,;. .~·::>.r•l!'>o.J:1Jol~::r :!JB·.IJOJ 
presentes .. para votar-se o projecto da. cam. •.r• dos · .. o· Slt~·.SILVEI&A, DÁ.;Moni:'·,;,;_;'Ã"P·r'oT.aréli&a!faqlfo -
deputados4e 't.• para a 2.• _discussão. De todos Cls t~stimunho-~osSrs ... ecretadoi·rpóil,)illelle''foCA'àe;,; • 
membros"que estavam presentes nos seus ·Jogares, ttnham havido iO votos. ·• .,. , '·•·". ·'"'·~nw..- &.e.~ar.')l! 
t9 votaram'para que o projecto passasse á ~·· discus- o. Sa. PaEsro.Bm :. ~E :rl.i.o~:'p''«idi .• )IÂ. v,·;,~--~~n.'~v•';;, 
;ffãó'·{apoii:tde•~rv~. Ex:; com!>costum~, deseJ_aodo.ero· t t f" , 
·ceder· Côiit' 'todo'o cuidado a respe1to das vol,açoes, na contag.;m, com~. tan _as ve~e~,,aq~~. ,e,~~ ti~lJJ~uq~ ·o·, 
pediu ·aos Srs; secreta rios que contassem bem osvotos. O Sn. DrAs DB'CA.avÂi:;riô fpezâ:Ofdem}-: ...:o:;g$abÓI'&sj 
Estàs:-<cimtaram e, disserlllll qae tinham vetado para eu conheço que é grave a'queiltio'e"perlgiiso.ó~:.: 
que o prójec~o passasse ~ara a 2.• diseus~ão 19 sel!-a· dente (apGiados)· de se'ratifteareiii votaçõtí!CfJüan'do 
doreír· (apotados. J E11tao.V. Ex., depo1s de venft· chegam dift'erentes •enadore6jue··niio:'eatàvam~pre::
cada esta votação, Viu'que.t9 'eram os senadores que aentes·ao · ·primeiro:·deàses ''aétos~';"'MIIt'é a'eí:M1uan'Ó' 
tinham votado ·para que o projec~.;da cilmara dos que coltoquemos·a'~lieli~o:no··aêal.;,erdtdéttO'rpontõ'; 
deputàdos passasse _de t .• • para 2.• dJScussao ; V· Ex. Quando se tractriu· ~e 'fazer· a''.Tpli~lo9estava'OISJ;~' 
aiDda'4ecidfu·que se levantas!em aquellesque tinham Alencar ·dentro da sala.;~· .. -. ,,,,, -_. ''-'. 'r c,,· ;:;b · am1:.:: 
votado••contra'; :Levantaram~se egualmente . :19 sena- . · · · . · ··. ,,,,,. -·-l·-'".i.,;;' ., .• v· ·:::•: ~ ;·.:3· n'b•.oilLl'.!!;'f· 
dorea:(aP,óia~os}.' EntOO v~ Ex. declarou, depois dos ALGUNS SBNJIORBS =~~oiii~.C)·~, ...-."'''' ~b riJn~1&6'1'i 
Sra~ aecretar1os• terem bem contado os votos, que a :ounos SBNBoruís :·~·•Tanto -nã~.t:a,sC(.ue 1aiD 
votaÇã()•tinha ftcado·. empatada, porque :19 tinham votou.- ,; .... ,. ·~ · . -' ._,;,·,·~''ii:: ~·u.\>:·.•3fqa:oxs''lvr:... 
votado'•de:um; modo e_.t9 de outro (apoiados). Con· OSn. DIAS iiB CAav.U.Ho':é:c···'E ia'iltô'eitàn>delitri); 
cluida 'a· votação deste· modo, o· Sr.· senador Alencar,. da sala, qtie, quilnd~ ~e. convidiram·~~~atll'á'!ôtel '9a! 
·qtie éstan -com eft'eito }la ~asa, mas não se ·~ch~va votaram contra'o P~Je~to: a ·~!l!an~a:r.eD1~B~Ico Si''l;se:-
no aeu:,a88ento; que nao. tJDha votad~ 4a p~metra nador i\lencar·lenntou•se",!·e·~côíilo"liou!8188'.Jquelb 
~·oz., q~e ")!,. E~ •. poz o proJer:_te á votaçao (apoiados) • reclamasse contraê'seü:ovo&0;1iô'Sr; a:eaadet:1i8àloa~se•' 
occup~;o •eu :Jogar ; . e ental) .. o nobr!l sen~dor pell) · ·Niio sei · sr 'neilsa'.· oé'éaslãó::fõi';.qàe· 'ilé'!COrí&'imil\;os . 
Rio ~ra11de,do,JII.ode requere!_l- a venficaçao da :va.: ·f9 votos.·.;··' · '· .·;_c;;:.r• c;;,: ~lEa.·•e.:rplO<J·.".,•Jtm. ,or.~ 
ta.,;ão"feita' na.casa, ·na nual. nao entrára o nobre ;Se-: .·.A'· · . ·s · ... • · •· '.'· · ;,;;;;.r.b.:<· '~PJrr -e.ap· ·w. u.m.D8SJl .-.. ·" .... · · .. ,.,..". 'í · · '" · · · · · . . . : . LGUNS ENHORES: -,:~.,ao,.&,eDDOt'o,, . . ·! -. nadp,r.,P.!llo....,a.r.• ,. . . . . . . .. . , .. . ... . ......... ··~ ..... , .... u ... .-ro~::nç>Jo<".S.!Qn e .. 

.... · · ·· .. · · D i· d. t . s 1 . 0-Sa.:Dus:.DB:C\av&J.HD::~cAlaa-,•f·CI"-O.lO;IIIC~ 
- Awul'!s SBN&ofti!S .: ~ epo 8 ' e ·en rar· 0 r •. ~e se ter.levantado::o. Sr •. .-õadõti-Aléiu:IA'o.!l &or~,; 
Alencar.·· .. -.. · · '·.: · · · ·,·> · · · · . - • sentado Da·occasiio·eD1 quthae:ocerUlQI.tAll~~· 

:. o S_!i.. VJSCO'!Ql!! 'DB ADABTÉ:- c;>ra, o que IÍ ve- vez a; votaÇão, ~eu,lap~ cr•cLimag~hal"IM @.êPOluJI 
nOcaçao · de'vOtaçab? :Segundo .as 1déas. que tenho, : .senador .peJo . .RJO•:Grawle).ftl NOr.t~UII.G:>_.,DUf!i!, 
~por ·fim.,ve~Jflel!r; isto é, conhecer bem quaes· cação da votação.,.:;,.".::.·,),,,,,~.,; r:.•:::::rue ~o.ar1p oJL:l!l':'( 

-os _11enadores ou qual o numero .de sen11dores ,que: ALilUNS Sns.·SBNAiloi\ü':·.;..;;;Nio'IYotour;:nni•wfot 
v~tou de um modo, e q~al o que.l:Oto~ de. outro. . 1 contadQ. 0 seu To&o.· ...... ; .! -~·'i:~·,,, e!l_,)~ '<1? ;tJ. <•,,'2 : • 
. · .M:as .. o nobrl!.senador.pelo.Cear4 uao tmha.v:ota~.o: . . . . .. ·· ·: ··•. c ... :é·~ . .: .c.t·;,;nrr: 
a lavor do projecto; e~bora .esti,vesse na casa, nao, · .O Sa.· PausmE~ =. -:-,A~ten_ç_l~~~.,. .. • ,3.;,;, ': .,::.ú·: 
estava. no s.eu assento.·.Estl!,ndo;eu, J10, '!l,e,u ~ssento!: O Sn. i). MANuEL: - Muito 'bem I · · ~~·; ;~~(ú~·. 
podia mes~ :~etfrar~nm'da,sala_par!l.D;IIO vot~r; fo1 .0 Sn. DIAS. DB .. CAatALao~: ~;Eü;::llÃo,;préJélldí) 
JUstamente o que aconteceu ao no~re senad~r. -pelo mais do .que .rastabelecer.o. Cacto ... , c·J . ·. i;J ,., 
Ceará; não estava .no seu Jogar, nao votou, e .por- . . · . . • . ·- , . ·•· 1?· . -
tanto a :v.eriOcação p6de ser entendida 'de modo que O Sa. SILVEII\A DA MorTA:.-,E' uma-•ltean~~!~~ · 
os senadores que não votaram,.mas.que vieram de- · O Sa; DIAs DB. CARVALHO: -"'Não·'éalicàntina~~ão: 
pois da v.;taçio,·.tornem 11 ·vmar •. · · · : .. · . · · . tenho neces~idade nenhuma'de'emprerar alieanti!rt.'s;: 
. ,Ora, . :pergunto. -eu: a :V.:. ;Ex., •III quando ae. Cez oesta • nem.· t'enho mterease . algum 'em: que· :passe.rou na o o 
veriflci:Ç_ão; -decidida , ai!Sim.: ,por y.,.Elt., tivesae.en- projecto; fallo, porque estou nô•mear1direltÓ'Jdeio;:fa~z 
trad,o, . por .. exemplo, o. -Sr .•. bar ao .. de Antonina, e zer ;-ratiftco um· facto :~e que fui:~estimunh•, .e.que: 
diasesse :, « Eu .·quero ·"Vetar contra ou a favor:® ninguem..me póde: contestar~'.:' ·1r.· ·t] Gf'Cl Mol:~) .le'' •: 
pr(!jectp,,» .. (apui[!dos) e .. etabora se reclamasse a ye- 0 s ÂIIR'ANDA . ...,.. O.s quo.attés'iíln'i'eiii'í~nHd:óflnp'~· 
rillcação;tda votação, V_. Ex.·de~eria m!indar ver11l- posto jámbeni.rião'í~lla~.á'.vôrdiute:""·"!Jl' '"':'''" 
car1?,,.jj:ulentendoque•J!nO. Om~u~m-naoédecerto • .. ,, , .. ·. · .... '· é''' ~.h 1o!Jr.n.•~: ~,. 
lazer,a,meno~ ,observaçao ao.,p,rocodlmento de v. Ex c; · O. SR.· 'D~Ml. DE .C~RntHO . ~' Naond!~S!l>-Lf10~ n~o"u 
ó deixa:r,:;,bem 'eslabelecido o que se passou. (Apoia..- capa~~: do di!!!Or,que alguem faUe.á.:ç:erd;~~eo,.,ç.l>~~fta:. 
dos;).,Pela minha parte declaro que nüo aatondo que mos. · ·,;, •,\ •: ··.:···· · 'r· ·•· ·r. , .. ' ·.:.: :·!···L ;,,oJ o ~~·",;'.: 
a· verillcl!çüo de votaçüo deve ser cntendidll nos ter~ ~Ins,;perguntp 'l!O!Sr. ~··~crotaJ<t<!_:r.N~~JI(txer.~li"-'l 
n'ios em.:quo acaba de o sor. · . . •. . do que,. quando procedJaá rer·ficaçaodí\quglles~Sr.s-
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seJltl dares 'l((UOJ ~nbam ~~i<io ,conh~uio~; ao <~~di~tmento, fallar;;.por~.ealar "'alho-i tDãcr· devo .. por. J issoimudar,·de 
OlS~orAlellClAr~~la.Yajde~~é ~J.ÍII r.m •Jfli' o!ll'"~''" :1'\Ü opiniiio~ . . •. . · ·~ . é.t~r.>. 
·-í,Wt'ilu!ls!SnNÚ'oi\'í!iJ':I~:Nla'rati1l~çiio;l: · ,,;("f'l n:, ;"' P :: A.inda mais.; .• -y~~ihon!~. nea~ .. qUil&lão .J~;fa?or; 
··ll-'i.J,,t~>'/ ffM: MI~ .. , ~oA:I'"":~nJói{r~'lPpil•llji lo h Q'S' ~. porq~eDÃ~1l!-arJ.~i"O:,VO~r,.,)JO)e,?l''li'Jl~l';,\.;, ;:· 1 oi~ltW. · 
~n~~~~ ff'~,.,Ji% .. ~~WIIJ#.-q,,. ,,,. ;;\1~,~~~ ... ~~~ ,q~~~~ ...... ~·. , .. A ·minha.,inteoção,,era.<VO'!t·ú. mei:Uil.o;JU~ra 
P.;f.tl !Jl&" ;P.B~~~,. ~P.!~Mé~~ft:"'\.9. i;"!;l~ .,ra.~;:~~~ps P.~r qu~ vp~~.~~~,~~.~ .. ; ,estav.~.guv~ndo1 •• !.d!,l.c~o., 
~fu,:sbw., ~~. :~h~~:3~"q··:~l1~1~~'@~f~"~~~:~fo1;:rljs: s~hi p~r,u_m.~O,!I'O!l~o;,e., enttt\l,,n~ •. ~l~,,!qu~IJ!l~,~~ • 
lá:n~ ii~'· ."Q'diiiíiló"stNtãctdú·ae'b'óltta' 1oj'votol p~;o"ed}llll:Y~taç"o •; 'iJiD' 1'0~r·l•i' ti: •ültt~·,, •.,. r.ü•!~;~ 
~· ll,e a · ~Siin;àdorias~' ·'e' th:ilíaiíi''.vlltalf~'··côôtra: .. ' Ch sn. ·MrnAIIDA. : - o' (facloi · :4• que: nlorT~tou.:, 
'l'>"ll,' '-.}.-}~ .•. , 'it"''' ;:.r··"11 ··' .... ···s"''''"l''''"'"' '""·"' teve 'inteo .. iio.d•.•otar ••.. ;:, r;.,· ,•. ~~ OWI C· .f<!JI,~!;• :r:s 9, ;.~u;neh6 ameute,de.·qua·o. l'ó·A eQ.CU,}JUe r v • ,. 
e'•• ' ~·a•lfa.aa·''"levan\clli'"á'é ·•e' liâvenao·.··.·q·' ilt'ín.~~:rê'~ ' . o Sn.: A . ··..:... p l .W'" "'tlt'. 'fel' ":IL···"" " .. . 
1
:. . MT tr:. .. ,.•

1 
.,., .,, .. ., ... J .•.. d .. .. ..... ,., .. 'I ·~ , LENC4R. · ,. e a, C'Oill 11 O' ;J1 D8Qem 

c amasse, nao v qu,!l~,·a reape1.~. o:li~U~:VIIto;,a!J.~~ ~''.h~ de tirar~ direitO' de Totar,"qúâli liieillf.er·:U 
tou·ae;.Esta·:confusao -de '\'OtoS·•prodaztu a ilunda a casa;· ' · · · "'· ·'· ,., , •• t-.• -:J .. ,..,.r.!,.,,,,~.x\• ·· 
re:J:eit.a<dar~imeira.cóntasem,. -e· então .o·nobre·.•e- ·.o "s :. y'· ":. '· .. ·.,.:-.A'· "' ... .:; -~·~ E~·:r1 "!;. "~'.u;o~;:;f 

• 1 i 'G d dO 1\T te e . • , .... ae ·••• r ' . a, JSjlOICDB .. DB BUt,. •' - U~t~"R.iqÕ!J,-.;, n <lfQPII o r· _o,; FBD 1!1 ·«~P1 · - ~1g1u .q .. v .r .. u- preaideotq. dar·uiná. aatfslaçio ão 'nobre.u~cloll :, 
1lc3sse a vota.çao, JSto é, qu.e ae.conflriD:Il88e o lacto a ·No ·diacurso ~ue 112: .diaie qúe p'a•a . .:..'tr ...... ..atr~lto'·· 
re~P.elt" ilo qual·havia duvrda. · · . , - '· • . • • -•r-•••..,,... " 
·"m~l:"lr 'Ó' nobte"ien'a'dor· ''êstav'a' 'lia' càsa · ~uando de votar • ~a'! ·!':•ta v~ estar. de!l~O; da;,e~aaall!~t~llo• 

se conÍultÍva··qllaelforam: á'quellea ·que ·da prlineira I~ mos 0 direlto de 'o lar; · mn, para.,exercer, 018& 
Te&:nqaram, o .aeu .'foto <&o .adiamento,. si.eUe .estan direito, ,é _preciso que estejam~• ao•:aouoa: ~to•• 
prest.DIQ,•COID041fl póde~cnnt.e:star"a eue .Sr. ·senador Da OÇ_caalao e~· que ,V •. Ex .... prop~~e:nllDl,!JbJ~·Ii 
o'~dir.eitor.de-.voíar,f.. . .. . . . ,-. 'otaÇllo. Ora,. eu_ ~U!lDdo. ·me,. exp~;:a~m,.4itl!!' 
" :A"or.a·c aécteacento·-IJlBia nesta parte· discordo que, alguoa no~res. •ena!f~ru, ou .Por,Jlio..,uererem 
do" -0 • ~- d · · .. ê ·• ·rau de)' , te d · . ·votar, em ,algumu.occallo&l 88.reUrava~,. d01-1 ae,us 

_ lrJWbrea aeoa ore~ q~e .t ~· a · ~n 1 e mlm! logares,._s~ndo lato. por.moti~~ bóneslé!Jr.1ou IIUIJtas 
Dlllh~~conh!IÇO,·:clii:,en.o ... p~r• .. •&.. excluu a um seoa _ vezes, na~ ches•nd.o. ao :a~ucaasento.t.PU& <V.O'-tlm·, . 
d~ queraG leya.ntlh~eata,cua, .. que,.eatll e~ .. Pé pro na occaaiao ·em que o oh•ecto 1e. Pfcftba';c ·'IOta"xo 
xlmo d11 sala o duelto de ·votar. O reg1mento, d . d • . · . . ao, · . V!' • 
quando dá até a· liberdade ao senador que não estll e~Uvam .. e exo~cer,essl' ilireliO·de., ,otat.;,,,niq,,uve 
pr!lsente de'negar o·seu'''vt:ito;·é·porque quer· que .a menor tntençao.de .ofl'ender,ao.:.noli~e~IODidln 
elle: ~o'te reomnp1eoo·:conhecimento de. causa·; eu, pelo Ceará ne~ a. nenhum dos n~brea;seaadCirel que . 
.por exemplo que não assisto a uma discussão ·POSIIO ,têm. ass~nto nesta. casa. Deelar!' .que aliWDII$!-OZes 
d. ' - • . d . d - .A h. b'l' tenho deu:ado de vo&ar por IDOÜ'\'01. eauaea !,áquellea 
.. 
l~r,...,na~,OI!IOU. ,,pr. e,para 0.·11. ·.}_D··. a,, DilO. es .... u .. a l}- .que prohibiram .O nobre HDador·.de VOtar·ho1eA. ble 

tad.o p.ar..-}v.o.t,ar.po,,ella;;:P~rql,le o,,,acto da. vota~}' . . ,A . . . . , . , ... · · . ·,.' .. ~ • _,.:.;:.,;.: 
manda; que3.DJeJlo.uy~.nes3e conhecimento, e.s1.t1- proJee..... · · '. ·· . ~· ·. · •7 "··" ""'"''' t,,,.J"''.~{·!~y;: 
'(OJ;rrumr.iil&er~e-.:tmmediato; 8cph;ysico ·quando se • OSa.ALl!NCA'ft:- Na& sei quaea ~~~~e~~emotlYOI~ ~-::· 
der-Ar~QtaÇã~; .não.\po88~ faltar .. a ella. · . . _ . . O Sn. Vrscol'nia DE Ali.âriE'!'..:.:.peJa'déC:,-a'ra~~:!i.Ue · · · 

\ 

. ;;_::.Qun'-"~·Y.e~ n~~-~.caaa,seJelll procedido á '\'Ola· acaba;de 'fazer·o Jióbre.senailor;·.:~~·~~;o;~ 
çao,. :·mas, ·porque. nao ba numero,· se espera que :acabe1· de· dizer. ,O nobre ,senador acaba."de:·ci!Dfessar ;.>5:: 
ch'!suem os·que.e~~~.,!fentrl! ,da casa, e. entre_m ao a Terdade do que ae pliaou~·o·nobre;·l~a .. ofeiltava 
salao~~e. '\'otem so'Jí.~e·a questao '1. Sobre .1sto nao ~e na cas1, já eu.. tinha' dito,. tinha tldô> à''aatiaCação 
quélt+oná4PA~~1tlporque.o.nobre l_eoadOr,' .que ~aO ;de,conversar com. elle0•. ·mil-O Dobrev:HJwlO~Ibiio 
e~tlf.Y&. 'ile,Medo•aa:sua"cadeira,· maa estaYa no sdao; estiVa no seu assento quando v. Ex. poz :o·.projecto 
eo&t'AI:rflie~C4à~l~Eaeu'•VO.lo~:quer-.e·:au_stentar: qoe .á. votaçii~ •. ·. . . .. . . .: . , · _: :'' ,,,:.1 •:·..:: r: 
ot.~o~,o ~liblia. :O• ~dir,!lito·. de· vot 1r t Nao· me posso, . . 0 Sa. MmÁIÍ'DA: _ Tanto que ·aó-'havlaml t9'voto1 ; 

. accôiiimoilarl;ec;mlWtá maneira:· de pensar• Eu.sop- . . . . , .·.· ... • .. · ... , .. , .,,.: .c,,; ,.,~., 
. ponho que os nobres senadQres, ~enuo do eali_o; em . O Sn~ VJSC()NDUDE.Auuri·: ..;.;.. ()ra;;sl:•~ tr.actllle 
Pé'OU;.&.en'l!do•• ,qu.apdo~ (!ntrarem para .dentro. delle .de ~ma aegunda ,votação, o:nob,re aer.tador)eria,l~.m. 
têm o dirmlo .ele p~oat~r o seu v!l.to sobre qualtuet: 'dunda. _alguma .:vo.~~Q; .,mas ·Dão; •ractava.:.ae;~,da 
m~toria. Creio PO!ol que a v~taçao eslá Ieg•lmente ra&lflcaçllo·~, v~~çil),qn~;.~eJinha :feito~ :(Apoiczd()s.) 
íe1ta, o que v.~~..- proce~eu na: conformidade do •o qu!l e .. ratifl,~r~u~a,;v.()~a_çiof,.E•,yêr qs .que:~ota-: 
regimento. · :r:.:· .. :::' •.• , - · .: ·. · • .· . • ' r~m· quand~';o ';obje~""~,pôz:.a';Tota~o~:.!l:aePild~ 
. ·,:e~Sit;1S1LvEn\A: DA· MoTTA..: _A-primeira votação diz. o. nobr.e ~e~~~~~~.,,el!~.ne~a~. occasiio DI() vo,IO.u-: 
está Ceita. .·:··,·· :. :··· .· . . .. :• (tfpo•ado•.J .... '"> .·:r.'·<•;' ..... ,., .. ··:.! .... ·.·,,· :;·.,· .. :' 

G'=-S~\.•::A:f.artc!tf: ~Pouco tenho a dizer, Sr. pre-' ·. O Sa. SILVBIM :llÁnlforÚ· : ~ Elle:recoah~c~ laaO. 
sidente,:iavlista:.do,.que.acaba de expOr o. nobre se- ·'f.ó ~sa. VJscoNnB':'D~'ÂliÃRtÉ: "-Logo;' o ?oto do 
nadot:Z:maa qu~ro;aem(ll:e.:es.plicar a minha opinião;: no~re s~nador. pelo Ce~~ n~o']iodia'aer eolltlld~ na 
. Ell1 achrn:a~e)~no ,saliio,:.qll.anilo. cha!!;laram-me ·ratlfl~açao: da· ~otaçiio~··('Aro•acfós.~}.Porconsegulnto 

para.recober,uma .. carla, e~;vol~e~.na,occasJao em que: jo/· roJecto, segundo a'intelllgent~ia meamo·queY~ Ex. 
se:.~iam .aent.aodo,5os;,Sr~. :;seoad~res :.que .votaram· a, id . o'deve• dar· ao :regimen.t'o, '_flcoll' empaladó; ~o'.di
favor. Quem me póde t!Tar;o clireuo de votar, quando, !roJio, conforme··()' • nosso ·reg1mento, ficou amtJata'da 
eu m,e ;achaYa.:na.casa ?;. ..... . . ~·· _ outra voz. ·a, votação •. Emflm, o senado deeidu4;::si 

· Agb'ra~·quiinto-,;a,;anusão que acaba do. Jazer G no-. ;quizor ;._mas .o· fat:to ê este ; , estll.·bem ve~.flca!ló.:quo 
bre senador de qúe' tambem.:-gosta'de abandonar a ;a· votaçao do- prOJeCto'• ficou .segunda vezrempalaila;; 
cll'deirli'"l'ara''niocvoiar ;· declaro que com 36 annos pelo que nós todos presenciámos, e 'pola''declaraçã.o
do·' 1>ra'éttca 'l)arta·mentlir;'t tenho tido' sempre· 11 Cran~· que 11eaba de fazer' o proprio ·nobre , senador •pelo 
ql!oza o lealdado de votar conforme entendo, sem .Ceará. Não foi umo. nova votação;· foi' rntiQcaçüo 
nuní:!i.11:dôixar· a minha: cadeira para não votu.; · dou da votação, o na rntill.cação de uma· votação con
senfprel1o:'ínon':voto· ·como entendo ; o; si não posso ta-se qunes os senadores que votaram 'da' primeira 
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voz pró; ou· contra ; qua·es os. senadores que po~ outra, .rece . resolverá :,a . ~questão;. e: é· a applicaçio,do: reli· 
parte votaram lambem a favor ou· contra ·o pr.,jecto,' manto ao facto. v. Ex.· consult~t-oseôad~:·IIObre o 
e o no.· br\l senador não. v. otou da primeira vez. (.Aipoia- · ponto. seguinte;: .. O.~Sr:o.>~I~QaclOrAleacar-,yc»ou..:a:t.• 
doi .• ) .. O·seu voto, pois, nii.o póde ser. coutado na ra- vez?.·Si o senailo deCidir que'lim,Juim·~;: maui:.:dtci· 
ti1lcação •. Esta é que me parece ser a verdade.. ·. d!r:que aii.o,,y •. :Er.-c.oDliull_e o :IN!.aado.li:aaa:ra&iflca,. 
· o. Sn. PRESIDENTE :, -Quando procedi· á .~ratifi· çoe~ votam aiJUB~.ea;.fiUe:na~·etlao,preaeil.teliDI ,,o,. 
fi~~:O:h:~lJgã~o ::~~=~·~:~r0! ~9s·c::~:::a:!-0:v1s~! t~~.~~ll •. Pul~o~~~~C~.;.~io:i~~h~;~ ~~nór:~~~ 
!fa:, declaração_ que fizeram , ·foi que eu annu~ciei de,: que,. ÍIÍ:: o, ~r"·aen!i'd~r.niêlo .-Ceará !JiodOIDOÚ. 
quo1 a, propos1çao . da camara dos. dflputado•. tmba par.te na. votaçao;. :nio c..a. ile,e, ter . na~.:ra.tidcaci0'..1:0 
passado para a ,2.• dilcussão •. Si porém. alguns . dos . que ·nio. seLe. ,si ·aom ell'eito .. Yotou ó.uJliOà'PJ:i• 
se~hores~ cujos, ~otoa, .•e c~nt~ram na. l'lltill~açii.o, meira ve~. · . · r ;.,·<:· ;. ·; :~,,~; :;n·~i·.~,·;!•·. ~J~,..>i<n~. 
d~1xou de tomar parte na pr1me1ra votaçao, é o .que o~SR.· ·.c.uui1n0·,·BonoBI':·~ y; Ex;. pêJ111Ii&e:-'ao 
n.ao po.~so ,arllrmar, ~em . negar;_ o s.~n~.ilo.que .o .d_e- Sr. Alencar si' votOillt'Prioaoira ·.vaz~s :,·.,.; ·. ".":~a;;.: .. 
Clda,alqUJZer; .Bil.POrcertoo nao farel. Duquenao o·s. .. · .•. : .,Ell·· ·:r ... ~~ ........... "ã··,.,,.,,,,n:r· ' 
t~nJfó_ a n'ie_:nor~ duvida. é que- quem !lão te'Yé parte na . . . R. JUI~A~A =.-:-. . e J~:~~ fiiJO, ~ .·~ Y~,.~,o,;~, 
votaçao·; nao a póde ter na ratlficaçao; · ·. · · · O Sn. SILVBJRA DA Morr•:~EIDO:Jl: o::so.verno. 
:·. ó ·si( ri· M.uWu.; _;Vamos á or.1em do di~ tem tanto empenho.niito·.~ •• ·, · :'•:':·, ,;·', .<·F.~l&;ú•i,:-;:: 
. ; .ô ;sn:· P.it~l'IIIA:: ;_.2. A votação .ainda oii.o está. per- . ó SR. D. MA.NUBL: '-Empenho t~~ ·o .';~li~,~r;par~ 
fetta; estavatmpugoada por 19 senadores. outra_ cousa, e é q_ue não se faça nada •. Sr •.. 1'!8u;. 
,.,o···. s : ·s· • · · M · · .· . s · . 'd t den_te, V. ·Ex. dectda como-: on~ender:·em. -•ua·,láb~· . 
. · ... n.. ILVEIRA DA O'f!A .. - r. prea1 en e. dar1a, . · ·· .. •.o•· .: .. ·.,·.·~~·".'c. 
quanao·se·procedeu á votaçao, V. Ex. mando.ucoo- . · · . . . , - .· . . . . •. ; ., , 

· tar;pelc'rSr • .''·~ secretario os v~tos, ~. não só ó Sr.· O SR. PRIISIDBII'tJ! (pl!ra o Sr. A,lln~a,rJ.; -:::..0.-Sr:, 
4.•.secretarto, como· todos os out·os senhores· ao- senador vo.t.ou da pr~etr~ Yez, qua!ldo e.~-Ç~~ulta~ 
nlinciaram que 19 senadores votaram para·· que 0 o Sl)nado s1 a propos1ção, _da .~~a~;a,,do~;~~ll.UI~~o~ 
project~ Jiassa~se da t.a para. a ·2.• discussão. Si pa~sava para a. 2.• dlscllss(l~ ! .. :,:·. :.· .::~·i;:.~·:;íj":~!:.~~· 
~~aso' o_, Sr. ~eoador Aleoc~~ est1vesse presente, eUes . O Sn. ALENCAR,:- Eu t1n~a :sah~do,.,p~~~ ... ,!~;,.'!1Jl 
nao teriam· coo~do 19, e s1m 20. fóra receber uma carta; mas, lOgo que .vlleJ.aJ!,)A.rem~ 

O SR~ PaESIDBNTB: -Mas o 'caso é que coostànte- SfJ, V<!ll~i para dentro.. · · .::.::'' ~:·::~ :-<é.:l•1ÍrrNr::. 
mente apparecem enganos, quando se contam os O SR; MIRANDA.:-Entãoconfasaa~ue:nio"Totow!, 
vo~os. . . ' . . . . . . o Sá. PRBSIDBNTE : .....;. Mâá vótôu :oihiio. vototf.?' 

-::).,.0:~ Sn. SILVEIRA DA Moru: ~O Sr. Alencar não Eu n_ão o compreheildo b~tlll•:, ' ' '1: -~~;'·;~:;;,::':~.";.~: •, .. ; > ·~::c?~·.~~~ na casa.. · ·. . O Sn. SILVEIRA DA. Morn:.:-:-:':Elle:dJI~CUJ&,J~~AA 
···':<O Sn, ALBNCAR :.-Estava. . lá d~ fóra viu levantarem·sl!,, .v:oUo11 P~4,,~Bia~!' 

. 9 Sa, SILVEIRA DA Me TrÁ:--: Mas não estiva no (Apo&aqos;) . . .,., :.;.· ''"',,.,.,i,~·;:;:; 
seu assento;· quando se s~nuoc1ou que 19 seoa~ores O·Sn. PRESIDENTE:.'-' Mas J;IOdia••ch•gn .. aiada•~a· · 
votaram para que o proJecto passasse á 2.• d1scus-. tempo de votar. (Apoaados.)'SeJa:porém-:comO"ft\fji·ell, . 
são, o nobre senador :ilãD estava .no seu assento. nii.o quero saber· onde estava o·Sr•aenador-;:,duejo,·
Então, Sr. presidente, o que fez .V• Ex.? Disse • Os que me diga simplesmente ai. Yotou, ou:Dão<vot.on~ ·'• 
Srs. que. votaram contra, que1ram levaotar-1e; » .· . · ·· . ·. · . · . . .. ,.::c •• ;;..: · . 
levaútaram-se outros t9, e porconsequencia a vota- O SR. ALENCAR.:- Eu· já. dine ·o ·'que _IUCCIII18U~ 
.ç~o ficou empatada. Nessa occa~iiio o. Sr. Alencar Agora pe~o ~·V• Ex. que c~n~ .11 pe,ssoas;q~~ Y~~ 
entrou e o nobre senador pelo Rto Grande do Norte, ram a pr1me1ra vez a vê r s1 nao .aclia-24) .• · .... ~. ·· ·:·_ ., 
vendo que t9 cpm um faziam 20, req11e_reu ratill- o Sa. MIRA.ND.\:-:- .19. ' · · · · :· -:..~·'· ·::. '.·;·- :·"" 
caçãoda votaçao; de facto fez-se a ratificação, e ·· · ·· ·· · · · ·· . ' ' ·: ·· · 
então contaram-se 20 'fotos.· Porém 0 nobre senador O SR~ DA.l'ITAS pede a_o .Sr •. praaidente,qne,doclda. 
o Sr. Alencar não estava presente, pois que elle a qllestao_,- e deue .. que quem.se ac~ar ag,ra~!l_dC! 
proprio declarou que havia::.se retirado, o que prova eom a de~Jsan recorra della. · .. , ·; ' . 
que a primeira votação se fez com 19 contra· t9; OSR.l'tiA!_\QUEZ DE 0LIN_DA. (pr~nt• doconulho)'::.-

. Portanto, Sr. presidente, eu entendo que o que Estas ques10es, Sr. prea~dente, ~a~, apparecemlhiio 
dove prevalecer 6 a primeira d~claração que V. Ex. quaodoosv.•tos s_e apro11mam !JlUltO uns ao~ outros;• 
fez ao senado, de que a votaçao estava empatada. equnntasvezesnao temacontecl~ocontarem-seoa,yo-. 
(Apoiados.) • · . . t!Js, dar,sé por empatada a votaçao; e·nes~,lllomento 

( ... • . de 'd lad } apparecerummembrodosenado.queeslá oacaila,.mas· 
Cru~am,se numerosos apartes . to 08 08 os. f6ra do salão no acto da votação, e d:zer-•é « .. ahi):~in 

O SR. PRESIDENTE:- Qrde.m, senhores! Para que o Sr. fulano» e !orna-se a votar da novo ?Q~an,ts•r,e-
. tanto exaltamento! · · ! . . · .. · zes lambem nao temos alguns Yotado a pnmatra: 

Desde que se pediu. a ráiincnção da votação, ao vez de um modo, e na. verificação de< Olltro~;··~,m· 
que eu não podia deixar de nonuir, eá ellase pro- mais conhecimento de causa·! Pois agora; é-que,,se 
ce.deur oii.o p6de .mais prevalecer aquella declara- estão leva-n~aodo ~stas duvidas? !.~·.' ~ · ·'''" '' ·~ • · 
Çio, .por.nõ.o estar onda decidido; e, si o sen~do e!_l- o Sn. PRESIDENTE :-Torno arepétir'q~e .üiio'~e
toode que houve quem toma.:se paxte na ratJHcaç!lo solvo por mim 8 questão de f~cto, ist~' é;~ s~.o:sr'(;~.e;.; 
se~. o. dever. fazer, é prect.o que por uma votaçao nador pelo Ceará votou ou aao da pr1me1ra·'vez: Isto 
assim o.resolva. . compele áo senado; e, si niio houver·· decisão 'em 

O S!l. VIsCONDE DE UnoGUAY ;-Sr. presidente, conttario, o que se .segue, avista da-·contageqf~os 
pedi a palavra para propOr uma solução que me pa-. votos na rntiJlcnçiio e da declaração que já'fi.r,Lé que 

I!'" ... • 

r~ . 

L 
t 
r.· 

-.·1~. . ' .. 

l 
~ 
J 

fi I • 



SISSÃ:O ~E í.t3 ~GlUUlQ 
·"~oppajgi\\)!JJ~C_!lDlAt"" !ioliadii~U1ftld~W?PJÚO.U 
J'ftPil4_c;~~tJ<:tiO~··~::ill··'·"'/'·~~.Gl .os 

·' . ~,. . 

'\."li!: ,, '.&Yv 



i " 

. 106 SESSÃO DE _1.3 DE JULHO • 
.. ' :' ' ' ~ .~· -.. , 

grapho,. outra· é para um outro, etc.; tudo isto, por não ó tão liberal, digo ou, '[leio mimos creio que 
coneeguinte; ba· de··· caus11r confusãO', ·na· ·maneira -de • nunca.ae, declarou··genulno ·orgaoldoJ:pattidoJ lib.or.aJ ; 

· tomar•ae o· projecto ·em considerAção, e ·muito mais o llp~nudbb.mpito·.modest.amente;,quelpei:tenala ao 
na _fôrma: por-que, havemos de votlll-o;. para. que·aa parltdo:do·P~Olfresso:.reflectido~:/:" ''"'i· .·Hr:..rr'"''JJi 
votações não:se ·f~çam~ ·cómo.ha. pouco·foi.Ceilll uma, :·()"~r·: lf .,: .,, · .. :1. '~ .l'f"dt•;J. ,.,L,~;,~,·-~•, .. , u''/"'-' " 
com 11 confusão ·que teve logar; para que não passem · R. ABuco: --:- po_ a ~~ •.. :,,,, c.;.: .. : .•• ;;.,.,,.;.; 

· 'projectos ·.13· disposic;ões· _.Iegislativu d~smorul:~a.das • · :O·Sà;~.:~18ç011~~L ~s!',l,J!:iJu#X~~~-~ü\/:. ;)!~lª~;~~se . 

. 
P ___ e,Io mod_o por_ que f~r_ am_ votadas. (Apo&a. do•_:) E 1sto progresso ·r_eaccudo"deJXaTII·o Sr;.ex;·miníst~o para 

. _u&J?. E o~~~'.'!~ .se1o da paz e _da prudenC!:a• que é sér ·deOziidif '.ft'orL'qúem_ •.•q'úiie•sé·;::p· 'óririie"'.iilmõem · 
~-~enado~ . , : :· . , . : .... " .. · :- . , . . . creio que u~Q" O:iitroli)lesl!'.'.dêJhii~ão,)l,l~:X~ii'~â!(o.}.lps 
. ~a~alf!IB llllt:l~nto, Sr~ pr~1dente, ~e-maaeua_al~ outros.: ·.···· ..... :· ,···,! ... -. •; .. ,·.·::·~ .. J:f_.,.·4 .. :, 
guma 'nó·• seJamos interrâmp1dos n'a ·d1seussio·ou ·na · o . ..- · · .. ·r : -·' ·-· ' · ·a·' ·•··· •:'"' · '--'J':·' 'r--~C"' 1 " 
·votação; ;11. que e necess,;r.l!' que v .. Ex_. ~deter_mine ou bavi~~de e;e1:n~~ .. ;:~~~~~~ci~u~~::,.~l t'~s\\~)-w:~~ 
eonsult_o os_ ena~o si_. acas_ o . __ quer qu~ cada um d~atea 11 mais .. m_. 1_ n_!&_tro,_ as_. cou!as,: 'l#,iíd'a;am~;;;~:_·_-"''p,li~~_ld_ ó 
par~g~~P,~OI·Il'J& objecto ~e uma dt.cuuão, para .que &em no .mi01sterio. o genlifáo orgão''d01lartido']ibe- · 
entaoo Sr. mfniltrodajuattça l'li sPgufndo as rfoutnnas ral. ~}»Qr&lnt~;.:,é ii.o'ssi\-~l.'.qúe)!!i~ ~oy~~~s'::~.~t~~ 
de.eada paragrapho e~ ellns o~ereça as e~endas que o_utr~s, __ mod:i~csda_s. d~.-~d~y~rsa; :ma11~1r~~:;.~91~q;)lue 
pretande_,oft'erecer •. S1 acaso nao tive1BU1do l.o~ar a . adn;n.ro. 11 qtle o,Sr.: mlqJ&Iro !ln 'Jils~ç~· . .&~o'pq~çg;se 
passagem deste~projeat~ de 18154, .e o Sr. m1n1atro auxiliasse' com essas 'doutrinas •. -··· · ·: · ' :" :-.~·c ; .. 
oft'erecease á- consideraçao do senado aasuas emen~ · · . · · · · •.. · - .: · " .-.: _..,.; .. ·":: '"·:H t·j·~~·.i-' · · 
~as ÓU-•0 leU pwjec~o, nen~uma destas duvi~as ex~·- . o ~R; M*AND.&: :--Nio,raz'·aonceasão·nenbam~·~s 

· ·tJa,:porque o:Sr, mtnistro Já. tomou em CU!JSI~er~~o prinet.l!io_s h~eraes.• .":. ···::::~· · ·: .-:;·! ,'1;._-;: -~.;U:;·. • .. 
·o que.:,couvinba· fazer- relahvamente á dtstrlbllJçao · · · · · ·. · ·· ,. ~ !"··· ,,~ _, .. ., .. :,:•·-:'":·:~>:·~ :,~- · 
· dessa materia ;. nós a tomaríamos em consideração, O SR. V1sCONDE DE1EQUJTINHONHA: .• ~~q apa_JC.tl!: do 

pelo msnei,ra .por,que o. Sr. ministro a tinha collo- nob~e senador por:Matto:Gr_oaao~Rlll~~~.l).r!'r q~e,;,>IJII 
cado, e iainos discutindo e jantameiJt~ votando. Mu, reabdad_e, as pa.stas · estao. :i~t.e~~lijll~~~.- çp1).c!~.ilãs 
a.JIOslçio:·em :que .nos ,achamos é muito diversa. nos org!'os gen,wnos _dos, par;lld!J&,,~o.m,~~;t,;seJ~ça,m 
· ·• P~ra,.v., Ex. vêr a .diídc11ldade .··ou o s~nado: re- ~onc.essoes,~utuu:entr_e._umas .e, !JUL_~as .. ,t ~ :"· ;::,~! ·. 
1lectlr,.lobre __ ,a:.nccessidade, daqllillo que propo- T~nho polil, Sr. presidentt>, cr_e&o,,;J_zl.:o.{e~Jl:S: 
nbo,: ·po_ço.-Jlcença·., para lllr os P_ aragraphos _._do_ Irado pera_n.te,, o· se~ado e_ · a. V •. _.E_ x_. _.,qu_ eAI;§ ~· 
art; 1.• Diz 0 art. t.'! :(18). .. . . . .. ; . . . . envolve multa ,!foutnn~; e,por2C!)nseg"'u~-~ 4.1»-4!!1-

Yt>ja_ V. Er~, a t.• disposição é importante, a 2.• pensavel q11e s.eJa elle discutido ,a~.Jl9fq&f. o~'<::.::;.•Ji;. 
éJ~p~rtantissima :i é.ums a!lctor!tJação que se pôde ··Vejamos _o §: 2.•; diz::::.cOs•:crime•<:afiaDçaV:.ejs, 

.,:;;~~f,_ao_gov,e.rno,para, determ1nar. CC?asa~ g!le deve~ etc., (18.) ; · · , .. :, •: . • '·''' ,.: .,é.J.:·:'''' ~""':' .. _:.::"~· 
, J·~~·.4~ter~IDildà!'·-Pill~ poder le.gtdahv~; .. nlvo .a1 -· Ora,' ibs!o de•doutrina ou nlo:ér.::E~ill~'impor
;-,_;_,~c;:a·~ .o. .. se114do ~ao q11tzer. desde Já demii~Jr ~e .. •':. o la!ite ou nao t. Note-ae0:Sr; presldlintei~DQ!a~dou• 

_ d}re!to d~ estat~;~Ji: o que convém a uma.Jn~t!tUil(&O tr1n11 est~belect'da. neate:paragrapbo~·:VIIi' alternem 
tio 1mpprtante,.Jiio connexa com as insütwçoes JU- grande .. parte ··quasi:todo o nono.proeeuo crlolinal~ 
radu~ a§ .1.~ O jury: julgará os crimes, etc. •. (U). Esta doutrina lia de•:·aer<:.:disentlda:conjurictamf;t_llte 
·• O Sa. MuuND.t..:- Veja. só 0 que por ahi vai.. com :a dô§ t.ot Que.lJga!Jio,ha_;en1re'Dma"e'•ra, 
:_, . ·,. . .· . . , ·· . senhores·?· -PorlantiJ é"mais uma-prova•que~dou::ao 
O·SR_.VJs~OND_B DJI_1EQU.ITI!IHONH.t..: -:-.E :um novo senado, de .·que -Da realidáde estea:paragràpbOI"niio 

c~digo; erimJ~al, ou um. novo. co:l1go. de ins~ruc- devem ser discutidos conjiluct~mente;o Y • ..::~·~-:~ ~ 
ç.ao cr1miDal, é extrao_r_d1na:rio, 11 p1ectso ser d1scu- ·I>··· · · · · 3 •. A .. h·-1·_ .. _ is_.~;.,, .. ,_ · •· ·""<i-"!A:--··-. 

· üdo~ ,V.•Ex.·v6·que'eu·não estou tractando:nesta oc- . assem~s ao • . _ex te o, a -P~ovs, Dl~&a;l'l-e_et
·ca•ião de:al'aliu· nenhum dos artigos ou de 110111 d1da . daq~tllo que. oflereço á_.consUe~a_çl!O d.o·;senado 
dou,rinas ·; estoú convencido da vastidão das lu- Cl!:J Os crlmes_pohcla.e~ •. note.bem·v,~ ;lt_., a•,1~~ac

·?.es do nobre ·senador pela Bahia, meu digno colle- çges d!ls-p~stura1 muntCI,Ptes,_eta •. . :. c. : , ,., ~ , · 
ga·; estou: convencido•que, si acaso elle ainda hoje Aqu1 temos ~lltro. eodigo .. do. pr~cesRo,;(, (8,.: •. ) .E!!:-

. estivesse no ministerio havia 'de ·defender e -austen- su competenc1as .ea,abelecldlls .nos·:§§ ;a~tecedell-
tar o seu projecto coU: aquella illustração que todos tes, e~. · · · · . ... . ·.: · · ' :, :;,~~;; 
lhe. reconhecemos. Mas . as cousas mudaram, as eh:- Aqu1 ~e~os nós po~consegu1ate .d11poaiç?l's d

0
o 

cumstancias são outras os priacipfoa. políticos são codigo .cr1m1nal, e ~udo Isto esti de_!Jau:o-do ·art.-1. ; 
diversos. · . · 1

· .. _ , _ : . 11 JlOSSivel que. seJam tractadQS. J•~- _.confus~amente 
Senhores, . no minlslerio ha 0 genuíno orgão do obJectos de tal ~mportancfa,.Sr. pr.~sld!l~~e,~ •.. ·;;;;;; 

partido libernl, e este genuino or1õ.o do partido libe- Eu, Sr. ~rendt>nle, quando. est.e p_rOJil~_lo Y,!!l!,l.~a 
ral não trará para as instituições judiciarias cri mi· camara dos deputados pa~a o senado,_ tomei IJI!m~dla~ 
naes, para o processo criminal' alguma cousll desse tamenl!l o ell!penho com1go mesmo·de · offerece,r-lhe 
principio puritano que o tornn .. o genuino orgão do !ls r.ons1deraçu~s que esto~;~ actualmente oft'erecendp, 
partido liberal? '· · 1qto é, de ped1r que· a·.d1scus~ão desto:art:·t,••nao 
- 0 .;:· v· ·. ' . · . · Côsse de fórma alguma f>:~llll CODJUDCiamente; que:fôsse 

~R. ISCONDE DE ITABOR.UJ~: - :Apo1ado. paragrapho. por paragrapbo. ·: '', '.-.. ·"' ;: ·: ·' · _, · , : 
·O. Sn. V.1scoNoE Dll JEQUJTINHONJU:- Não deve- · Eu estou convencido· qae DO. nobro-ex'-ministro-da 

mos nós contar r.om o descobrir o dedo do systemn, justiça, auctor do projecto, niio rntrou .:a·idéa de fd
da doutrina que faz a .base dosse principio, do cilitar, de precipitar 11 sua. votação; nã·o: tlllvcz ·na 
dogma· proCessado pelo digno orgão do partido li- concepção do seu projecto as idéas se:ac~niuem liio 
beral? E ontão como é quo estas instituiçõe~, que ligadas que elle as comidorou sugceptiveis de fornia
estas reformns não hão de participar alguma cousa rem parpgraphos de um se) artigo.· Mas eu· sei ·per
desse principio? Já não é mlis portanto o projecto feitamente os difflcu\dades que dove -oncontrar o 
proposto pelo digno Sr. ex-ministro da justiça que senado ou uma camnra qualquer, quando_ ··discute 
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.por aquolles que:votall,! em opposlçilo,: inutil épas- o projecLo·do-nolire·mtnistro-'temtlhnulto•:tcinge':no··· 
sal-a-_para a 2;• d1~cussao •. - · • : · · .. -; . · · · _ .. _.. :capitulo 7.•, n~s d~sp~sições'div~rsas,<uuia'!•maÍeri·ao. 

VeJamos o§ 3: (10) « Os cruJ~es pollc1aes, etc.·» .corresponde~!~ ;a:·~ss~·Jtd~•ma_neua'•que;•V•,:Ex~1terá 
S_.obre I ,rnatena ~es_te paragr~pho ~O!resp_ onde_ ~-' de· -salta_ r (!O r·/ todoS-'~ __ uou• cap,tuloa paraifr:obuao_ar·~ 

cre1o !Jile no cap.-3.,, algumas .d1spos1çoes, que_n~o essa mater1a -correspondente• a0-~"8' doe-projectO'- de: 
sendo coorden~das em conformidade com. e!le, ~tao 1811i; nn·atmente;•--:em,relaÇão aos H§.'9~! to;•"U~~ti:;e. 
espalhadas aq111 e alli. Como ha de. V_. Ex •. u b~s_cal' 1~i (IO:todos).~;o·projecto;de S;<Ex• nãoneOiltómJdi:ni.:..
as_ Jlartes. c~rrespond~ntes aos 7 ~a p~tulo~ do p~~Je_cto lrma alguma. conespondente• -, ,, w,;· ::· · . !: , :p:! otHW~ i<~' 
do Sr •. mmlStro, para dai-as aqu1? E11 d1go isto, por- _A -, - , , . • , ... ·0 • . • .·· -- , , •.• 7 .. que creio que devemos cumprir o regimento. o regi~ · S!>ra, · quan.o aos ar.s:~ .. ~ ;~.,;"i ...,-;•;·5:.~;•6.•-e ·;•, 
manto' manda' ~iscutir artig~ por artigo; .·quando se ·0 pr~J~Cto_ d!l. no~re•·~inisLro ·não 'contém: nada 'qUe·· · 
discute·a·-matena'de um•·art1go, só póde ser emen• lhes 88~.a·!~l~tiV()," d~ sor.te.qu,e ea_te)proJ!Ic;\0 .P~~ 
dada•-com··a mataria correspondente.· -•· . , .... _ . , para .a 2. discussao, _,aómente :,}lar.a~:le.~Dlt8.fA~J'u~lD::· 
.. Temou-;§ 4.• (III.) «As competenclas esLallele~ trel 0 \1 quatro ~agros paragra}lh!>!.O.II!,~e~e.~~jllJ~sr-. 
cidàs,noJ paragra-phos anteceden1es comprehendem da · pr?posta do. Sr. ministro • ila<J.I~!Iiça, ·~Q.~II,_;. P~fr..: 
tambem_.a telllat1va e a_complicidade, etc •. » · gunto • Como •se htl. de_fiz!lr ~·.dis~,uaa~~-~~~).r.ip :.!.:t, .'' 

'Não.h~_,nada ,q!'e. ~he corre.spoJ!da po_projecto .do . :0 nobre s~_naclor·pela pr~vincla•;de\'Miaalf~Geiaur· 
Sr; m~nlBLro da JllS,tlçs •. E: a r~zao por que ·eu ·te- trouxe-nos d?lii;.nemplo~,. o. ~a d1sc~ssão .. do _cl!)dlgo~
nho .dilo, que .. era um projecto · abandonado,- cou~ d() commerc1o Jl ou~r~ ~,mas, -:em ,~u~h~JU1ipi~O(.Ó 
de01nado. :0 ,nobre. senador, 4ll)r Minas, .que. !aliou nobre. senado_r ~confunil~li, C!>IDPlll~a~eJ!tll 0 a.ciJ!.~ijM., 
hontem, , contestou este, abandono. Eª tá· abandonado. mate nas que _sao org_an1caa. com as outras que· 'ten; · 
e conde~ nado ,J!br :.senten~ esc#P,~a no: projecto .do dem· e.' d_esenvo~ver., cért_os.':p~inci}lios .~Jí(ll~d~• ~e .. 
Sr. min1stro da JUStiça. Logo, par!l que Coram carro-. e~tabe)e~J~O~. St, .por e~emp~o;ctr.apta~ll~!JI ::d~,l)l~': 
gar~~sso• pa_ [agra_eho :Pa __ r a a 2.• _discussão-~ · . , . glSlaçao CIVIl, si)r.acta~_e~~~- : cf!t'l'O~!Jr_ .m __ · -~-~.I!I.,P~~-~-. ' 

. Dtz .o § S;• .(M.) « A Cor~açao da culpa nos cri- relatiVa a~s co!'tr!l~~oa,,. te(.!llmP,s,;(~!l, ·faz.e~"~l!l·11'~{: 
m~s_., de;que _lrJ!~tam .. os §§ , t.~ e . 2.•, salva a dis- balho m!ulo mmuclos.o,_•P.:JIJI&o.,4~ae,"yol~.\f.9,ta~-~~~ .. 
posiçã~ do art •. ~··, § .t.•, CfliDpet_e. exclusivaJ]lente_ assenta_va so~re b!lses_Já~~stabe!ecl~~~l,;~~s,j_ q11a!l~!i~ 
ao_s- jua~e_s __ IDUDif:!P!Ies_ ~ c?m .... recu_ rs? .nec~s __ sariu,_o __ u_ .se Jracta ~e alt_,erar :a l_~s_I!J_laç_a~::_J_~~-l~iar_)~t;:·~·;;'J!P.r.,~ 
ex-oCfic1o para-~ J~l~:cté ~ue1~o. ». '· • ... · . · . , conseq~en.c~a .de _modlllca~ nl!s~e.o~:ga~.e!lt?~~~!!clo:'; 

Ora> este ;arLlgo simples, tao C0';1Clso,_ vem de al- a constltUIÇa~. do _Estado,_;p~rqul!,: :~';f!S_~·:'~e,'.i\.UV~~~~-:. 
guma manen~:correspo!!der ao ca P!tulo t, •, art .. 2. •1 q_ue est~ leg1sl~çao, )e_m :um: ;alcagce _:"~m~11~i~'e:e:~ 
e a outr~nrt1gos ·dos !li versos cap~tulos do projecto tao fóra de .. ~uv~da, q~~. ~- _lei; de,;ª .~e:_4e_z!'~~:r!!;i.{l!i.:; 
-do -Sr •. m1nistro da j ustaça.- . ~erá porll!lnsegu1nte na- aqu~ll~, que _produ~u.u.m:a. Ciái!',; ~aJa.;pro.~u~~a:nga:::: 
ce.,ano:mu~i~ar completaml!óte o proJecto do Sr. mi;. parl!dos e~ que se 'dl!ld\a,.-o pa,l~'-' -:que~la, qiJ.!'i~~~-. 
ulstro,'·prra 1r:buscar em cada •um desses capitulosa ~ussoes,desta orde_m -~l!·me9am::pelA;bJtõ1a\~~}l~!t: 
materia:correspo_ndante a esses paragraphos_;·de Cór~ se d~U:em ,reg~r as . diScm.s.oe~,-!lue. :ver.sa~'''agtifa·' 

. ma que, q11ando estiverem em 2~· discussão'; •não te-" assumpto~ -mu~to sec.undariOl! ~<Pl'~dôe•~.!l~_.npb_r'e 
· remos •adiantado nada,·achar-no:s-hemos em·uin ca- senador, uso nao.é razoava!.: .. ·.;,:'Jil;;:;:::.o:;J.,>:c<?->.~.5 mr: 

h os o mais'completo. '' '·· • . · · ' .: ··. · ·::Portan,to, ; eu dc~eja~i~, sei· _ ~nfo~-~a_dê} \'!olittti:il 
·Estas e outras são'as;razões por que voto eontra 0 marcha 't!'~-. ~sta·d1scu.~~ao ,~~; de.;•!ls~Jr~Ll\l~p-"lei ,, 

projecto·de,t85i. ·A~•commissões' .de constituição e mesmo. 'llserliCC!~r,enlente.,;q!,le"~~!!IJ:O,:J\,,1;~,-'-'~;;; 
legislação, ·_a'_'luem fol_'submettido, o exam_ tlda'mater_ ia; Ih_or, o_ rJentar,!lOIJ.· n_ o .. de_bate,, .Pª~~s•!!n ll_n:J iJ.fetl;_~ ,d __ c o.• ~ 
d~ram -_seu •_pa~ecer no. sentido de· qu11 entrassem em tres. ou ~l!atro P~rag~~PI!!l• "do ; pr,l~~ec;~;,.ct,;~S~J ·. 

• d1scu•sao :a!Dbos. !'' proJec:tos ; mas;'_ assigimido. esse as }!sposlçoe.s.,~o~respo!J.,dentea.l~~p~~J~l.~i:~q1 ~~§~~;~ 
parecer;·m1nha· -1ntenção era votar co~;ltra o proJecto. m,1n1str_o éla J~.st.1ça. ' ,, .;, --·:.' . ,, , "i'T''· .. ·,., .. ;;,;<.',.i\.; -, 
ii e t81íi, ·_para .q!le'entras~e. em t.• d1scussão'o pro:.. .: .P.~r.es~!l maneua, _Sr.,pre~ld!!~~!'•;·'_~~Jl~!~.P t~ml!ll~n_: 
jacto, do ·Sr.· m101stro: da · Ju:atiça, porque desta ma- J~Sidl_c;.ado ,_o _meu vo&J :n!l :1_.~ -.. !f.u~~~\\llt,' f9.fJI •.. ·: 

- neira se evitava· toda essa.confusão··e desordem; . : .f!!IIS a,s .pranclpa_ es_ r~_o_es_ -~·q_u~;_o, :1DO.T_.e.r, __ ~~ ;._,r,_I!P~to,;·~. 
Senhor~s, não sou in!e~so ás doutrinas que coú:- nao fo1. o .fi~ ,de _atacar as ,dq~trinas -:d'!_.proj~cto,1 

tém o .proJecto do Sr.-mlntstro,.salvo em um ou dois do nobre m1n1stro; sobreel~as me~explfcare1:am_tem-: 
pontos. Tal \tez ·:tom_ e; parte . n~ discussão, nlo para po opport~','O, e com: cons~de~çu,es -:~,JI-OUc~--;mais 
combater essas doutrmas, mas-para.entrar:em•.algu- largas. . - · . ·- . .. .•... ,, '"::c, :c;,:, -~ .::L· 
mas considerações geraes 'e sobretudo politicas . · · Requell'O- a -V. Ex. tenha 'a· -bondade;-.. de:: tomar, 

Digo-algumas consHeraÇões .,geraes, e sobr~tudo em consideração.~ ~alas -.m.inhas.,:,.re~exõ_es~- iviBto!-qll8 · · 
pol~ti~a~, porque ente.n~o :q~e ·_tanto -a-?rganisaç~o V. Ex. tem de dll'!gir·a·dlScussio •. ,.~-;.,;~··.<~.!1 :•i;n• 1.,)~
JUdlCiana corno·a admm1strat1va têm inhma relaçao O Sn. V ASCONCBLLOS -.(minl8tro.d•-';ustiça.).: :..;;.csr~::. 
com ~oda a orga'!isação ·saciai, -e por. assim~ dizer pres!den_te, tal_ó o de!Jejo,ql,l~ eu• tenho de, ~e '_a· di&·< 
compoa-na. (Apo,ados.) Hei ~e. exarom~r -~~. por C!JSsao s~ e:~caminhe de'um modo. c;onvo.nie!i•t?~-,q~ll"· 
exemplo, o ptOJ~Cto d!J ~obr~ m1n1stro faz JU~IIça aos s1 V. Ex. Julgar que nloes,t.áem desharn'lon1a com,o ré• r. 
_reclamos da n!lt1ga op1n~ao hb.eral sobre a le1 de 3 de 'gimento· .o que vou 'dizer,· ma • fará'!o:.obsequio'Jdli"o 
dezemb.::_o; he1 de exa~mar s1 porventura, hoje que tomar· em· consideraÇão... . . . . ·· _,,., ~~·:k·rL!6 t'' 
a auctor.1dal!e está .ma1s ~ortale~ida, nii.o- se pode_ria Eu tenho ·r~digid_!ls_ tod.as .as emeO:daa ·ao··projec_to:(• 
dar ma1s alguma expnnsa? ás 1déas e reclamaçoes q11e está em d1scussao, art1go. por·art1go, .na-conCor--:. 
~aquolle tempo. Mas prostgamos no exame do pro- midado' do regimento; si:V: Ex.• que:,· Jllandarei'Já: 
Jecto. · mesa todas essas emendas para que SeJam ·impressas . 

Quanto ao.§. 6 do art.• 1;• (li!) nã!l _!la no projocto e entrem depois na ordem' dos· nossos :trabalhos: 
do nobre m1mstro ,?enhuma dispostça? que lho cor- (Apoiados):. Parece-me que é UPl -n~bHrio razon:veJ;_.. 
rospondn ; om relaçao no § 7 (1/l) o proJecto do-nobre porque ontao podorá o senado, depo1s de:-.ter modi;.; · 
ministro nada. contém; pelo quo resp01ta ao § 8 (lli) tado um ou dois dias sobro ella.s, ou o tempo qüe 
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V .;;'l~x.julgar .. con.veuiente. ,terrpàra.· .discusllãOJO pro':' As·cP~opoÍiçõl!s._ ,da :~~~~~a,,d!>s., Sra., dep!JI!ldo.•,,;ae
jecto;emendado,e:aua.but~;do!"'uqc •. L ,,,:, , · ·.' ,.,,, .. gUJ~do.o art, 61 da constltUIÇao:; .auba.\hwnd,o e,:sup-

.. Como:-!v.ejo},que:.,o.r.egtment.o.dlz,que·aa_emendas prlmiudo •.. , .. >i;,, 1 ,,.~, ..• , •.••. , ,,.,,,;,." .• 

ptopostauerão immlldlat(l.me~tadiscutidat, 'poi: ilso . .o sa:.-D; M.\NUBt·::...;;. ·Eatá em ·leu: direito; .. , , . ,, , 
u~ouxe .. onmeu.· trabalho· preparado.para,.no caso de . . . ·· · , . .,. · :. _ · •

1 .... · ., .. , ·,. · , . ,. ,. ··v· . 
approvar~se1:o p.r.oj.ec.to .om. t.• .d.!scuasão,, eu oft'arllcer· . (),SR •. M. lN. IS.tRO ~.\ ... cst. IÇ.\ · ~.D.•g.,,p_~i.!.~_, ...• -Ex •. 
minbaswllmendaa .• á. proporção que· os, arti;os fossem qu!l d,a ,apresentaçb, d.e.r~inhas e.meada~ .. nao; ~e~1*!1 . 
entrando em' •discussão ' ... :., , :, .... , ... ,_ 'l • ~. · .nenhuma conCusao para.a mar,cba . .,de ,nosso• tta-
, ·. . · • . ··.- · · · · · ·• · ·· · · .. "· · 'balhos; ·As doutriôas.·com quenio·coucordo·até'cêrto 
. o~ SR •.. ,I,Pl\181. D!Ul'l'B:--:-:lsso. é .. O que·é.re. B!llar, .. o!e-. ponto tracto. de-ilubsthull-lis, e aí é. oni. qúà·.nlo 'vou .. 
receremendas a ca,dl nm'·dourtigos.,. . , ;- . , , . de accôrdô tracto de auppriinil_.as•"· •• _.,. ···•~···"''• ' · 
. ,,~~'Sit..:M!II.I?Tao' D:~ Ju~'E~Ç•: ~. Tenhó:hút; ·todas • .. :,(o o~d~~ ;~~front~.algu~si·a~ti~~;::~.;;;:j;;,(;;~~~ ·. 
as.r ~~e!l.~B':?prepara~•:t e,, co~o., já· d1sse, send~ .tU . 811111 . emendas para .. protJar:iJ:.que aoàlla•;•·tH~er .) : 
meu clesejo .. concorrer .. quanto .estiver. ao. meu al 'N ,, .. . .. . .. , .. . . . ... - .. _ •. , . 
cancê.•jlíi.ra ~a?c~mp. le&a.·-elucidação. :•.da' materia~·cai ·' . i .. o la,rel.: ~.bae". a. çio. Jl.gu_m .. a,;', a .. ·.~S.P. ,;1.-t~:.'dC)"q. ~~ 
V, Ex. CIUiJer.;•envlarei .á.mesa '. odas. e. lias,· 1fim' de dis.sera. m.. . os .- ho.nr. ~!lo. •, ~ena,do.re•.'·qu. -~.:me. iir.e. c. e~. 
quei:V::·:."E.: '•''I! .m.ande .. i .. mpriudr .e:, dê.. •P. ara. ,o·r· dem.· deram~ Eu en_teodo qul) ,t,o ... d. os, os · nollre. ~· -~!,n•il .. o. re~. · 
do~~la·• r. .• !'. r.: .. ,i _ ,,. ,;;;·.:;. , <. . :·. , .... , " ·.: . , , ... ·:··· . . ": ,· , , . , .. têm o 

1
mesmo; .. ~mpednho q~e ~u .~e~fó't. ~~-~·~u.1fir ... ... ,0 i;.,;i.o;.;.B · -•-,;·· :.0 .. :... ,; .. E'· . di· .. 1 • com cama, com ma ureza.al ,quesouel'iiUe ~~~·se 

.. , , ~~ .. ~~~o .J?B .· u~a_llll,:.::::- .. ':'lll .~. ~men o, suaci&am•· O ·nobre: tenador~pela•lproyinólá·da'Bahla·' 
~~.~:;!!?~~.~~;.~~;,~~~~Te~~~·;: i:: . : ·. , ·: · · . ·,:, .. convidou-rjle a ~n.trar.<com;~lm!l"~el&aidilc\JJ~lo-;: 
, •.Y ,S'!l•·lf~~~~o :D.A, Jus~Ç.\,1.'7: O re~lml)ntq ~anda m~s eu -alada nau;. dei'.d!!monstraçiío!ra-~••enlda;!da:· 
n.O~J:.&1 i 1~.~~; 1,,~.~ ~ .. dlscllas~ÇI. ~eJ.•. ~r~!go yo~ · ar4go, que a Jlrec!ava' doba tes-: uritalllel!l: • 'Du~ca ''.os:~ tp~ · · 
e.flíldaa de.caila .. ,u~•~procedaJ.votaçao,afim .de yoque1. ·· .•. :· ...• --·tO' r!. ::rr: ,, " .. ,,,,., .... ,, .. LI:-•ra.'.!'4L •• r 
séjA:r'<sf.o:atl:lto .P.·~~il- :~Jii::emelldas Oll sejn. en~a; . Si. os. honrados. :senadoréí '~ei1tell41tm:,qu~~·lgllma. 
Ora.;_ no ~s.'!-d~ ,,~ctual . ~- 'Pl.OJOC~o ·.que· está em dta- cous~ se deve: Jazer a ,re1pe1to:: da· .mater1a; ~ulõós 
Ctu.Sao .é o: .. q~e' ~eiu; d~ ~JDara, dos .. Sr~. deputados, coavtdo.a que apresentem·.,eme~dae;'lidéas•qiJ0/.&011'~·· 
ProJ.ecto.cUJO.rP~~~i.r.o arUgo,.;co11tém :dt!erentes .pa- dam a melhorar o, projecto (Ap01ado1. )-<•' •: ',,, fJ';I'''J 
ragrapbos.., ,é:~un. 'ProJ ~c-~. por.;e~emplo, CJ!lmo aqueUe . • ·o sn:~ D: MA~roBLi ·~E' ô ·qué;q'u'erêlil'ó~ 'tl>C18i: ~= '. 
c(ue·es&abeleceu~a~~leJçao porcltculos; atllda.que eu ., . ·.... .. · .. ::: · .. · .... · ,., .. ·' ··· ...... ,,, .,,,,.,,,, : 
nio,lipresentAABO;eme:ndai, o Sr .. plesidente tinba.,de .. ·OcSR.)\fll'(IStRO.,D.\ J'us:nç.~..:,,~: n ,d.lue.;que.,llii~ 
JIÔF;em 'dilcuílii.o, 0 a~t; t:~ .. com·,todos: os seus para- posso prete~;tdEr .. que. uma< emenda ,qual9uer, ap~;ese~':" , 
gr.)pp()l. ;,~-go.;~a.;4~ .. tida,cjue,s8 aus .. citou,nãofoiJe.v~n- tada P.or.DUm ~eJ .. a. 1n .. capa.z de.corrll*.. , ... o~ "es,to~&.1~.- ,. 
tadi,pelo., ~~~~o ~a ,J ~Jça, , po~que .. essa dUV,lda posto . a ad~Utir. o que. fôr _me.lho~. ~.,.,_.,.,"C! :r• ,::.::; .; ; 
podfA·.apparecerr> aiilda: que eu nao apresentas• e • V· Ex. V lU as doutr1na• ~o;· m.eu proJecto.•:.Y..41DPJ:· 
emendlis.:: ~:;~.--:· '' .. :.:. ·· :<~ ·~::: ', .· · .· .. :. vêr pois. qual d· O ;ponto: de dl'f'efiODOIII>i ':Aalfll.ó'f'êr., 
:>·:···,:· ...... , .. _,.c;. · .: ···' , · ·.. . : .. st.noa.entendemot;:.e •á•,ena·•imtelUg.mclll,,;ió:~p~:· 
0.1Sa •. SIL:VBmA.'DA;MO~A.·~,Vt!JI V. Ex. que.~d~ deremoubegardiscutindo.a .ma~ria;.;,hn·:,•:' ,9 ;:p -~c-: 

um d~ll,l_tl• P.~~~~r.~~~?s é !Jm artigo impor &ante~ . , , . Não inveatigarei. agora ,,sLo:··p~jeclo:l qüa,üvet<a.-
:9. ·Si!::~MI!(J~:r.t\C)';;~~;lua'EiqÀ.: ~-;:-: Es.tou. responden- honra de apr~senlar. 1~tis~z.. ou uao, tC)I ~eclamos,da. 

do lO 'nobre ·aenailor pela . prOVlDCia da Bahia que uma. ou ode outra. OpJDiao;· • que: se; pronuncla~am;JIO 
f'lill~jl- :~iji,~;t1.~'''1!i~n. quê~o. ··demonstrai, ~ue0 · ~i ha paiz contra ... ou 1 Cav_or ,da: lei ,de 3_;de:· deze.mb&y. 
colifüíto'!c· ella';na:o:·prevém · da. ·apre. sentaçao de mi..: O nobre senador. ::p.elC),·Rl.O' .. ·de. :~ane,iro .. '. ~n.n~. ~ll!l.á.· 
nll~í~ élii~ndiiifli~ lta'éónCuaãoi 'ena 'provém do psrii~ que será es~·um;: dos· obJectos··~a ·qua,:;y~t..occupu.:. · 
cer· itâil' hóui!á'dil'commiliões' de constiluição· e'fegis- •e-quando: t.o_rnar '·a.pala'Jra. ·.:Eu". e~tendo~.'aeDhores ;· 
la~o; .PC)fq!l~ }:éUal.d,i~ram, que, entrassom os dois que, -qua~do·nóa f'azamos:.lei~. d~st.a· :ordem_.'d"Ye~C?• 

. proJ!',cloa ODLdilcussão, ·.e.que.! eu·oft'erecesae como procurar· altender ás necel:!tdade•;·do Pllz, •lelll:'~lt. 
emenda. o ,meu;P,r!lj!!C&o; ora, eu o não .podia. oft'ere~ bu1car no pauad~._recordaçoes que, podem pe.r~cer· 

. COr,: COÍDÓ- euienlfa ainió·ail' I, a dlsaússão~ , -: ·. . OU. que 'pertencem : d•- biltoria,<mll;que;•D~O· podem 
...... ,, ... ·.·.- · ... , .. " ..... · . · · · ............ · -- concorrer para esclarecimenlo:da,materla •. y.,,:h ,,. 

'' . OtSa •. SuvB~R.\rDA. ~OttA. :..:- lá se Olpl~cou 1110. . o. projec&o. de;185&•.COD&ém rdispOsiçõesJéomt(l]gu-_ .. 
O ·Sa. Mnnstao ·DA' JustiÇo\ :c-:Não estou'inculplll· mas· da• quaes.eu;não1conc'ordo.r~.11uando Hl&lac&ar .•. 

. . do .. !l•. boiJr!da .... • .• ,C!Om. .m!uõ~~ .. ~ .estou d. izen~o ... d.onde da .... d· iscussã. o". cor. resp?nd,en~.:~.,ca. ~·,.llm,jl. os .ar&Jgoa,. 
n~sce.~a. :~u~d~t·i',·.' ::. .. ; 'i . . . ,- , ... : i nó.s.· íarem~s:.a.• ~onud~Jfa.çoes;,_qu~ .. occ~~rQr,!lm,,.Por.: 

·OfJ!obre aeaad~r; . que· tallou· em. 2~· logar; ·.disse· exemplo •. o. proJecto .de .. !85& res&~u.!ge as:aUrib~iç!)es 
que nao 'hll;'·r_elaçao_enlre·O'men·proJecto. e·.o proj~~to do· jury·;:··eoJe'!·e.ntendooqlle cfsso:~nao· é cony_~ateate, 
de ,1854, s1aao. :em "um ou. outro'ponto.'· Eu' eôtendo no que nao ae1 s1 Y.ou de .accôrdo·com :a._opintao'llbtJ"-. 
que i no .. meiJ .projeç~o 'ha: artigo• que ·S!Jiis.ti~ueoi ~mui- ral,• ou com· a opinião contr~ric1 • .JEm,oocaslão cOppor
tOit; !lr.Ugos. do •. proJeCto :;de· 1851, pr1nctp1ando: pelo tuna direi ao senado' os motnos .po~ que,. entendo que 
ark t.~,J~ ';· ,·":~::·.:.>~ • '" .. , , . . ; qão ae:deve privar.1(). jtny_das;-attrib,uições que .tem 
.:.NealetartlgO,· Sr.~·.p.resldenle, .. ae .tracta do JUry.e actualmente,, .. ':: ...... :-~-- : .... ,~.-::-•:.: ;, ... : ..... '"'·. 
se estabelece que el!e seja por.cabeça de comarca,, e E. por essa o.ecasiiio pedirei aoa nobres unadores 
eu. estabeleço que:nao conhnue ~ara·haver concelhos que suscltem.1déas:. ou emendas, q,ue. p•m:. me
de jurados.o numero de 50 .. exigtdo. pelo· art. :u .de lhorar a. instituição do jury~ pnacipalmente no 
3 de. dezembro· e .sim: o· numero de tOO jurados: pa• ponto. de obrigar os jurados a-.. comparecerem ás.ses
rece-me1'poia,q•le é. ma teria. inteiramente connexa. sões, porquo entendo que é este um dos grandes males 

.Quanto á parte relativa ás calumoias, eu não que actualmente se . sentem na administração ,da 
admitto·.a. doutrina do projecto de tsrn, mas n justiça pelo jury. Vamos pois. vêr qual é o modo 
substituo por .. outra e.assim por diante. . · . mais conveniente. ·de fazer com que ·o jury se reunn 

llfe pnreco que esta é a maneira de fazer emendas mais facilmente • 
• 

I 
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Não me parece · inais acertado o arbllfio do pro- cbeg~r·: á~ meu 'nm,~;~i:p~rv~n·t~r~~-~iú..' '8ó.pa.r~srà
jocto. de 185i, que só concede o jury nas cabeças do pbo estiver em.discussiio,. porquei.não,sõi· si me·,será 
comarcas. Eu entendo que, sentindo-se o grande pormittido, na occasiiio:e~~t<que.estiver em.discuss~o 
inconveniente da não reuniüo do txibunal, declarar~ o_§ L•, discorrer· sobre ·todo o ~rojecto.do;nobrc;ml
seqúeollanii.o tenbalogarsinãonascab.eçasdeco- mstro •. · ... -::·····, , .... · .. ,·,:·--~··.-··i\,.,,. ,..,,,,,. 
marcas, é concorrer para o m~l que se quer evitar,. · o sn·; PnESIDE:!iTÍÍ:,: '.;...;-Não~"sàilbor.'<Ji ... '·:.nc:;. 

~~3e!e~e~ê d~;e;;~iv~~: ·· ::suc:~siiT!c~~~~~ n~~ ·. ~i'S1t: :n·,1ni~~.'nÊ' lí~i\íiiDA :',.'~~Qjiét,~~~bég~r~.~~-
ordom. , , , . . .· ,. ·. · .· . . S!Jint.~ C()~Ciusap :,~CJue •. pda~.a se,.p,~~.ed~'~\sdc.~S.u.r .9/i.~a 

Digo.'sómente a v. Ex. que procurei com o maior ~~atona,_" pr~ciSO que to as as emen a~.--~· .ri,m!,~ 
oscrupulo estudar o projecto ·de 185i para olfere- nt~tro seJam tmp,re~sas ·~ pre.s~ntes a~.~~~-~.d~~,p,or
ce,r-lbe 11& emendu que se ,çontém qo meu projecto; que de outra ·.maneira: nao.:se, poderá .prov~o;.c,~rpo 
já expliquei-lhe a ordem que. segui neste ~abalhf?, e des. e~o provar,: q_u·e. ·o 'pr.oj~ct!F d:e_. s_ :.:;~x. _.-'11em,-,p~de 
peço a V. Ex. que mande buscar a .emenda . aubsutu- semr p~ra a. melhor.: repr_es~iio, ·';dosAe~i-~fos,-.J;lc_m 
tivs. do arl~ 1~·; aam· de :dar-lhe .o desUoo. que. eo- para . a Inculcada;. ~paraç~o· :da-'l~~bcu~.: :n,~~; tão 
teo~er que é t!o regimento, JlOrqut faço uma decla- pouc? o~~rece. mats_ garanttas BP.S·,ctdadaos, q!l.~}ô:
raçao final: ~ao quero atropello d~ Cor mulas, quero rem _mdlctados' em q!lalquer enme. · Co~o . ~e.1, de 
discussii._à.calma 'e re'nectida da materia. . · .cpnstder~r _esta materlf!. no· par~grapho' em''dUI~1JS• 
. · · · · .. :- · · · · ; : · . . . · sao? . N:ao.· posso.; São,. co~hectdas ·.n.s.ti~~l!!' Jl~e 

. O Sll. · Pl\EBIDBIIITB • ·-. ·M~s PrliJ!et~o que ~udo, S. Ex. tmha, as do seu proJecto'subst~tutlVO)','mas-
. cumpre •. r~solver~se :a 'qu~s~ao prcllmtna~ suscttad~ qu!lm me assegura, que agora, D;AS ,eme~~as~que.,elle 
pelf?>Sr •. !Jsconde de JtlquJI~nbonha, e :vem a ser, SI va1 otrerecer a cada um'dos parag~apbos -:aaoiha·.d~ 
a, dHc.ussao·d~ve ~r por a~11~os ou por pa_ragraphoa. m!J~ar de _opinião?· ,Esta_ • é' a ;~opiu1qüe~~!lh4!l;sr~ 
O regu~epto_e om~sso a ·~lmtlhante respe1to, quanto m1n1stro ·nao querer admltllr· a· ·pret11renc1a::'do·_seu 
á_ 2:•,dlscussao, po18 s~ .d1z que esta: deve ser por·ar- projecto para a t.••discussãó •• .-•. : ;_,:.,:., ... .- '.:::,.- ;!J,;,;_ 
tigos sem fazer mençao de ·paragraphos:; mas como . . · · ... · · · . ·;.. , : :. : - ' :·;.. . · , .• ,, .. : ~ 
tractando da 3. • discus,ão, que deve ser em geral, O Sn. PnESlDE:ftB:-:-:- Mas}sso,es_&á ;4~~~~~; ~:;;;): 
cslabelece:que .• poderá ~er.por •capitulas ou artigos; · O Sn. B.inÃo DB: Mlinri!BA'!...,.Bem<,o ;sei ;r mas 
si assim .se requerer.; .. parece~me que por: a~alogia V~ Ex. me permitta' que diga· que·:o emliáraÇo>em 
pódo,o,senado· decidir.que a discussào seja por. para- que nos achamos· pr6cede dessa! decisão·llo:-senádci: 
graphoa,· do· que·creie qlle já ha precedentes; ·Eu ·tal- porque,· si ·o projecto.: doe nobre,'niinistro .. tlvesse•:en.;. 
Vl!Z hesitaria si o~ paragrapbos se- podessem ·c~nsi.;. trado em 1.• discussã<~;" como:·.nós'.cpediamos,'+pod~ 
dera r. t:omo ,taes; mas a sua:, ma teria .mostra· enden~ riamos• analysal-o ·convéniel;ltenientei:•, "W~),;;<-·:<"":;JS·:~ 
1-em~n.te C(Ue,não.~ ··. . :o . • • c o Sn; SouzA ruillos :' .;.•Agor~ s\fiíâ:r.• disc'iís'sio~ 
:<o_'SR;::n·;_'MA_ -Nuiii.:- Peço a palavra •. · · ·· ... · · _, .... ··,· · ~.···~·· ·:'':;''-'''' · c·_r' .,,,, .. ,L~iit'_· . .,.·.·v ... -.. .... , ..... ·' , ... · . . . · ·. .o Sn. B.\nAa DE Mua!tiBA~ -Declaro, a.,,; •. ~.· 
.. f>::;Sa!' ·vlS~ON_DB. • n.B .. J~Qulti~IlONnA: -: O regi- que, si a ~~_eussii.o do projecto coriti'!-~ií.r.ass~~.,.q~o 

;:e~~Õe~~~:~~fe:~ha~l d1_scussao a r_esp_ello de~tas ~:c~Jsi~;et _com~~~~ !~\'f?. ~()~~~~~~~(~,~~~~-:;~t 
o SH; D • .MANUEL: -o Sr. presidente é quem "0 ·Sn· •. D. M:~.NuEt: ..;.;;senlli'em'os::miiito.··:;:,- +·,_; 

hadediz_e_ris•o' _:. · ... - . · · o .. s· B •.. :·:.;. .. --:. ··.:.·,·,:A.·.d·~·,_,i· .. ·.>-.::,_,.:;s''-' 
. · ··· .·:• ,;c.··.· ·. ' . J\,. AllAODEw:UlliTIBA'::-· IDlrA'qUe O· r-. 

· O. Sn .. PniÍf!lDENTE:---:- Eu já decl11rei: que o .. regi- ministro· •da .. justiça, ,. depois-de;- se•,-tei;.ofrer@~iiP.: .~ 
!Jlen~o era _om1sso. neste case, mas entendp . que o re- mandar á, mesa, todas· ·as .emelillas, desde ;Jogo•.p,ara 
quer1ment«? deye ser. votado sem;-discus~a.o, ta~bem serem. examinadas, .agora .r!!cue,;déÍISAid~a~t<.J•· :,-'>._~-, 
por a~alogu, ~or9~~;e :n_os .l'.~q':lonm!lntos 1den~Icos a 0 Sn. _Mnnsti\OcD.t lusncA'::.,.;-;.E'.i porqua:·a disO.: 
resp,e1,t«? da. 3., «!•sc~tsao nao admtlte o . rejpmento cussão ó restricta . ne8~e:icásô;··~i· .. · . W'Y ··:c .•'': '''-· 
q_ UE!,haJa .. dlSCUISao.. . . . . · .. , .. ; ·.· O . 'B .• · , . ·.· .. , · .,·.··."'Í· .... ,.,_1: .:·:•·:.< ·.'·"·•.·· · · · · · · .... . · · . · · . · Sn; An:~.o DE· l\'lull!TIBA : _, •DIS,o ·ó ,.ue ,mo O Sn. D. l'tiANUEL:-.-.Sl.·V· Ex. entende.asstm, t · d.. , ·· .. :: .. · ..... , ... -' .. , · ., ... ·"~' •.: .. ·· 
eu.me calo. . . . es ou _quo1Jtan o. .. . , ._., ...... :.:• .. _,_,. "·'''" ~.::·:-
. 9 senado,· sendo. co!Jsullado, decide po'r JS votos O Sll. D. M.\NUEL·!- -~orquti Y./Ex;; não' ~alrou 

contra 16 que: a _discussão: sej-a por paragraphos. · · · quando: se: tractou da--t.llédlac_uSSIIo.?::' '' 11:i. : •. ,, :· .. ~ • · ;; 

o SR: Mn(ist!to 'DA_Ju~fiçA: _:_Eauis\a da deci- .O. Sn. SILVEini ri~ Mot'Í'A:".'''O l!_iõ.~e~t?~·A!! .f:i~' 
são do senado?é necessario que eu· altero as e111-endas. , 1Wstro .nunca estev!1.C;llll1.: ~ .!bsç~~:s.s~~: _1 (~P.~~~os:J 

o sn. PnRsr11u;trB :-o que ~sLá, e~ diiic~~são ó o ' ·o:sn.. ;n:: :rtli~uÊ~:.:.··,~o~q~E~r4~r~~~:a:~u~~ ~iià 
arl .• t.• unicamente •. : · . , . · , · ' .. fl!-llou_ porqu!J ~ao.qutz.,, ,, :• " q ú:c: .. ;:,J;i: ... -~:· '· ::. 
· q Sn. MnnstRO .. DA·Jusri~A·:...,...P~Ís bem, .a este :;:OSn; BA~O·J?E'M~nrii!I:":~O:cJue:•e.s&eye;em;1•1' 
artigo offereço a seguinte.emenda: · ... • : · • · d1sc.ussao.fot umco.!lle~eco,p!OJec.lo.•d_0:1.85.t..; e para 

(I Fie:~. elevado a tOO o numero dos jurados exi'- que . com~atel-o, Sl nao bav~a. qUO!Jl o d~f~nd~SI!)·? 
gido pelo art. 31 da loi de 3 de dezembro de 1841. » Ma.s 0 proJecto do n~bre · mJots.tro;,. este•-:lllm .. e,que 
. . . .- · . . . .. _ · . • tem pe!!!o~s·que lhe sao~oppostas ;, ou, ,por e~emplo, 
~ emewJa é ap01ada e entra em dtscussao ~om o sou o mmtmo daquelles· que têm , de combatei-o·; 

arllgO: " estou disposto l1 expôr contra clle as ::.JDinltas. opi-
O Sn. BARÃO DE MuniTin,\ (pela ordem): ~Sr. niõo.s •. !á disso no Sr •. mi~istro que não aqltava cm 

presid!JDI~, hei de interessar-me na discus.são desta se1;1 proJeeto,. nenhum, art1go: quo p_odoS!!O~sor,,apro• 
matcrta.; mas promctto nüo occupar-me smj·o com vettado. . .. ,, '· . . .. .. 
o projecto do nobre ministro da justiça. Agorn, se- O Sn. D. MANUEL:·- O contrario disse o,"Sr.'vls
gundo o ~onndo resolveu, cu que tenho de fazer uma. condo de Uruguny'; prepare-se para- discutir· com 
analysc do todo o projecto, não poderei sem duvida cllo. 
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. O Sn. D.~uio· DE '1\lilnt:IDA:...,... O que '! no~re mi- opinião1 .não.~ ma~.s , !JOm: ~e!los. ~o :q~e l~~ adia
.. ntstrOidese. ~a;está'-prevenldOJpela. 1. eg. tsln. çao e .. xtstento.l men. to' tequer1. d. o pe.lo ·S. r . .- m1n1s.tro• 'da'JJUS .. tt~a~ 'P .. ara 
A• unica:·cousa ,: tolera:vel;. do (·poojectoq; o •augmento: ·que o prôjecr~ :entrá' e~ ~isc~s~iío',d!!P,~i!Í'de)!XIP~es

. dorordenado •aos :mag~strados~.,·r. • "' '·"' <··h >.r"'" · ···: ' :aas·as .e meadas ·e •cada .nm de'llós· ter ·conhectmento 
;-'r.Emflm,:lise~hor~s; thel:·de•:·~~r•:m!nhas 'fracas: :della's; V,, EX~·~.ãifi:ndéCi!~iu: a~·~~~~)~~~'rüp~ii.~o do 
1d~as, .. .he1 de • SUJOLtal-as • á · conSlderaçao do .•. nobrer · Sr .. mtlllstro da JUStt~a, dlZendOJJUII era·contr« o re
mlnistro·; hei1de<rêr C()mo_S; Ex-!.~~aminoll.·ILS ,ver.;.J .giinent'o. ;. ·~: ·. ; . :· ', -. -i~'·'. ; •i;>" ... , .. '': · !;:" ''·:·~ 

. 4nde!r~ , pe~~i~~$ ·.da, .admini~tr,aç!io, .da j !JSI~çn'' :~ ·:;Ora;. eu-~ão estoü. mtiiWen(.diâ:ço~. ál'~pgsi
.9l}de loi.~~ber."'~s;•s .. ne!)e&sldades ;_: e.-ni;\9,.~()S~«;J.'faze.r! ;ço,!ls do ·re~ul!ento;. • mas'Y~ .Ex:. permlt~·.que:~Ç~l~ta 
_1ss~ .,s_em:. qu.~·,'~~n~a•todac~·,as: emenda.s clara~,ente; ; mlDha · op1~iao ·a este. respeito. E1;1. :(lnle~Ji?,:;q~e. é 
_4?s•g',l.~~a!l.~h''h"~i.- ~,...: . , ; •-; .,;. : ... . : .. ,,; . .. .:; • ; -contra o·reg1mento ofrerecerem..:sa·, e~en!Jas •'arll-
. ,E,.~,J.:P,f:lr,~~~~o, .~~g~:aV.., ~x.~qu~ n,cce1t~ () o!fere-: gos•9ue não estão em :diiiCUssão ;'poita~~·'-'~;i(~~· 
.C~~e"_to'-Í.do~nO~f~}!ll.nis~ro, ~ara.IJUO su.~s .e~e.!l~as1 ml~1st;ro ~&>justiça; achando:se. em:'~laçus~l.o·;o.:prr
.si!J.?m.;·; ~.~P-~~~~~~ :~: :~~os.s.~mos con~1~e~al~as n!l' d.ts~i 'me1ro: artigo; oft'ereeesiil . a' ~ste :prüiietiq" ar~lgo to
_:élq~s.~!l.M:Pt:pD~~•ro :artig~ ~.e~te. P.reJec~o, on.~an~o, • de a 'as:su~s emendas,:qu~ndo'.aliú 'amdr.'pa,~t~·.déJ.Jas 
_r~,r:pç~~~~o;;,~~; 'Y!: ·F;x~·.·J!afderen.r a es_te.; req11e!'l~; · ~m relaçaO' ~om· os outros: artigos, •la8o.•iria ~~~!'!n
.m~.~t~~·:·~~Ç~.~r,o,~~~~~ J~;~~f) -~~~·~~c~~lro1 a·m~ten~.: · ~on~ ao-reg1mento; .·m. QJ:_quer.er.o;Sr.o' DiiniJt~.o:!Ja 
_;,,O?,$R~_,PaliàlDÉNt&.·i _;A· discussão , só deve. ,a·gora: JU&hça que B~!ls emeadaa: ~eJanrlmpre~a.s.~111,\IJU,t(a!,1· 
:T~rsar;,.sobre,p' art.ig().~. a .emenda, que é o.qué pres•: tes ~e serem·lmpt;essas ·e conhecidàs pelo·s~a~o'll!lO 

. crue·o .regimento~: . · ·.· · ·. · · · .. · se d1scuta o ·.prOJecto;: O! que é:u!Df.~erdadeu~o: adia-
J .. ';O•Sa)BilaÃo 'DE · Mum'i:Í~.\! ;;_O Sr.- ministro de-' mento,' pe~doe-me :V; :Ex· ;• :ear!lce~me:que:não:-~u 
·clarõu•àludit:"ha' .... ouco' {·peço-o te'stimunbo do'nobre eém 'erro ... dlzendo q~e <lSBO.·nao. é:contra•:o-~gime.nto; 

'i i )· . .r: . . . . . . . . d li . d. d . .contorme. ao•l'egunento.;.e:o;que v·~t<~lclmai.Ob-
,!D .J' .~ro, q~e:e~tav.a PfOmp~o a ~an ar . !JlOSa .. es e ser v ar ao Sr. minhtro: .d11 ·justiça~·era.~~íeUe::man
Já. td4as•_as e~end~s, par~ qu~ foss~m impr~ssas e. dasse: por escripto esse requerimento, quelhll'Vilé-têito 

.. po~essem ser:C0DSL~O~!i.dll;8 por todo O S~oado, mas: Terbalmenle, . :: -:·:r· :r ·•J1; (J ·>;·m! ·:Iu:-.IÚ. ill'l~ ·r.o;:,:. "
agora, :~!lft..Q.l!-, ~~~~PI1'1!1°• . asr!lBen~ou. sõ~ellte. essa . . Portanto,.si o Sr. ministro :aiada. ·estlbrui.•llllesma: 
8:';1:1,e~~a a«;~. a!~~~1·. • l'!l~.a. to !i_er-:nos de discutir em opinião, entelido(que .. convém,; para:;llncaúrlnbar 
.~~a~ r ere.~~~~~~ :: to.das ~8 St)aUdéas. • . .. , melbOl' a discussã~, que 111. ·~~8;411111 S •. &',ôtem 
·, 1~0. ,&a. ~-~~NJB,l:R~. D.&,J)IS:J;~~A:, ~ E. ta . enganado. oft'e~ecer a !lllda,~m ~o~ ar11goá ·ou :pai'a~aphos da. 
-··:TTOSa~'·'B.&ilÃO';))JCi: Mutútni.& :·-·Não digo q•1e .fôsse proJecto, · Be.Jam tmpressas-:para· .co!lbeciinento'::do 
essa;a.intenÇão doJSr,:mirrlstro;. mas o c~rto é q!Je sen.~do. :. · • . ··. : -·: "; .·· ., ·~·: ·:• ·-·~~· <· ··;! ': · :· 
desse modo fico-:tolhido.de·mandestar mtnha fraca .•. ElS aqut, po1s; ~que eu~tin~ de dl_ter: .. ,Acho·que 
OplJI.· ião. ·a,respeito da:obra de S. •. Ex •. Tive·já· oc. cas. ião. a ldéa . do. s~. m.i .. n. lS.t~o. d. a ~ustiça. de . .ve~se. r ~d.op~da .• 
de expôds&Q mesmo: ao Sr: ministro,.quaodo S. Ex. porque Caci~tat::á a d1scus,sao. ~«,~lo;co.,t~lO,(Sl;~ão 
lioirtez~a~hoilra: de assistir. ás deliberações da com-· pas11ar o ad1ame.,to proposto ,por .~·.E~_.,_,ote.ll,.!lo,que 
~ii!são~;.·'' '< '::.~·' ·: ·- -' . : .. ~.< . . . ·~· :' · ; . . Isto._ e_ qne P,Ód!l:concefr«lr para.,l:'9~~ifl\1''."' diS~ssao, 
-, Es&oa~fallando:pela·~rdem, ~ao ~uné.admtSSlyel asSlm colD?-a te~ r~tardado e, ~~t~~~i~~.}o,d_":s 
o que··peço; o•: que set é que 1sso JIÍ !01 otrerectdo essas v.otaço~s handns até ago~a.- · , .- ...• , - · · 
pelo. nobre: min~tro ·da jústiça,. e pel_a minha: parte - Séria inelhór ~que·· íe' 'tivesse- votà;~o. '.p.~lÓ'~odo 
accsitor~i o~tr~.~O.CJmento .d~ .S., Ex. . , po~ que alguns senadores entendiam ·;cpo~~·y. ;E~. 
< .r0jSa;tiPRBSIDBME :!-,<Não: pOSSO: convir .em que V~! observa~do· QUO(pOr Jiio··se; ter ·aclop~do"a oel
corra:4 d\Sc~o .como.a .desej_!L o nobre .barão,. pot;-: n1a0 que fo1 defeJ1dt~a_p~r~I~J1~:~nó.s;:.a:disc~sao 
que ellao.agora>é ::..reatrlcta .e nao ampla; deve llm1:.. tem-se retardado. : . · . ' ·· · ·, • "'''": : ... :·: · -- . · 
tar.-ae aor;art. ·1;0~_e á. emenda, que. ,t} .s4.o :que está . São· estas as·obáervações CriJe''eu::tiilha: a fáze·r~: SÍ 
.em· diséuslião, e. niio abranger todo o projecto. ou o Sr; ·mínistro'Dãó '1JU1!l' maridár_á mesa~por 'esc'rlpto 
eme~.das,que .se.possam. ainda apresentar. E' ver- o requerimento de adiamen•o, nãô'·duyidarei otrere"~
d,de'·que~ quando-estava em dis~ussão o art. t.o e cel-aá consideração do ieiLado.~:: .::< . .i' · · ; · · ·· 
seus treze paragraphos,.disse o Sr. Vasconcellos que . ~ . · . · . · :;· .. ·"" ·. -
jámoha;todas as suas~emendas•redígidas e· que não O Sa:. ~~SIJ)~I'I~K: "7-o:V:eJo:-:me ~bl'!Jado a repet~ 
duvidava .m. and. al~as,.á mesa. para .serem impressas; q. ue o .. Sr •... Y,as_!:onccllos .. o. fTer~c,eu-se: a .: ma.ndar. ·. á 
mas. ;logo que se decidiu .que a disc~sãO' fôsse por ~esa ~odas as ., s~!r ,emendas, IJl:laDdo esta v~~ em 
p~graP.hos,,declarou ql).e era preciSo dar nova discussao- o art' .. ~·, .e seu~ tre.ze .~r•gr~phos .• mail 
Córma ao seu. trabalho, accommodando as. emendas a ag«?ra q~ o caso é d1verso,. porqu~ J~ se decidiU que 
cada UIÍi édos· paragrap· hos. . a diSCUSSaO f~sse por patagraphos; hmltoU•Se a ·oft'erc: 

, . . , . . cer uma umca emenda ao nrl. t.• que·é;o.que está· 
• ~ ~!t·.:Vl.scoNpn DB ~:&AEtR (pera ordem) : -V. Ex. em discussão, .por _nãa ser. conforme.a~,rPgimerito 

noolcve. a ~al:que Bll . pe~a tantas veze~ .a palavra apresentarem-se· emendas. a .. D.rtir!ls. e ... pnragraphos 
P(lla (!rd~m, porque de mmha parte, asstm COJI!O da que não estii() .ainda cm discussão.. . ·- , ·. . .. · 
p!U'te·dosnobreasenadores,hasómente o cfese1o·.de . 0 S.' V···· · ·u· "·· ·.· '('''."'·.····d·.· )··· s 
enéáininharlbem· li'discu'ssão. . . . . n.. JS<:_ONDE DE . 1\UG,UAY, p~ .... l!r em ~ -:- . r. 

' .. ~Jzue .. ~é.'a~!lb!J- de pa~snr foio se~inte :_o sr: prestdento, nao c~~pre,~e.ndo.J1~1~ dl~'?.::.: -·' . 
mtmstro"da. J:UStu;a;'querendo que ·a discussao seJa o· Sn. VJSCOl!DE DE ÁJrAEtE: -Nem eu. .•. 
feita c<i.r#'perf~it?· · conhecimentq· da materin, .disse o· Sn. VIscol!DE DE Unuau,\Y :- o. que, é 'quo está. 
que ·serm' convemento mandar logo ú mesa todas as em discussão ? · · ·- · · · · . . .. .. 
suas ·cmendlis :substitu tivas e requerer qae e lias fos- 0 Sn; PnusiDENTE: _ E' 0 nrt. , 1• ~ u~l~ainon te. 
sem impressas, afim de que cada um de n6s tivesse 
conhecimento 'dellas para· poder avaliar melhor o O Sn. VIsCO:l!Dil DE Unucu.\\': -E · qmtl é· ~ 
quo S~ 'Ex; deseja, o discutir depois. I~to, em. minha em onda ? · 
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· O Sn. PnESIDEXTE:- E'- a que o Sr. lllÍn,istr.o substitutivo do Sr. m!nistro, da.ju;;tiça i logo,.para 
maudou ago~a e já .foi apoiada. que o adiiunento ?'Eu .Tejo ~ssigmido ·no. parecer.os 

O Sn. VIscÓNDEDE UnuGuAY:-·Niio tenho outro Sl's •. José Ign·acio.Silveira:da Mottà,.barão deJ\luri.:.: 
interesse .sinão em que a discussão se faça regular- ti.ba, l'isconde de .. Abaeté, , :visc!Jnde-de .Sapucahy .e 
mente; e. o ~obre ministro da justiça sabe que nes- ·nsconde,-de Uruguay i e~ estai s~ntaores.niio.podiam 
tcs negoc1os e melhor· p1·oceder Cllm franqueza .e ter dado um ~arecer sinao .depoiS do..haverem.ea~u-· 
cavalheirismo para obrigar· os adyersarios a proce- d!ido a· matena, e.re01lmente .a estudaram:porque .o 
derem do mesmo· modo~· .. ·· ... · . .d1zem no parece_r, ·.e o Sr •. ,barão.deillurilibia acaba 

O .Sn.' l\hNISTno DÁ. Jusl:Íç.\:- V. Ex_ •. quer m_ois de.de~larar q~e. nenhum 4os·:.S1 :arliso(d(qu•:.•f 
franqueza ? , . . .. . . . . ·· compoe o proJecto .merece a sua approvaçao; ·,. :· 

.o .. Sit. V}SCO~~E; DE. URUGUÀY :.::...Porqu~ o n~bre o Sn.,BARAO DÊ 1\Iui\ITIBA: ~ Ap«;~iadoi·;·.: .. , .. ·'J' 
m1111stro nao ha de: querer agora o que ainda·ha O. Sn. D •. l\IiNÚEL.: ;-:Póis )i~epare.:sê:\'B#à;·a. 
pouco propoz? ·Porque não quer agora que se impri- lucta i _ha de e~contrar .,o,Sr •. y.ISC~n4(1.,de)-l'r,qg\!!IY.: 
mam as. eme~das . em frente .d,os artigos !' paragra- q~e ha pouco d1sse qu~ · do,pr~J~C~ ,sp,!:is~~ut~-.;o;.;~O: 
phos • do ._ proJecto ·para melhor .. esclarecimento do n!lo .concordav.a .C!lQl • dois ,ou. tres ~.art!gol! .;, ~~~u~ a.s:-: 
senado?- Estes projectos f!ão complexos i é neeessario se~ero que quando. :e~t1ver _(),Sr. ·.VISconde: de .~Uru-· 
portan_ to oue possamos comprehender o _Rystema t_ odo guay de encontro ás minhas ojliriiões; bai' 'de' àlmo": 
e nii.o ir vivendo ilos bocadinhos; digerindo cada um çar com pouco prazer .• '" ' · ·· · ····:·::···'< · ·-:·,,:···~·'''.':· ·- ·· 
o bocadinho.de pii.o que o Sr; ministro quizer dar. · O Sn. ViscoNnÊ DE A~~ho~x'nQri~_:;·f~:liiai;J,§!'~ 

Por isso digo ,que a idéa que· S. Ex. manifestou a que 11c.a_ com,poucas f.orças, ..... · .... . ; :l .~,.,. .• :.> 
principio, me parece mqito coilVeniente,·póde servir o Sá. D. MiNuBL: ~ Que remédio terei eU:,?;.--~ 7.-:
para encaminliar a:discussão, e não-gastarmos horàs . M.as, -senho~;es, .o nobre. &e .. na_dor __ :.p,elà· provln_· cia.'.dâ'· 
e horas com questões de ordem. . . · B h 
. Pela minha parte declaro que estou promnto a .a 18• a _C{uem_ne!lte,mC?m.ento,'me:eiJt~u-~eCerindo_,o_· 

acceitar uma discussii.ofrancai mas niio medeiÍarei disse:.« Nào posso, cons1derar~o prC)jecto doSr.:mi•.· 
1 

1 
d ( .. , ) nistro da justiça,. si. as doutrinas 'dé s.:Ex,;não:Corem' 

ovar por ouro mo o. ApoJa.os. .aprese~tadas á proporção :q!le-se._dil~!ltiiiêâda,lilJi• · 
O Sa. l\lJNISTI\ODA. Jusr_ IÇA. :...:...;Quem Ó quer l~var d~s artigos.» Nao póde conilder.!Jr:p.orqileY po~que 

por outro modo? E' preciso que V. E;x explique isso; aao quer. · . , ·. .. 
· O Sa. D. MANUEL :-Sr. presidente, desde_ que Po1~ o nob~e senador n!il"pó~e disco.l:l'ér·_solíre.~a.s 
entrou este projecto em discussão ·tenho .notado. ma~en~s que se contêm no proJecto do Sr;·mfaistro 
cousas que me maravilham, .difficuldades que nunca d_a JUSI!Ça '1 Quando. o··nobre-sonador tomar•-em:con
cn.xerguei. Principiou-se por dizer; « Como se ha de s1deraçao as dispostções da·proposição de .. t854 não. 
discutir-o projecto da -~amara dos Srs. deputados? » pôde com opportunidade íiiscorrer, ·:e· discorrer lar
respondeu-:se: u Perfeitamente b(lm : si: quereis dti~ gamente sobre todas as disposições .. do 'projecto; do 
fendêl~o, defendei-:.o, esiniio' fallai e votai.contra. i1 O Sr .o .ministro da jlistiça, sem ter neeessid!de. de. uma: 
senado corto11· a difflculdade votando para que 0 pro-' s~ ~ez fa~l!lr neste projecto ? lá &!' vê, pois, q11é iâ~o 
jacto passasse á 2 •. • discuss~o. . • . nao é maJS do que um desses .meli!S·•de;que, .UI!&mOI; 

Entrou pois o projecto em 2.a. discussiio,.e o nobre no ,parln,mento, e a que Bentham chama -tactlca das. 
minil!tro da justiça, que bana organisado um pro- as~~:~é~~nio'DE MuaiT~BA;,:2Pt~~t~;;~~t;,:i:i~~.~ 
jocto substitutivo, disse: « Descançai, deste projecto · · 
que organisei tirarei por partes as disposições que o Sn; n; M.\NtiBL: ~Proteste •;·contra ;1Jeiitham. 
nclle se encontram, e as irei ofi'erecendo como Não se v~ que aJalta· de estud(l··dà ·màteriil. •é .. um' 
c~endas. ?'. C?mprometteq-se portanto o nobre mi.: simples pretexto de ·que os: nobres 'senâdores 1e •ser.;.; 
ntstro da Just1ça !1 pqupar-lios este trabalho. Eu de- vem para demorar a discussão ? ·. Senhores,.: õ nobre'· 
claro com fran_queza que agrade~() a·S. Ex. esse ministro da justiça acaba dé'ofi'erecer.umar.émeildá
mododeproceder: mas eu, e mt::pareceque coinoeu ao.artigo 1.•; discut~mos ·o artigôli~,· discutaoiêis'if. 
todos os outros Srs. senadores, tmha em casa 0 tem• emenda; aca·so será preciso· que ·se imprima· • élta 
P.o sufftciente: P.ara con~ron~ar li projecto substilu- emenda depois que o projecto sulistittitivo do ·sr~· mi-' 
tlVO do Sr. mlDJStro da JUStiça com a proposição da nistro da' justiça tem um: mez e meio·: de e:díteiléla;'i 
camara dos Srs. deputados. ~u nunca exijo dos pois não estudastes em mez e meio e'haveis'·de·éatu-' 
meus collegas trabalhos que poss.o fazer em minha dar de um dia para. outro? · · .. : · · ·,, 'r •·. :·.; 
casa. . Porventura a emenda- que 'S. Ex; mandou á me!a 

Po.is esse· projecto· do Sr. ministro da justiça foi é alguma novidade i não é a mesma cousa ·que· está' 
apresentado desde o dia 31 de m!lio e 09 senhores no projecto s11bstitutivo c;rue el!e· ofi'~rece-asora por· 
~mda _o n~o eftudara~? Creio, Sr. presidente, que partes; porque na 2.• disc~ssao nao p_6de ser.· de 
1sso nao c exacto, creJo que os nobres senadores es- outro modo ? Estou persuadido de _que esta maneira 
tudaram este projecto, que as proprias commissões de argumentar e de discutir não . é pro~ria de ho
o estudaram, salvo si alguns dos seus membros assi- mens tão conspícuos e' que sempre 'considerei ê con
gnaram de cruz o parecer; sidero como eminentes.· Pois nés que ·estudamos 

o Sn. PnESIDENTE: _ Creio que 
0 

honrado mem- estas ma terias, e as temos·discutldo ·desde t843; pre-
bro só pediu a palavra pela ordem. cisamos do grande espaço para 'exâininar emendas 

que já estão impr~ssas ha muito tempo? · · 
O Sn. D. l'tiANUIIL:- E' para 'mostrar· o que Mas disse-se: « A.proveitemos o ofi'ereCimsnio do 

v. Ex. vai vêr. Sr. ministro da justiça.)> Senhores, o nobre minis-
No parecer se diz : « No estudo dostPs dois traba- tro da justiça, para dar mais uma prova da sua 

lho~.!' E quaos siio os trabalhos, senhores? A pro- franqueza o lealdade,. disse no senndo, na supposição 
posu:;ao da camara dos Srs. deputndos o o projecto de que era discutido o artigo com todos os seus pa-
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ragràph9s:: « :Já:o~imicF diff.erentl!s'enitindaí'l ácéo~- recer ,"não· tõmou: a palavrr na .. t.·•-discussão, n1lm 
· modadàs;• 'estes ·difreren.tes paragraphos ;·::quere1s de apresentar-nos as suas idôas;luminosas· sobre·um 

. , meditilr'jlf~r_inais ·d!!' 2-l~h«?ras'f' ~éç~· que .o Sr~· prti'- projecto de reforma judiciari11! Por que razão ·as no· · 
sldente"as··IJiand~.i~~rl~}r :~omo::~~:a~ham, ~fi.m r,te bres commiasõe~,que se encarregaram·.de um ·traba- · 
que·:possa~J!· · s,er_ estud~das. •· Is~l!~.senhores,_ ~-.mal& lho em virtüde dé deliberação do senado; não ·dera~
uma pro~a d.a:rra.nqueza-ll.lealda~e'de S; E:c:; ;~fran- um. parecer mais amplo, mais o:c:tenso, ulil'parecer 
queza.:e:lea.l~adé'~de· IJile: S;~Ex;:deu prova· q_uando: ta!l~ mais amplo, qilanto 11. certo que as uõbres com~ 
apresenlou·•o• 'iien·.'PrOJecto ·1ubst1tutivo> e·ped1u que m1ssoes confessaram que tmham I}& tu dado ambos os 
f!Jilltdmp~es~~·é:e:c:~inado :P.or· duas com, missões ~a P..rojectos ~ PDi'qu'!•. se~hores; por que 11 q~!' h!lmens 
.casa. . · ""· · · . ' .... · ....... , ·'·· "· • · ·, · ··· ..... -tao consp1cuone.bmUaram a um parecer tao.11m~l~í 

O nobre. ministro não.-tinhil . ·necessidade de. fazer em que declararam q11e eram de opinião que ·a~biis 
isso; :JlOdi~ ·.na ~.•.dilic!lssão da proposiçãó da çama- ~~ projectos entrassem em discu~são 'I :Pois,; si o.:pro: 
ra dos Sri.Jleputados u·apresentando .suas emendas Jacto ae 18M estan morto, -e. n1ogue~ o•quer1a~·, s1. 
a- éada-:üm ~ dcii"arti1os ·e paragraphos ; mas S. Ex. todos .o rejeitavam, si não. continltil nada de· 'bom,~ 
dilae :,.ii .Não. quero sorpreza~ quero: Clue se medite~· porque ·as nobres· cómmiesõe.~opioaram • para: q·ué 

:que áà 'e~ainbie, ·quero qu,e du,as com~ssões da: casa !lntrasse e!B d.iseussão coiJjuJ;lc~amente' com c, o pr.o:.:. 
dOai'() seu pàrecer· tanto· sobre as m1nhas emendas Jecto substttut1vo do nobre mm1stro .da justiça?·· ' '. · 
cónióiíolíre à p~oposição da outra camnra. ".. .. . Ahl Sr •. presidente V. Ex. pet:mitta ·~u:e e\i'seja 
· E .aio~ fallalS . em franqueza e. cavalh_el;l'Jsmo ? um p .:uco malicioso; 'as nobres. coàlinfàsoei .. quize- · 
Onde fJillá a falta ~ ~ franque!a .e · cavaJheuJsmo da ram pOr em ho11tilidade o nobre ex-miiiiatro' 'da' j u1:. 
parte do uobt:e m1!11!tro ~aJuStiça e dos sen~dores. t~ç~ com:o ~ctual minilt.roAa jusUça,;,d~uerlliD,il~;o 
que sus~n.~a.m o mJmsle.J~o.'f Quan.tas vezes nno .vas 81~: « Sr. Nabuco~ ex·.~i~u.tr.~. d_s JUs.t1ça,, ~~~teu:- .. 
temos di~· . « Apr_esen~ vossa~ 1déas, e nós as to· ta1 o voeso trabalho; Sr. m1D1stro da ju~tiça; éle!ell'~ 
maremos. em connJeraçao, us1m .como tomamos dei· o vosso .projecto. »· Mas, senhores; 8.1: commis· 
as_: do P.rOJ~cto;·«!a::cama':a dos ;~rs •. ~eputados ?.·» sões enganaram-se.completamente, ·porque:o nobr.e 
~ao veJO_'DlSSOiSJnao tact1ca ~ ~818 tacllca, em ver~ ex-ministro· da justiça, q~1e conheceu o alcance:désse 
élade mut~o,~da pela;oppOBl~ao. ·.... · · parecer, declarou em .alto e bom som:·- · , •. : .. ' · 
·'·-o· Sa. B.i.iiio 'DE ·MuaiTru: --:o·Não ha tactica. a Não t~nho nada .maia·com essa propoaição,Coiio 

o .Sa •. D. M.uanu. :~:--v. Ex. 'está ·ano n~sta tenho -compromissos; não 'tenho. _necessidade:-o-~e 
sciencla àf é· SCieocia ·~ YIÍ em. progresso. . ·s~sleota!·a; propuz ~SH · prop!>S.IÇI!()::'qUapd~"-ml:-

. ! · · l ... · · ~ ' · · · .. · · . · · · mstro, tsso acab.ou, nao sou mata m1n1stro; nao. te-
··· ·O Sa.·P~tDEII,TB: -:-!I orno. a lembrar ~ao. Sr • se· nho portanto. mais de'feres ·.a cump~r· em .relação 
nadorqueaó.pedi~.apalanapela ordem.. ~. a esse· projecta.,· · ·. · ... ·:····'< :""-·· :: 
. O· Sa.' D.:· MAl'IUE~: ;_.E'. pira JlTOvar que nós po- Es_te e a .razãll por qqe.S •. E~.· prià.cipiou .. PO! que~ 

demos clllihnuar a d1scut1r o ·t.• artigo com a emenda rer .um adumento efllll de_ matar o seu."pr9@e.et(). 
of!ereciléla:'; pelo nobr!l' senador· min~itro da justiça, D.igo seu J!Teclilecto, .Porqul!. S •. · E~t:,.~ .PIJ:lra CIOI'-l'l! . 
sem: gue haja-_nece~1dade · des~e adtamento de !{Ue dlSse: ~~i esll!, proJecto nao ·passar, ~:etu:ar.-::me.~hel 

, estamos ameaçadOI;'··E~ttesde Já declaro que he1 de ·da adm:nlStruçao~ » . , _ , ··:- ._.,;. .. ,· 
vóta~:~contrli similhante a~amento, porque não ba -l'ião Coi questão de gabin~te,'porque .não_ae,tractsu·. 
preCJsao_ del!e par~- ex~m1?ar as emendas do Sr. da t:etirad~ de .todo o .. ministeri"•··declara.Çã~: esta; que , 
min~stro· ~a: JUIIIça. -- ··: . . . • . - . · · · dev1a partir do preudente do concelho; .. foJ; s_ómente 
. ..S1;C~anque~!l .e.lel!l41-.de .tem ha~do. e~. grão su- s. Ex. quem diase: ~«~~este p~ojecto.não .. pauar, re- ' 
b1d,.o, ;é_da;:Par.te do .S.J.:• :. ministro 4a JUStiça; fran- Urar-me-hei da edminlSiração,,. ·Pois·. bem, passou, 
qu!'~a .. e Je.~ld~!le .. .h~ .d!' enc~n~rar os nobres sena- veiu para esta camara, houve sobre elle .patecer das 
dor9s:da.pl!rte .da,mai_onos~~ Nao lenho. s~não um ~m respectivas commissões; e foi depoisde'1udo.isto'quil 

. u~ico,,: co~.cprr!"r, «;o!Jl. o me.u fraqu1ss1mo contm- 0 nobr~f ministro da .justiçll quiz. matar o setf pro-_ 
gen~"'':para-qu!l n_ós~_sessão possa!Dos.dotar. o_paiz jacto, mas nós não conaen1imos que morresse, qui-· 

·com. um!\:m_ed.fda,utll, ~~I de acce1tar Iodas as_1dllas zemos dar esti_prova de•consideraÇão á camara. dos 
· do• .. ~.•enbo~e.s.~.a oppos1ç.ao que·me parecerem ~on- Srs. deputados.e ao .mes.mo_tt)mpo ao nobre ex~mi
_ducen~!'• ;. h~1 de. !D"smu of!e~ecer algu!Das. du~da~ nistro da justiça. _.. . : . - . . . .. . 
á .. c:onBlder_a,çao.,_o no~_re m1Dl~tro d~ 1Ustlça .•. bel .Os- N Buco··•- Dando-lho um "Onero de mortl3 
de emflm empenhar-me. na ducussao, porque en- . . · a. A · .o , 

. tendo qu.e. nós .. temos obrigação de concorrer 'para dJVerso. ' · · . 
·a ieíôruia de tim11Jei;,que, tendo aido.boa .em outro· O Sa. PassiDli!CTE_: . ...,. Mas isso 11 fór.a da ordem~ 
te~po;_Jlojà .te~J(con.tra si ainbns. a.s opiniões d!> o sa. D. MANUEL~ - Estoli provando. que não ,; 
pa.JZ, .as quaes ·consjl~ram _p~ra extgtrem que es~a admis~ivel agora um' adiamento; e · v~u l!l.rminar . 

_le1soft'r!l_ algu!Da mod1.ficaçao. '. · .., . ,declarando que mal daquelles que alll.hoJe .nao:estu: 
E, Sr •. 0presJd~~te,.dlSSe·!lfl aqnl_na. CJsa: «Votei daram a ~mataria, e nisto, senhores, repito o que 

contra. a,pr~pos1çaC? .• da C_!lmara.•.do~ ~rs. deputados, tantas vezes tenho dito: opportet studuissa •. · 
porque esta propos1çao na~ ser'fla smao de a~dor em S- b ·- d M. 't'b dá · i-t · ). 
quê·-s~:~~e.r~a.c~rregar .o_projecto sübstitutivo. ,. · · (ú r. arao e ura.! a um_apa. e. ·. , . 
· Serdíoro.s, na.prollosiçao da camarjl dos Srs. depu- O nobre senad~r nos a fOrma que nem. é preClso 

tailos·n:a: algnma's .1dll'as. com as quaes eu não con- estudar; ora, ·eu sempre fiz um juizo avantajado dos 
cordo; .há. doutrinas que eu. repillo, e que estou d1s- conhecimentos theoricos e practicosdo nobre senador; 
pósto.a·combaicr .coin as. minhas rrar.as forças; mas inas og.Sra.faço a esse respeito um juizo mais «!leva-

- não.posso:nega·r ·~ue nossa proposição ha, 1déas muito do avista da sua declnra«tão. Creio ~ue· ha duas ra-
dignas: d~Jcceitação; lsto é_para_ outra occasião~ zõas n~ssas asserções de S. Ex. : a p~1meirn é. S. Ex. 

Mas, ,pJõ~rgunto: . P"r que razao o nobre senador dnr a entender que está do tal manmra imbmdo nas 
Pela p' rovincia da llnhia, um dos si~rnatarios do pa- doulrillas do_projecto, qne tem feito estudos tão pro-

. ,o ' . ~ 15 • 
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fundos Sllbre elle, que não precisa estudar mais ; ou · O· Sn. BARÃO ns ·1\f unl'i'loÁ : -·O nób~e senador 
ehtiio, senhores, o projecto ó tão insignificante que está ainda tão intolerante como· em ·outr~s· occa-
não vale a pena ser estudado. · · siões. ; •. . · · ·· ·": ' · · · · · 

• ' , . ' • I • !I• '' . • ' ' .., ', 

O Sa. liiiNISTno nA Jus·r1çA: -E então para quo ;., O.Sn, ·PRESIDENTE.: """7 AUenÇão •. 
se quer adiamento? . . . ' o sn;. D. MANUEL; - IotÓlerante.f 

.o SR.-D. MANUEL: -Como o Sr. visconde de Uru- o Sn. BARÃO ·oE MuniTIB.l: - Não ·quer que os 
~uay'ainda está na casa, entrogo a S •. Eit. o Sr. ba- outros teribam opinião diversa· da aua; e, si'alguem, 
l ão de l\luriLillJ, que act~ba de dizer que um projecto tem essa· audacia, o no.bre ss. ador o Culmina fmme- · 
(Jue S. Ex. achou tio bom, que de 38 artigos ape- diatameule com todas as suas ir os. · · · 
nas exceptua dois ou Ires, não precisa ser· est.11- · o·s.\.·D. MANusL:.:...;;Éstou .de·accOrd~·co~ .. ;., 
d~d.i~ ' Sr .. viscondA de Urug11ay;. . · . .· . . 

(O sr. Mirandi dá um aparte.) · ·O SR. PRESIDENTE: ...:.. o Sr .. Miranda .. aeaba. do· 
Até o nobr<1 senador. por Matto-Gross.o estava mandar á mesa um .requerimento. peJiodo: o adia

boatem tão impaciento a '{>edir votação, porque ti-: menta cta.discussão até que sejam -impreasa•.as e!Pon
nha corrido os bancos e fe1to a slla-estati;tica, pede das do Sr. Vascoocellos; mas, como ao art1g;• que:se 
a;ora mais um adiamento. . • discute 'só foi oll'llrecida uma unica emenda, não sei 

o Sn. MIRANDA : _ Eu não disse nada. 9ual v'enba. a ser o objecto ,ao adiamento.~ ~i é o ero-
Jecto: apresentado pelo Sr. Vasconcellos,Já se 11cha 

O· Sn. D~ MANUEL : - O nobre senado.r pa_rece ell.~Jmpresso; si são. porém emend~s nova~, o~~hu~a 
que tambem está muito preparado para a discusiião. ex1ste por ora, á excepção da que Já meoc1one1. Nao 

O Sá. 1\IIR.\XDA:- Não disse coúsa algum.s, posso, portanto, admitllr. cnequenmento: do-honrado 
O Sn •. D. MANUEL: - Tem dito em apartes. membro sem que .lhe dê uova. Córma. . .... 

· · - .. O Sa. iiiRANDA": - E11 'abundo · nas considera-
O Sn. 1\IJRANDA i- Estou fallando aqui com o meu ções submettidas á :casa pelo. Sr• illinistro da ju~t!Ça, 

vizinho. · · _ · e confirmadas pelo discurso do .Sr.- b~r~o de Mur~tl~!"· 
O $n.".PnESIDENTE: -Peço ao nobrê senador q•1e E11 acompanho o Sr. barão de Mur1t1ba na oplDJao 

se -limite ao q11e está em discussão.· · de que não se poderá discutir o art. t.•. sem q~e 
o' SR~ D. MANUEL:- Eu acabo, Sr. presidente, e seja em referencia e combinação corn.todos -os de-

V. Ex. ãará a irnportancia q:ue julgar conveniente .a ·m!lis. a•·tigos 'IDe formam o .JY.atema do Pr,o~eeto; :.e, 
estas. reflexões feitas relat1vamente no adiamento acompanhando o nobre barão de· ·Murtttba, · nao 
que .so pretenda ou deseja aprtlBentar. - expando hojs uinaopinião nova.·· · · · · ··. . · · 

Quando tive a honra de occupar a attenção. do se-. 
O Sn. PnESIDENTE :.- Torno a repetir que o que nado na t.• discussão deste Jlrojecto,.declarei muito 

está · cim discu~são Ó O artigO 1 ;• da proposição da explicitamente que não me JUlgaria- habiJítàdo. para 
camara dos dapujados córn a ~mend~ aprese}ltada ·entrar em iimilhante discuuio, .. emq11aoto. não· me· 
pelo Sr. Vasconcc1los. fóssom fornecidos todos os esclarecirnentos.para isso 

O Sn. DAIÜo DE 1\IuniTIDA (pela ordem) :-Ainda .indispensaveia. · · . : . · . . · 
uma vez 11crgunto a V. Ex. si na discussão do art. t.• · Sr. pre'sidente, a m~teria em .dilicussã~! gue. consta 
desta proposição posso disc.:rrer sobre o trabalho cto art. t.•· do projecto de f85l modificado pela 
do Sr. ministro da justiça, que foi remettido ás com- emenda mandada á mesa'pelo nobre senador .ministro 
JJlissões de. constituição e de ~cgislação. da justiça; é importaotias. ima:·.mul.ta ge.nte entende 

O Sn. I' RESIDENTE:- Já declarei ·que não, por- q11e tanto o arti~o corno a emendá são um cartel de 
que a discussão ago~:a ó l'estlicta. desano, um grito de guerra contra a, instituição do 

> j11ry; muita gente entende-que tanto o art. t.• do 
O SR. DAnÃo DE. 1\IumTID.\:- Então discuta o projecto, que limita .o jtlrf ál cabeças de comarca 

project J que~ quizor, não o discutirei •.• • · com a emen·rJa do nobre ministro que o conserva 
O Sn. D. ·111.\NUEL:- Isso ó mais commodo •• · apenas nos l•1gues onde àe podó.l' qualificar tOO ju-
0 Sn. DAn:io llE.!Junmn.\: _ ••• já que v.-Ex. j11rados, cuja renda é elefada ·ao duplo,. ten

cntende· que nii.o posso discorrer sobre as 1déas ·que o dem a matar o jury em qua•i todos;oJ 'pontos do 
Sr. ministro dli J'usti.-.a· censig!ou nesse seu projecto Imperio, por isso que ;raros serão os munictpi,os '!nd_e 

· " de hoje em diante se poderá comervar, essa lJ?StltUI-
que Co1 subatottido ás com missões. ção, 'dadas &imilhantes. condições. A · mater1a por-' 

O Sn. PnESJDENTE:.....:. Niio·sol1 eu q11e o entendo, Lanto é· importauli·sima, e assim, meus senhores, 
é o regimento que ·õ prescreve: C3çarn-oos alg11ma· concessão, deixem imprimir essas · 

o·sn. D.mi? DE MumriBA:- Tenho visto discar- emendas •••• · ' 
rer-so sobro- tudo uin proJecto na discussão do pri-· O Sn. PnESillRN'rE :. - Estão im.ílressa!'. 
melro artigo. •· O Sn. JIIIRANDA •.•• em referencia a cada um dos 

O Sn. PnESIDENTÍ!: -Isso ó na cnmara' doJ depu- artigos do projecto de. 1851, afim d~ que conheça_
tados, e não aqui, onde ~ó se pó de falia r sobre too.o mos o systemil do novo projecto; ahás, Sr, pres1: 
o projecto na primeira ou torceira discussão. dente, hei de votar contra tudo quanto se offercccr a 

O Sn. D. lliA~UEL: -Não está com vontade do discussão. ' 
dis~11 tir. Demais. V. Ex ,.o quo ogor:~, no estwo de escan-

0 Sll- n.\nÃo DE, ·1\luniTIM : _ necoio as repro- deccncia cm que se acham os ospiritos .•. 
·bensões do nobro sena:lor... · O Sn. MINISTRO D,\ JuSTIÇA:.:..... Escandecencia?! 

O Sll. D. 1\Ll:St.:I!L: - J.lecoia o Sr. visconde da O Sn. 1\IIn~NÓ.\: -Sim., Sr. ministro; depois da 
U1 ugu.'?'· discussão menos traoquil!a que acaba do ter logar, 
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niiÕ é conveniente :lVIO.·o senado seja .chamado a querque, .Mondes dos Santos',· Viannn, Si~mbít, 
dts·utir·umo mnteria.tiiQ import.nte, .que niio póJe .Pimenta Dueno, Fernandes Torres, Fonseca, Alen
ser ·discutida ainão com·muita.pausa o soc_ego de es..:. car, J,obim, Nnbuco, Volla~quo~, marquez de Abran
pirito,:sinii.o depois de es~lareci~entos mu1to amplos, t~s, marqufz de Caxias, v1sconde de· Albuquerque. e 
Não é de modo algum conveniente que agora, j~ VIsconde de Sapucahy. . . . 
no fim da ·sessã~, e. ~o estado de d~SllccOtdC? em que o Sn.. t: o SBCRETARIO leu um·aviso do ministerio dós 
nos achamo,, prmc1p1e!Bos a d!scuhr: doutrmas, que 11 egoclos do imperio, porticlpando que· S; n.- o 1m
tendem .. a fazer uma. 1nnovagao c:omple.t~ no J!alz,. perador se digna receber .hojei pela t hora da taJ;df.', 
que: te !Idem ·a Jazer des.appurecer un.sutuu~aodo Jury 00 paço da cidade, a .deputaçao do senado qu!' teru 
1111 m~or parte dos tcm~os ~o 1m perto; . .. · · · . de apresentar 10 mesmo ·augusto ·senhor .. o ~ecreto 

Façam-nos poisª concessaoque.peç.o, mandem lm- que on 11 Corça naval' para o anno financeuo ·do 
primu todas as emendasem.correspondencia com .o~ t859-18GO. . . .. . - . : 

. artigos do.projacto de 1851~ pau que possamos d1s- · d. 
1 

.. - d' h e se • ' 
. cu til-os depois· de.convenientemente illustradoa. Nio -O Sa. PaESIDE.NTE !!C arou que nao po· lll. a v r ~-. 

edimos.mail do.que--aquillo mesmo quo ha pouco 0 sao porfaHa de" numero para formar casa, e conv1 
~ bre ·mflllltro da' justiça nos oft'ere~eu eapontanea- dou a deputa~ ao a desempenhar IIUll ·missão na hbora 0 

• · . _. , • . . fiuda, e aos Srs •. se!ladorea., presentes para tra. a-:_ 
. meza.e •. :. ._ . ~ . . . · . , . . harem nss eomm1ssoes. · · 
. ·· O'Sa~ .PRilsxniiNTB:- Mas o 'IUB é CJU& se ha .de · 

imprimir; ai ~ão. existe aobre a mesa sinJlO u.ma U!_llca. ,_,_ 
emenda •relau va ao art. t. • que es16. e ln dl&CU81ao 'l 
: :bãda· á'.hora, o s~~ pí:.eaidente deélar.à adiada' a 

discussão e designa para ordem do dia da ,seguinte 
. sessão: . . .. 

Sc&Si\o· de tiS de Julho •..... 
' . 

PiiESIDENCU: DO SR. !IÁNUBL IGNACIO CAVALCANTI 
P ' ' t · . . DE ·LACERO"-• . 

( 

.. . . rsme~ra prJr e, :: :. . . ··I . ~ . . .. 

- it.• e 2.• disc~ssão das proposições~ da camar.a d.os' su~!_RÍo.~E~p11,iiente. ~ .. :.'Pr!méira parte d~.ordem, 
·deputados: ·t;•, approvando· a pensao co~ced1da a do dia. _Pensões. J'otrJçao. - Empregado• ·do 
-viuva ~ . filhos do tenente-ge~eral AntOOlO Corrêa- archii:'o publico. Discursos dos. Srs. Silveira .d~ 
Seára ;_ 2;•, ap~rovando.a pensao aunual de 1:20~1!. Jlotta, marque: de. Olinda e vasqonde de /equ..t'-
eoncedJda · ·á : v1uva. ·e ·filh:as do co!tonel, Franc1sco '.nhonha'.-Sãgunda párte da ordem do da; __ Rs-
Victor~ .de: ~ello ·e Albuquerq~Q; ··3~ · !IPJlrovando forrr~a judicirJrirJ.-:- Obse~ações dos Srs. 11isconde 

. a· pensao co!lcedida ao·conselheuo d:ntol}.lO .de llene- de Uruguay, preside'!_te, M.ran~~ e, Vasconcellos.-
:!es Vascoocelloa Drumoad; · 4.•, auctor1san~o o IJ~ Discurso tlo Sr. barao de Jlunhba; · · · · • 

· 'forno. pata 'dilpender até~ 3:0001! c~m IJ'at.ificaçoes ·. . . . . , . · . . . · . ·,, ... ·. · . . 
áos e!Jipr_egadot· do archi':Q publico; S.• discusFão A' a tO ho~aa e 3/4 da manhan, o Sr. _preaidento 
das proP,osições da· mesma camar.a .: 1. •, concedendo abre .. a seseiio,. estando ,;prese~te.s: '29., Srs. :: sena- -
12loterus a irmandade do ·SS. Sacra~euto da. an- dores. ·: :·.'~.' :.· · ·. . . . . · 
tiga Sé d;;stll cidade· para. te~minar a cons~rucçã'O ~o Lidas a :actas de 13 e· 14 do corrente mez sii.o 
seu tem11lo; 2.•, approvando a aposentaçao de·Joao 8 • 
Salerno ToiiCIIno ·de Almeida, com o ordenado 'que approvadas. 
lbe competit,:uó·emprego de ajudante da secção de . EXPEDIENTE. 
liasigoatura;· troco· e· re~gate do 'Jlapel-moeda.f. t~· _ . . . . . .. .. .. . . . .. , . 

•· 
'discussii.ó•do projecto, do senado, concedendo 2 lote-' o Sn 1 • SECRETARIO lÔ ·dois avisos do· ministe
ritispara•conclusãoda·egr~ja matfizd!l Creguezia de 'rio dos" n~gocios·do imJlerio, remettendo tres dos .. 
Noss! Senhor~ do . !losano, na JlfOVl~cla do 1\la- aillographos das resoluções da assembl~a geral~ 

-.ranhaoc;· 1.• discussao do parecer da m. esa sobre .O a~provando as pensões·concedidts a Val.eruno Jose 
' pre~nchimento · das vaga~ . dos guardas da galer1a p1~to e a..J). Clauilina de Paula 1\leliezes, e conce- • 

e .da porta do paço do senado. . Jlendo qual'ro loterias em benencro das obras das ma- · 
. Segunda parle." trizes da· província do Piauby ; nas quaes resolu--

Contin~açii~..da'~iscussii.o adiada. I .~ ções_s. M~ o.~~pe~ado~ cons~ote; . . . . . . . : .. 
Lennta-se a sessão· ás 2 horas e 3/4 da tarde. · . F1ca.-. o senado .mtelra4,o, e. manda-se communl-

. car á camara dos deputados. 

Aeta. de 44 de Julho. 
. . ' 

I'RESIDENCIA. DO SR... li!ANUBL IGNACIO CAVALCAN'Il 
DB LACERDA. 

· A's 10 horas e 3/4 da manhan, Ceita a cbamadà, 
acharam-se J?resen te• 25 Srs. senadores. falt.ando com 
causa participada os Srs. Gonçalves Martins, Paula 
Pessoa, 'Vanderley, marquez de ltanhacm,,marquoz 
de Olinda ·e visconde· de Marangunpe, e sem ella 
os Srs. Ferraz, Cunha Vàsconcellos, barão de An
tonítn, barão da Boa Vista, barão do Ponta I, barão 
de SuassunJ, Baplista de Oliveira, Cnndido Dorgos, 
Clrnciro do Campos, Suoza Queiroz, Paula Albu..; 

O Sa. VISCONDE DE AllABTÉ participa q1Je a depu
tà~iio encarregada de apresentar á S. 1\1. o .. Impera
dor a resposta á_fall!l do throno, havia. hontem satis

. ·reito es1e dever, e que o mesmo Augusto Senhor se 
dignára de dar. a seguinte : · ,. 

: RESI'OS'IA • 

. c Agradeç~ muito ao senado o apoio qÚe afiança 
ao rrieu·governo: auxiliado por sua ·leal cooperoção 
continuará elle no desempenho da obrigação de pro
mover o engrandecimento d,!l nossa patria. »· 

· O Sn. I'REsiDEN'IE declara que a resposta de S. 1\I. , 
o Imperador era recebida· cqm muito especial agra· 
do. . · 

O Sn. VISCONDB DE AD,\l!T!E parlic;pa mais que 

... • 
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em seguida a referida de11utaçiio havia apr~sen- e 'assim quando o nobre ministro do imperio pedir 
tado ao mesmo Augusto Senhor os doia autographos oa·Jei do orçamento fundo• para.o aerviço.de aua le• 

· do decreto· da assembléa · geul, fixando a força, naval cretari11, ·é que deve pe_dir. 01 qua.forem·neceúarios• 
para o anuo-financeiro do. 1859-1860, e I(UO S. M. para. ·augmentar a gratificação .. doa empregados -do 
Imperial se dignára de~_!lspouderqueexamlnaria,. archivopublico •. · .. . : ••··. ·' ... '·' ... · · ·'::.. 
: . .É·· eguaimente recebida esta resposta co01 muito Para que, saullorcs, estabelecer uma tal coafuaao -

de idéas e de normas como ha actualmente 7 Poil, 
eapeci9l agrado. · · - para aUif!J&I!Dtar-se a gratificação doa·ampresadoa do 

'No decurso da sessão compa_receram mais 9 .Srs. archlvo publico será preciso razer uma ·lei ·especial;: 
senadores. quando na lei do, orçamento aa· póde consignar: '8 • 

.. . . . 1\ECTIPJÍ:AÇÕBS. quantia neceàsaria para esae Om f .-: •··· · '. ; . •·: · .. .-. ' .· 

O'SR- • Spuz·· FR'NCO (·1111-n18• tro- _,_ INwen-'-).·- Pedi Ora, senhores, creio que eate·,nno ·a6·no:me~do· 
A A ua ,_ "" deste .mez de julho estará prompto o orçamento do· 

·a palavra para. rectificar um a,Parte que. 4ei quando Imperio'para. aer discutido, e Isto por-culpa do''so•· 
·na sessão de 7 do corrente orava o Sr, v1sconde de verno ;-e é 'preciso que se vá. dizendó:deadé já>'para· 
Albuquerque, cujo discurso vem publicado"Do'Diario quando elle·.nos qu&er.reduzir.·aqüi- a~·cJJaaceiTaria~'' 
de ·hontem. · . . que nós protestamos çontra eaaa sua pretençio;·por-;, 

Dizia S. Ex. : « .... Ag(lra o inverso : digo aos que queremos dla~uur o .orçamento; ma~; apezar do • 
ministro~- si vós ~'!tendeis que o publico desco~- governo estar mu1tf? .atrazado e.m. orçamentos, -ett
fia .••• ·• Nessa occas1ao eu, eotef!dendo que a op1- penso que o nobre m1o1stro do lmperlo, .na iatelllgen~· 
nião . do nobre ae,n.ador. se refera.a á confiança ou : cia·CVJe teve com a_ commisaii«? de ~rçamento. da =ca.; . 
não confiança pubbca, 1nterromp1 o nobre senador mara dos Srs. deputados;-havaa de convir·com'.eiBI· 
e· disse : « Ha bastante conOança no· parlamento; commissão e marcar os ordenados ·para: ot'emprep
lá. estão na camara doa deputados 66 votos .con- dos do archivo pubJico: Justamente nessa. o~sflo,é·: · 
tra 35; » • _ · que o nobreoministro, m~ependeute·do .Juxo de .UIDI· · 

Este aparte esta exacto; m,s, Am vez de appa:- resolução aeparada, podaa estabelecer>· e•. creio qae· · 
recer immediatamente depois daquellas. palavras do estabereceu, este accrescimo delra.tillcaçõn.,.Poil~•i. 
Sr;· vi~conde de Albuquerque, _que fo1 quando. ~11 já ~stá na' lei do orçam~nto, para que ~:~ma ruolllÇI«~' · 
profen, apparece no fim ~o peno~o._quando ahlJá separada? . . ... ·'· .... , .. ·,, ::>_·,,_· ·:·· 
não tinha Joga~, e parec1a subst1tu1r a co11ftan~a : 'Eu, Sr. presidente, Dio ,tenho .de aprecaar.;agora: 
das cama r as á co'!fi~nça_ da corôa. O que eu quena as razões que leva.ram a camara. dos ·Sra.: depu~dola 
dizer era gue. o m1n1st~no tem a con~~ça da corô_!l, deferir esta prateação; estou .mesm!'. perauadido . de,· 
e tem .tambem a.do p. a1z ;11orque, d1z1a eu, lá estao que e justa. : CJS emprl!iados .. do. arch& .. vo. ,. ou. a. ovoa ,Oil 
na camara dos_depu~dos· 66 voto~ CC?n}ra 35;!1-e- destacados.'' da secretaria d.o imperio, .. t&m.direito.a 
monstra'!ld0-:-0; p~r lSS«? que é prlnClplO qu!' .!-S alguma g'rati0caçi.o1 t~Orqll&· O .seniço·. do .archif.O_ 
cam3ras são o orgao .ma1s comp~tente da opm1ao den hoje sàr feito. nia!B regularmente, 6· uma-."epar-.. · 
do paiz: dig9 !O~~ ~ompetente, porque, ha outros ti~ão separada, e por ils~ im~ .mail trabalho,, Na· 
tainbem, e o mm1ster_1o .está_ cllrto !le. que tem no Je1 do orçamento ~. enca1:nm_ dift'erenlel icléll. el.•. · 
paiz uma grande muor1a. . . ce!lt!ií:as de uma le1 ~anua; nao:sei PC?rqua,o.aebre. 

O Sa• Vl!icONDB DE ALBUQUERQUE : -E' aómente miniStro achou. pre~110 uma . reaoluçao. .. especial· .a~· 
pará declarar, em·virt11de do que acaba de dizer o respeito da grallftcaçao. ~os empregados do;archiV'!•, 
nobre ministro da fazenda, que este discursoJambem. Par~ce que. o nobre. m1nistro. ~811mo,,d~.:e, c~otU":· 
aão foi sujeito i minha censura. · com1go_ em que estl!- resolução-seJa remetlida,á com.,. .. 

1missão de tazenda_para lazer parte .do .orçamento,. na 
~PRIMEIRA PARTE D.\. ORDEM DO DIA. : occasiiio em que se tractar .da auadiacuui~.. . . - . 

• / (O Sr. preaidenté do COfiCtllho · 4á um apàrte;J~~ · · . PBNSOBS. r • · - · · · 
/ Pois .uma verba de orçamento com um - desde 

Entram em t.• discussio, qada uma 'Jlif!O aua/vez, já - não produz o mesmo atreito ,. . . :. 
e passam .sem debate ã 2.• e·desta para a3.•, ai. pro- o Sa. SouzA RAMOS: ..;_'"Mal Jíto'é mail ieauJar. 
posiçõ,es da camara !fos de(lutados approvando •• _..,. .:_A 1 d ' · · · : : · , 
pensões concedidas á' vauva e lllhas do tenente-gene- ~O Sn.- D •. 1\IANUBL • . . po a o. · . . . -
ral Antonio Corrêa Seára• i viuva e filhaa do cvro- O Sa. SILVEIRA· DA 1rlot'l'A :·- Concordo· que 8 
nel Francisco Victor de 1\lello e Albuquerque e ao mais regular estabelecer em leis aeparadal"tocloa 01 
conselheiro Antonio de Menezes ·vaaconcellos de serviços das reparUções publicas; maa eo~o seria 
Drumond. . · preciso que se adoptasse 11111 principio. geral •• 

EMPREGADOS DO AI\CIIIfO PUBLICO. 0 SR. SOUZA R.\KOS : ·- Sem duvida, 
. . _ . _ · O Sn. SJLVEJ~A DA- MoTTA. ... e que se fl:zesse · a 

Entra em t.• d1scussag a propos1ç~o da mesm~- mesma cousa a respeito .de todos os sernços que 
camara, auctorisando o governo a d11pender até a de'pendem de paga do thesouro; entií.'?_ o notire p!i
quantia de 3:000W> com as grat!ftcações addícionaes nistro deve nos apresentar . uma organ1sação do ar· 
aos empregados do archívo publico. · chivo P.qblico, e não ·só mente· ·a respeito ileste1 em-,: 

O Sn. SILVEIRA DA 1\loTTA:- Sr. presidente, pregados que pe~em augmeoto de gratificação. · 
esta· medido me parece desnecesEaria e decretada o Sll.. FERRBIRA. PENNA :- Está ·orgauisado a con-
fóra dos normas coostitucionaos. Parece-me d .soe- firmado por lei. . . . · 
cossario, porque a organisação do archivo publico · 0 Sa. SILVEIRA liA MoTTA :_.Qual é a lei? 
como repartição publica; hoje dependenci11· da se- · ·. 
cretoria do impo.i-io, eslá subordinada ás regras que O Sn. FERREIRA PaNNA: -Não tenho prosonte a 
devem coniprehondor o serviço d~quella secretario, dala. "'· 

• 
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• O Sa. SILVEIRA DA 1\loTrA :·...-.O minilterio·ante- para dar a seU: -arbitreo sraUflcações ao1 em presados 

rior separou ·o.·archivo••da-secrehria do imperio; e daquella iepartiçii.o; em i.o Jogar que es1as gratifl-, -
rez•muito bem,··porque não ·havia "archivo . naquena· caçõenii.o previlorJas, até que a rerurma daquelliue- . 
secretaria ; começou-3e a ,•fazer 'Uma• repar.:~içiio, aliás partição · 1e · raça na · conformidade · do decreto ahi· 
de muita importancia; por um decreto.;... ... · citado; : · · · · · ·.. ' · · · · ·. · · · · · 
··(Ho'umàparte:)· "'·.'".-·,- -,... · . Senhores, emquantoá primeira J!arte, não·poue 

_ ) . . . , · ... , · · .. . . . · . . . de !órma alguma sustentsr a re11olu~o; por 1110 que ·· 
: .Mas e)l_quena que o.governo,·, assr.m: .como apadn- me parece .QIIe é. caso_. _noYo ou · .. VIrgem ·.ilo. nono 

nbou,a .pre.tenção.p~ra .. ae,,marcar .. ordenadus, fizesse parlamento. Em: geral; quando si iugmeutam orde· 
a .organiaição ... da. repartição, e. nessa organiaação nados ou gratillcaçõeí, isto ae raz desigllando a ~~n·
viessem .os ordenado•_,_, poia. do>conlrar~o ,até_ pódem. tia que cada um dos ·empregados 'da repa:r&lção deve 
ser _oa ~rdena~l marcados_. por uma ler e,as- gratifl· ter; nii.o se deixa ao arbítrio do. governo-dar a uas 
caçoes .por .. outra._ Agora,- 11 :o nobre ministro quer tal:.quantia e a .outros aq!lillo que elle eàfeilder em 
adoptar. o,priocipio de aó marc11r sraUilcações por sua sabedoria ou '{larcialidade. . ·. · _ : - · ; . 
lei,.entãoé .. outro.caao;'mas veja. o nobre minimo . Creio, Sr. pres1d~nte,~que·até-hoje àblda .sê niio 

. em·-que 1e mette, porqu"e _S. Ex •. t~m marcado muhaa ~eacobriu uma resoluÇão desta· .ordem. Ee&é .ailno . 
g'rati!Jcaçõ.,. aem aer por 1~1- . · · · · . _ . : · · . I!Yemos- de . aug~ent.ar oa ordena doa, de .'fazer., at:.. ~ 

-~r;, preaic:Jente, .e•~ .. P.roj!cto lia~ -_da. outr!l ca.- gumaa conce88õea·ecrobomical' aos empreg~doa do su- · 
mara joga. com , a orgau11açao de uiDa · t•eparttção ; premo concelho militar· e o que acontece y D ~- · · 
trlêta~_ie)l.é. eitabalecer um.prinçlpio a~iás bom,. e, é ram-se -taes e taea gratiÍlcaÇões, 'taea e ta e! or:l~sri:d:; 
porJs•!! mesm~ que .este .aegoct~ devta ser eumi- pe,ra.taesetae_se~pregadcs_;.'!lat.~ãCJ;.•.e.di88e'uogo-. · 
n~do,e,não ser approY~do 1mm6d1a1amente. · . verno Oca auctor!sado _pU'a drapend~r até'á quantia 
.. Trac&sndo-se· de um. àugmento_de despesa ·que im· ~e _tan_to com ~ratrOcaçoesaos empregado• da repar.,. 
porta:.seguramente·em•·S:OOO~OOO,-parece ao me~ trçao Já menctonada. • O caso portanto é absoluta
nós que: •o : nobre ministro -elo imperlo.noa ·devia !Dente novo,_ e eu de~ejára que. o 'nobre iDinillro .do 
dizer alguma couu,:porque S •. Ex. sabe que ainda rmperio, que deve recusar-se a todas esta1an'Ctoriaa- · 

.ha·pliucos dbil o : seu:collega, o Sr •. ministro da fa- çõ~•, qu~ p~dem en!oher pàrci!'lid4d8 da parte do 
zenda., disputou·· á•ponta d~espada ·os 2:000:t;IOOO mrnrs_teno,· nos exphcasse a razao por que consente . 
que tinham de 'ir pira o thesouro, não querendo de que .passe tal- resolução •. · · . · , · .' ·· .. ·.. . · 
maneira.alguma q~e se:alliviaase os milirues de pa~ .. S~nho~es, creio que, não_ é itm.J~rYiÇo feito. io . 

.- garem -o•·~ emolumentos 'de::.suas patentes; porque mtnrsteno dsrem-•e es~s. e ·outras .. a.uc.toriaçõel •. ~ 
illo privlfa:- o.- theso11ro 11e 2:000~000 .necessarios resultado, V. E:r; desde Já llque .pl'eventdo, será que; 
para ·melhoramentos· materiaes; elle ·rez um es- quaeaquer que rorem.·ós motivos e fundaméritos com · 
carcéo:támanbo que nos deu o direito de dizer ao que o governo diltribua :·estes s:ooo~oo, nenbuni 
nobre::miniltro do imperio que o seu collega não· doa empregados d"aquella repárUção ha de ililar sum
ha·de,goata.r deste augmento de despesa de..S:OOO~; cientemente satisfeito_;, ·a idéa ,de pa~cial~dade ha de 
e acho qne1lesta man~ira· QS Srs_. ministros não estão. entrar no. juizo de cada um · delles,. ~o juizo du · 
de~accô.do.:•· o Sr •. :mrnistro- da fazenda; Callando-se· pessoas ·com ellea entrelaçadas, no JUIZO em. uma 
em' -diminuir i:OOO~, . gritou logo,. entretanto .que palavra do publico; porl.antó · nãô 6 um> favor; não 6 
agora•-,tracta•l& •da- dar gratillcaçõe1 que. importarão um beneOc1o,·é um pe88iiJlO pr_esente que se faz ao 
em S:OOO~; .Eu-d~ejarei ou,i_r a·opinião do nobre minlsterio~ - · · . : . · · ·.. · · -
mini1tro 11o. 1m peno,· porque me· parece que s-. Ex. . Além · d1110· peço. licença a v. E~. ~para· dizer~ 
tem::de brigar· com. a ;seu· collega. . 11 o c:orpo Jeg1Biat1vo! senhores, n«o tem~ tempo: 

() Sri~·M.iaQÔEz ilii ou~o.l diz que. 0 governo não Jlara 1nYest1gar ae. razoes e ruoda~en~ com que 
- tem conc~dt.!o augmenlo 'algum de sratillciação dll deve augmentar .os ordenados ou arat10ca«i.Jel i!os . 

natureza,dl!ltà de que se tracta, ·isto é, permanente •. empregados pu~b~o·~ é, ou se coneide!•. obrrgado a 
E~. C!lll~ que.~ó 18 faz .por lei• Conservou, é yerd>de, denegar tal d1rt:1to '· por«Jue, S~ •. presrdente, não 
gratillcações que existiam de longa . data. com o lia- ~orá o corpo leglllahvo, sr !'lle nao Jlód.e :ler tempo, 
sentimento. do. 'Corpo legislativo, e concedeu outras rn!ormad~. pelo: governo, • .p11'~ de~rmrnar . que 01_ . 
temp.onrias; · o que todos 01 ·ministerioi têm· rei to. empregado! daquella · repartl~ao , tepham eate auc-
Ma118to é·cou1a muito difterente. meato e nao aquell~Y, .. . . . . . . . 

.Esta, resolução fgi iniciada o anuo passado; conce- , . S~nbores, .é um drref~ q!'e tel!l o senado, é.um _
cede ·~10 . 11equeno : augmento a empregados que 0 dr:erto que . o c~rpo legr•Iat1vo nao_ pdde, razone)-· .. 
merecem. Si paaaar, elles entrarão desde já no gozo~ mente !aliando, delegar •C? _po4er executil'o; eatao. 
desta diminuta vant~sem; .mas,.s~ se esperar pelo bem marcadas. na conatiturçao .as. faculdade• d~ um _ 
orçamento.. para alle!lder ás juaras reclamações- dos e outro poder, um nomeia _os emp.regados pubbcos, 
empregado~, _do archivo pu~lic_O', nem daqui a dGis. ma~ Q. outro é .quem lhes dete!~lna, é quem ~hes 
mezes··poãerao elles·aprove1tsr-se de qualquer me- o~tgna o ordenado. ou gr.atiftcaçao, por que mo~rvo, 
lhorrimento·que lhe seJa concedido·· . . po1s, .havemos nós de deleg~_r ~o poder ex_ecut!VO, 

. .. .. · - . · , . . • . . auctorrsal-o para, a ~eu arbt~rro, da~ a um mais, 
O ,SJ\~. Sr_LVBIRA..DA. MonA df}srste das o~se~v~çoes a outro menos, e asstm por dtante? . · 

· que}e~,-comt_ant_o. q~e llque Orma~o 0·1!_nnclpl'? ~e Para mais jusliftcar a minha opinião, veja·v. Ex. 
_que ll}lO _se.ro._o mar~ fixadas· gratdlcaçoes_, stnao, o nu!Dero dos .~mpregados. Segundo a tabella dos 
por ler. . . . . vencimentos actuaes· dos ·empregados do archivo 

O Sn~ VtscoNDB DR JEQUITINHllNJ!.\: - Sr. presi-· publico do lmperio~ ha um director com 1 :200;'/J. 
de!lte! . opponho-me. á .resoluçilo por um outro Qu11nto h_a ~e dar a e_. sle e~pregad? ~e-gratificação 
prtnctpro. ·A: resoluçao dtz: (16-. J · · • • o nobre _ml!JIStro ·do rmp~r.ro '· ~ sr JÍ ~em. em sua 

Do•·contexto desta resolução resulto que duos tdeas mente, .st nao. se que~ d~r~gtr stnao pela Jusbça,· que 
se envolvem nella: 1.• Uma ouctorisoçiio ao governo nol-o d1g11 hoJe. Entao foçn-se uma emenda ao pro-
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jecto, determinando que o dirt:~a.tor terá tanto' de gra- E, si. o Sr. minist.ro do ímperio acha de~arrazo1das 
\ificaçiio. O rido está aqui o inconveniente?. Por que as minhas observações, creio que facil lhe. é .om~

.motivo h a do ir esta .dem:gaçiio ao governo, eile.uma · recer ,emenda, marcar .as gratiOçações que cada um 
f1•culdado expressa o bem determinada.na constitui- destes.empt·egados de'e t~r.. ' - . . · · 

·(:01)? H~ um nfllciH)-mnior com 1:000;(!1. Quanto .ha Considerações porém de outra ordem_: agora peç_o 
rJe ter este offici.l de gratificação? Por que m•>tivo licença ao senado para submetter á sua conol· 
não vai aqui designado? Ha dois.ofüciaesa 800~ cada deraçiio. . . . · . ' . • . 
um~ Porque niio diz o nobre ministro ,que cada um . · Sr. presidente, não é só o archi.vo. publ~c_!l que 

'delles terá tanto do gratiOcaÇão, como se .faz "geral- merece contemplação pelo que respetta á_pos1_çao em 
. mente?, Eu. creio, nã ~ sei, póde ser_que est.,ja em que se acham os seus empregados. Todoa.os e~J~pre-
erro; mas não me parece .que um proJecto desta. or· gados publlcos des•j1ni, o me. parece que até u_m 
dom tenha precedente na nossa ca a-, isto é, no corpo certo pontl elles têm direito-de ob.ter do.corpo leg1s· 
Icgisliltivo. As~im, por.estaCórma, seguindo-se e6t! lativo:algum melhoramento á. aua.aorte ecoaomlca. 
doilti'ina, cstebelecendo~sQ . este precedente, veja -Estas medidas parciaes não servem siuão de _eatlmu
V. Ex.:. note bem, que ·a cr.eação, a nom11ação e a lar os desejos doa empregados publicas ao mesmo.tem
doterminaçii_o dei ordenados ficam absolutamente per• po que lhes infunde n'âlma. O ilesanimo, pofqUe yêm 
tenêente a um só poder'do Estado •. Senhore•, é isto uns obterem, entretanto que outros nadaconseg~e!D• 
conveniente? Não 'é isto uma Yerdadeira confusão ··Não serú, melhor;Sr. presidente; que nósJaçaiD~s 
de poderes? . Ha harmonia nisto; aquella harmonia uma estatística, permitta-se-me. o _Lermo, ·econom1- · 
marcada,. determinada expressamente pela coas ti~ ca . do estado em que(se acham os ordenado• e gra
tuição? tiOcações dos empreaados p~blico~; ~·que ·to~emos 

Sr. presidente, eu estou resolvido, fr(!nca e leal- uma b.1se de a, 6, ·to o/o• ·ou aqudlo. que. maiS ra
~ente o declaro ao senado, a manter de ora em zoavel fôr considerado pelo cor!JO legtslahvo;:para, 
diante todas E.S atlribuíções dadas ao ·pC?der legisla- segundo ella, 1erem . augmentsdoa os. ordenados e · 
t_ivo • .Já:dj.ss~ n.a casa qu~ o meu fim !_).faze~_que .a. gratificações de to:los os empregados publicos, ten
coostu_ulçao SOJa uma rcal1dad~, quer na~·haJa ma1s do-se em consideração-, ·não só os: empregos, :·mas 
confu~ao de poderes, quer haJa harmonia paPa po- tambem· as I•Jcalidades em que elres:os exercem:? 
der o paiz gozar dos beneficias d•l systema repre- Não será : isto mais razoavel e mais justo I' Não: terá . 
tiCÍltativo que jurou. Ningu~m diga-:- estou jli pre" por báse a·equidade·;·.nãó,st~ satisf.trão·as.intençõell, • 
parado para essa c_ensura, mogu_ em d1ga-vós o q'lo os desejos, all..necessidadc s de todos, que_ proclamou 
tendes feito até hoje? Si tenho feito o contrario, Sr. do alto do throno. a falta . da corOa.? Sem duvida . 

·prosidontl!• d~c!aro, muito francamente 110 senado, alguma; Sr. preside~ te. Pllrt~to esta CC?nsideraçiio 
poço pel'dao, smao mo qu~rem dar, eu quero obtel·o me parece mais uma forte ratao do mou.vo 110r que 
rcformandc;» o meu proced1mento. · .. . . voto.contra o projecto. . _ ·. '. :. ·; · ..... ,. . .. 

Ora,. cre1o~ senh~res, !JUe, ;fallando· com esta hn- Além. disto, Sr. presidente, creto que este pro-
g_ua~em f1·aoca, · nao de1xa1~1 de obter a benevo- jacto -deve ser impugnado pelo senado por ·U~a 
le!JCia do sel!ado para C{Ue releve es~as !altas _por o.\ltra consideração, e Yem ~ ser a que_ é :verdad~.:
mlll1-. ccmtx:.e!tldas.ll\Ias_. s~ eu tenho do JUshficar es!e ramente segnnda base do proje!lt~-: «Até que, .. d1z .. 
~eu prcced!m.ento, d~re1 ao. ~nado que até hoJe o projecto, ieja a meama repar~tçao .re!ormadl, em 
cucumstanc1as excepc1onaes VIgoravam· no meu os- virtude da auctorisação conferida nelo, art. 10 ,. do . 
pirilo, arrancavam-me estas conces!õ.es; via o poder decreto n. 781 de 10 de setembro. de.1854; .» : : ·. • · 
fraco, e então alentava-o com auctorisações; via o Si acaso fizermos .esta conceisão, .. o. poder.exe
paiz ainda não bem constituído, ,porconseguinte· cutiYÓ, que foi auctorisado para .fazer. a reforma, 
dava ao .poder permanente, aquelle que tem a não a fará ·_não cuidará della,. e. _os empregados 
theoría e a practica, a_uctorisações pa,ra encaminhar, desta repa;tíção, IJUO receberam· .. gratificação, n.ão 
regular, fixar 11 consohdar. o sys).ema. propugnarão, niió 10starão, para. que a r~forma .se 

Hoje as circumstancias são outras; vejo que o po- Cáça, porque já estiio.satiiiCeitos •. ·-;. · . , . -.· ·. 
4er executivo te~ tudo absorvido; que os ministros A~_ primeira vístá parece que,nadaperde.o.s~':viço_ 
<.~inda querem ma1s; que as camaras de pouco valem~ publico, que tudo. se achara nos.,verdadturos .eaos. 
que se diz mesmo em uma folha semi-officiul que receie 1\Iás note o senado que, quando o corpo_ ·legislativo 
o senado do sou comportamento; porque, senhores, decretou a reforma, niio teve em vistas s_óaiente o 
ou uma resolução, ou uma reforma.nps termos da augmento· dos ordenadoa,_o melho~a~e'nto da. sorte 
primeira arrancará o senado da pos1çao em que se dos empregados.; teve-tambem em v1sta o.~elbora
acha hoje. . . . . .. .. .. me!! to. do sefviço da repartição. Portapto,_s!,ficarem 

Niio boi de eu, senhores, nesta occas1ao, procurar satJsfeJ.!os os empregados daqueUa·, repart1çao tendo 
fazer. com que a_ constitu!çã? .seja. uma realida~e ; este augll'ento de grati~ca_çiio, o soniço'. p\!_blico n~o 
dar toda a espansao aos pr1nc1p1os .hberaes; const!Lu- fica de modo algum satiSfeitO, porque a reforma nao 
donaes, que têm consLantoment~ palpitado ·em ·l!leu se faz; 'era preciso_ portanto que um.a ·cousa Côsse 
coração ; ·sustentar_ essas douLrmas -puras de uma feita co·,_junctamente com a outra; 1sto é, que. na 
liberdade regrada segundo o. sy:tema que nós temos mesma oocasiiiG em que_ S() attendess.o á sorte. dos 
jurado ? Hei de, Sr. presidente, mais do que nunca, empregados do arcbivo publico; so a !tendesse tal!l
protcsto, · ser incançnvel sentinella no. senado para bom á utilidade que aquolla reparli\ão presta -ao pa1z; 
que, quaesquer que pGssam ser as· nuvens que escu- que 'se 'fizesse a reforma, que se· ostabolecesso nella · 
rer.am o nosso horizonte poli!ico, a minha cons- os encargos que aquellos empregadcs devem ter, 
ciÕncia esteja satisfeita. . . . devem preencher ; dllit!l fúrma satisfazia-se a esta 
· Sr. presidente, dizia eu portanto que a nuctoiisa- necessidade do serviço pub!ico.. . _ · . 

.-ão que se pretende dar por os ta resolução ao po- Entretanto qao a resoluçao du, por uru lado maJOr 
der executivo, não ó do fú:ma ~Jguma cunst1tucio- ordc nado ou gratificação, do outro lado niio reforma a 
l:lal, protesto contra e!la. repDrti~ão; o porconsoguinte o paiz· não tem bone-
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ficio algum. Não é isto, Sr. preside11te~ um incon- á elevação do preço por que e3tú tudo? toca. quasi • 
. venienle da resolução;· não·ó is~o·opposto ú mente nada. Ora, senhores, i:200~ pora ó director~ Ac
~ dos 'Iegi~la'dores, quan~o,"querendo a~tender 'á ·sorte tualmente está vago este logar; o qual é servido poJo 

dos fmpregados pubhcos, auctorisaram o governo offlcial-maior: este empregado desempenha·optima
para fa~er a reforma ? .. Sem duvida alguma.· . mente suas ·funcções; é muito asslduo, tem bastante 

S.ou de !>Plnião portanto, Sr. presidente, q~e _o intelligencil!, e e doptado de um talento particular 
proJecto nao deve passar sem. emendas, e na minha pan- aquelle serviço, que desempenha com toda a 

. opin_ião .•e ria melliot que· elle não· passaSie; que fi- péricla, E' desto modo que queremos ter.· bons ·13m-
casse .adtado até o governo fazer a.Teforma, augrnen- pregado• I · · c-·. . . , . . .:-., 

ta r ·~s ordenados, ·.e ··ao .. mesmo tempo melhorar o. ' Portanto 11lio haja medo que ilto.ileja.· um motivo 
sern. ç~. Passand_o o proJecto., melhora-se a sor~e dos pa~a se descançar na . reforma da ri! partição~ e no 
empregados e uao s~_melhora o serviço• E é 1sto o me,ho!-'amento do serviço d11 mesma. O.mea:inte-
qt.e.nós,queremos'l Nao é de forma alguma; por Isso resse é· unicamente attender á sorte de,tes.empre- . 
voto co.nt~a elle~ · · · · · • ga_do!'· Não .mando emenda.· Si' ror pua. uma .com- . 

DeseJar~& mesmo pr~pOr, ~r. presidente, ~m a~la~ mtssao, demora-se isto; e sabemos qll!l, si .a· passar· a· · 
mento para que fOsae'.o p_roJecto á uma .~ommls~ao, • p~enda; e:la·temdeir para-i camara dos deputados';_ 
afilll' de11a ~ar o seu parecer sobre elle, e determmar poderá até passar esta sessão sem se fazer .nada~ Pur 
o quonhtat1vo que c~da ·u_m dos empregados deve ~er lSSO ~cho que é emb:traçar. tudo man~ar prira â. ccim
de·.augmentode gratlflcaçao; e, consultando ou ()UVln- missao. O senado declaa·como · entender·na ,aua,lll- · 
do o nobre ministro do imperio, tractaue de fazer edoria, : · · · ' 
à nov.a reforma. Porém não proponho em attenção o s y · · 1 · , · . p 1. 
e reverencia ao nobre ministro que ha pouco me fez · a.· ISCONDB DE EQUit 'I'I~NBA.- eço a pa AVra. 
n hÓnra de dizer que eu havia. de ficar satisfeito com O Sa. PnnsiDEN'l'E:- A.discus~ão· flca adiada· ·pelà 
nquillo que elle ia·expõr.:.me e ao ~e!lado. E_ eu, q'!e hora, e passa-se·á. 2;• parte ~a ordem· do dia.· · ·. . 
·faço timbre de pres.tar a~ nobre mm19tro d~ lmp~r10 · SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA·. 
tod!ls as attençoes Imagtnayeis, teda a sympatlua e . · · • 
amtzade que em geral existem entre passou taes REFOJUÍA. .JUDICIARIA· .. 
como ea e o nobre ministro, termino aqui este ·c · · ·· • · · · ·· · · ··· · · 
meu pequeno discurao, esperando ,o que pó.J.e' dizer ontlnúa a discussão adiada na sessão antecedente • 
0 nobre ministro do impeno. . .do art. · t.• da proposição da camara do• depu'tados 
. O Sa. Mt!ÍISTRO DO llllPERIO i -A observa.çiío que sobre. a •.dministração, da jiiBtiç.a a,.com.a emenda-do 

Sr. Vasconcellos, ·apoiada na referida sessão.··· .. · 
fez o nobre senador acerca 'da· auctorisação que se o artigo é este: .. · · 
dá ao go•erno para mandar dar estas gratincações 
aos empregados do ·archivó, eu a reconheço fundada: « Art. 1.• HAverá concelho ·ae jurados nàs cabe
esta eu a esperava. Mas é preciso notar qae se tracta ças de comarcã,· os guaes·serão pelo· go'f'erno desi
aqui de uma·medida. prov19oria; tracta-se de acautel- gnados; e nas cidades e viUàs .pop!l,losas que. tiVIJI'em 
lar a penuria em que vivem aqaelles empregados. 100 jurados pela quàlificação'actual;.: · . :.· · ··. · . 
Portanto não -devemos embaraçar I! passagem do · « A creação ou l!onservação·do concelho de jura
projecto • . q prin~ipio está salvo. A lei 6 qae estabe- dos no• referidos togares, auim como n. do fôro 'civil 
Ieee as grati1lcacoes. · · . . . naqaelles em _que não ho"uver .. concelho, dép'endem 

·Agora, para. satisfazer ·ao nobre senador, direi de ilecreto do governo. . . · 
abàle, ·segundo a_ quál pretendo fazer esta distri- A emenda é ·e~ta: . . · '· . 

. baiçio. A ~ase existe no mesmo regulamento desta u § 1.• Fica elevado a 100 o Iiumero de jurados 
repartição. Oa .ordenados estão marcados, ha de' se que o art. 31 da lei de 3 de dezembro dé 18U tem 
fazer uma propor~o em relação a elles, segundo as ~arcado, pua que possa haver em qiiBll(úer termo 
suas.ditrerenças. O 'director tem 1:200~, o oUlcial um ·concelho. Exceptuam-se os termos das pr~vin
maior 1:000;'1), os oftlciaes 800;'1) cada um e assim vão cias ·do Amazonas, Matto·Grosso; Goyaz e Piaahy, 

·diminuindo. De 200~ na mesma proporção se ha de onde ·serão bastantés 60 jurados. •. · 
.. dividir os 3:000~. _Assim me parece maia natural; . o Sa. Vtscoli-oB DE. UauauAr (pela ordem),: .. ....,.Eu 
augme~ta-ae na razao dos vencimentps, segundo as pensava que havia sobre.a,mesa.um requerimento de 
Categorias dos empre~ad!ls, e melhora-se n so~te ~e ad!aineJ!to do nobre senador .pela provif!cia de Mat-
todo~. com egual~ade. N~o o!fe~eço o emend!l, 1. ! to-Grósso. .• 
por ser uma meJ1da pronsona; 2.•, porque lStO vn · . . ; 
demorJr esse beneficill; e que bem pequeno é _O Sa. PRESIDBli~B: - ~u declarei na ulttma ses- . 
áquelles. empregados; s.o, porque se ha de tomar sao q'!e o Sr .... Mu:anda tt'!ba mªndado. á me!'lu~ 
isto em consideração quando se fizer a reforma. requer~rnen~o •. pedindo adiamento da d19CDieno·at.e, 

A este respeito disse 0 nobre ·senado!': " dando que se_rmpru~n~sem as emendas do Sr. Va,!!concellos; 
este melhoramento fica esqaecida a reforma dare- ~as como ex1stu ap'tmas uma emenda, 11ao era·pos
pertição. ,. · ' _ · . SIVel.saber-se quaes ~ram as que o honrnilo memb~o 

Isto, era suppOr: 1.o que os empregados são os queria· que· fo~s~m· Impressas, e qu~ eu nlio pod1a 
unicos interessados na re(or::ma pelas vantagens que po-rtmto adJ?llll! o requerimentO'· sem que seu 
dahi hão da tirar o que é suppOr que o governo não auctor lhe desse nova fórma. . . 
attende ás nece~idades do serviço; em 2.o lagar, O SI\. MIRANDA. (pela ordem):·- Ainda nii.o !aliei 
isto seria suppôr que os empregados ficavam já. na discussão do artigo; fallei a priiileira vez para 
muito satisfeitos com este augmento o que deixavãm explicar o meu adiamento, e agora· tomo a pa
do "instar- pela reforma. Ora, .aenhores, com este lavra pela ordem para o mesmo fim. 
augmenle de 3:000,;)1 distribuídos ·por dez empre- O Sr. ministro da justiça se havia offerecido n man
gados, quo cuido que tantos são, quanto vem a tocar dar á mesa as ditrerentos emendas que havia forrou
a cad11 um de nugmeuto, e o que é isto em attenção lado om relação aos diversos artigos do projecto de 
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1854:; ·!e tinba:.,dito que dest>java. que euas emen~ Jôsae-,por: p_aragrapho~i; e,.como:o senado •Jotou-ipor 
das :fó'ssem·impressas em ·correspondeocia com·c~da, _este::requenm:ento,.,11ao :bouve,que1.aU~oder1•ao que: 
um,~desses.':arligol!, ·:para que; sendo"a :·materia evi~ eu llnba,lembrado ac~rca.lia• 'emendas.,•.<·! . ,,·,!,•:r.> 
dentemente ·conhecida '(lO r to elos os ·.i;Qriadores, · po·· _ Bem,:Yê <'I_;,E~.-,.a ·ditlerença de-. uma- e,o\tlra .situa~. 

- desse então entrar .em d1scussão , afim de que. eata çao : no pnmeuo caso eu podia comprehender em, 
- fôase mais facilitada e podesse ser mais bem· com- uma:.eriU! .. Il~a,,t~daf!,ll~ llo.~triea~ .. dos.13 pa,ragr_IIP~9s 

· ptéhendida·: · · · .. · · · · ' do'art; t.•; e no segundo cuo, tmbt' de· 'llmUar·JP• 
· ':~_f:l;'ap~~veítandC? o oft'erecimeólo. do S~; míois~ro a otrerece_r a emenda relativa ao arl. t.• . . .. ·"·'""' . 

di'JUSiiça, formulei o meu requerlm!')nto de .adla:..· ; ·i .Vi' Ex.'mesmo fez-me. outro·diaia•'honrá dé~ iiit- . 
. mento, pedilldo·pelos meios regulares estabelecidos· pllcal'·ó meu"peii,aaiento~ quando.·Mlava •Ol•ilobret.. 

no iegin1enlo aquillo que S. J!:x. ilão tinha feito por _!lena~or·pela provineia· da' 'Minas •a :quem: 11caban~a~ 
eaíe"modoi' · · · . · · .:efern•se o• nobre· senador· pela· 'provinoia•de·:llatfOJól 
"''0' Sr:"visconde' de Abaeté, orando. depois do Sr. Groaso; · : · · -. · . , . · ,-. ·.: ·:::• · om<~ • nm. 

~lnistro~d,a' justiça, insist~u no mesmo pensàmento; . • Senhores, dar~i uma ultima exp~lcaçã"o _que:iml!i. 
dmie: ·que· approvava- muno o accOrdo· em que· 6e parece •satisfactona; As emendai que• . tenbo-'ctiJlolre-• 
acha·va -S~_'Ex• 1' ·e lhe· rogava a_o mesmo tempo bou_. · rece_r. ao·projecto são ipsis t~erbis {eu · j,i·:o,diaM;~~-., 
vessê'lle'mandar.'á mesa o seu requerimento .de rém repito)' são ipsis11erbis. o meu projecto IJIMl'''' 
adi1ú'líento ;·porque-; si o não llzesse, o Sr. visconde foi impresso, e ha perto de dois me:~:es·e•&iem-pollel': 
de Abaeté o faria. · . dos nobres senadores; não aUero coqn·alguma •neua· 

•-Nãb -.o tendo tnm_bem feito o Sr. Tisconde de projecto. Agora, como a discussão é :por]laiasra~hor~ 
Abaeté,.entendi que. o devia fazer;· mas, como o Sr. eu, não posso tambam 1l<'ÍXar de• fr emendonifo·os 
ministro da justiça houvesse ~;etirado as suas emen- paragrapbos á proporção que v. •Ex. fôr·anliDD•' 
dás. 1i quaes já unham sidc;> submettidas á conside~. ciaoc1o qUf!· entram. elles em ,!liscu•s_ão. . :.' .•. ·_· ·. ~ 
ração-~~~ mesa, e como . .fOsse neste presupposto que Levaote1-me,·po1•, para 1lar. es~ expÚeaçlo,.~ aflUI 

- m.an:<fe1;,o_. me11 rE!quer1mento, par-:_c~ndo-me 1:gora de que fl_que. bem·claro que .eu nao: .quiz.' 1!ign~nca~. 
gue.etn vutudl! da,queUe Cacto elle oao-póde ma1s ter ,com aquellas palavras proferidas em -umadas·seasõas: 
lo«ár, (ormulartif OUtfO re'digido dó; EeguiDtd modo: passadas ·Sinà() q!Je, na. apre_aen&ação· • dai' emendas~ 
que o Sr. miois_tro da justiça reme1ta novàmente 4 conservo o meu projecto .ta.l qual,. ·com· a' dilrerença 
mesa:.as emendas que. já havia mandado;.e que es1as de que, segl!ndo o q11e. se venceu, tenho· de::o ir ·ra~ 
sejam_ i~pressas em. correseondencia com os ditr~- zendo paragrap~o-·po_r pa~agr~p}lo. . ·. · -_. -.·.·.,- · -~··,. 
_rentes .1!-~tig~s ~(). PfOJ~cto,, segundos. Ex. se ·bana . o _SR.. VrséONDE DB URUGUAY .(peta ortlem)':::;'.sr: 
compromet~_1do. ·-~ •·• prestdente,eu pensava que o r(querimento do no~re. 
tt o Stl.. D.MA.NUEL:-Nuncaseviu,t!lrequerimento. seo.ador pela pro'(incia de .. Matto Gi'_!IBIO erâ. ,nacfa. 

O Sa. MIU'NDA.:- • .. • e como/isso não póde ter mau e oad~ menos do q~e a realis~ç_'!~ ,da ~!opos~, 
lóga~1boje e, nem. .t•lv~:~: aman'han, peço. o adiamen~o o.u lembrança· esponta~e~, ~~-.P~~~~~~n~~-~~9-~a·J,~~-, 
do, P.~pje,;:~p·,até ,que ~eJ,am irnprea1as as emen~as. ElB· tiÇ,I!,- . . . _ · . , .. _. · ·- ; · _ , · · 
os termos em que vou formular o meu l'equertmento. ..an.to. o prOJeçto ~e 18/U _!lo. mo·· o sabstltui(To d~ 

. . . . . . Sr. mlnls,ro da J usnça foram 'lmpreasos, n6s.1 ostco-. 
, ,() Sn.,. VA~(:ONCEL!-OS ( dnnut:o. da. J~Bttça.) : - Sr· nbe:emos~; mas· o que. me· 11arece :;iildíapelisnet ,. é: 

pr_ e_ sident_e, ou eu n130 me e~prtmt co'!' clareza, .ou os que saibam~s. quaes sã_ o. às _di~poaiçoe&,~!i!' _ p~j~cto . 
nobres senadores, e até creto que 01 JOroaes..que ex-:- do no~re ~~~Jstro que t~m; d~_a_u~stitui,r, ~-~~;.~a, 
t~acta_lll o.s n~~os debalf!s, ~li? m~ comprebendera~. das lhspostçoes .. do proJecto ~de 1851; 'e-A ~!R ~, . . 
l. Ex. tem mudo boa mem_or1a,· e P?rtanto ba! ta que esta : Su ppooha V, Ex, que ·líoje vota-se. P. 'art .• ,i~o · 
ou recorde o que· se ·passou; porque 1sto exphca com~ com .a: emenda do :nobre-ministro ;··;V~l·Er.• di~pira · 
pletameote i) facto.: . i a. ordem do dia a continuação da ·dlseilísiO: .di;lptô~ 
.. O Sa. ]?ERRlnu· PENN.\,: -1á o Sr. presidente ex~ jeclo, e nós sabemos qual'ê a,ordem·:;-do:dla no:prQ" 
plicou. '. . ._: : ,, .. .. ,.,. ,:- , . . jacto 'de t81U_; mae, comEi· ~ J10br.e. 1~i.nistJ;O "ão, 

(j Sa. MINISTRO DA. JusTIÇA.·: ;...;.. Quandne tractou que~ ees~ proJecto de. 1854, nao, sab~~~s, .. qu~~~.S~.~ . 
do principiar a 2.• discussão' do 'projecto;'apparece- as d1spo~1ç?~8 do J!rOJBCto_ ~o ~-~~re ,mmi~t_ro -~~m _ 

· ram. dundas ~por pa~.:te. de alguns dos: nobres aena· ,que no dra segumte S. Ex: ... !!!~, ~uh,s,~ttufr as: _ 
dores-ácerca da melhor direcção. do, debate ;;disseram _daguelle. · h ·. . · · .. :· · · · :· -'J .... ·•·· 1~ u)JtJ. 
elles que, emendando eu 0 art •. t.,•,com_uma grande -v. Ex. coo ece perfe1ta~ente que•.emendas lid_!ls. 
seria de emendas, -haveriQ. confusão para. 88_ poder D_!l mesa, ás_ ve:~:es em occ~SlllO de algum sussurr.o~ .D!ll?_ 
comprehender ,bem a disposição, de;cada,um-dos pa~· sao sempre comprehendtdas .• Esta:m~terlaié~utü&! 
rllgraphos que.eu apre~eritava.s'u~slitu_indo .. ou_ alte~ stmo Cf!mple_ xa, um_ a pa~avra e~ __ .Io_ gar._de,outra_:póde 
rando os doarllgo •. Entao respondi1que tal era o meu produ:~:1r grande aUeraçao. -., .. ···, ,,.v , . .-r· 
desejo de condescender, .que tal-era. o meu empenho Senhores, ás veze~ por se querer,~jlndl\! .m.~i~~ de;; 
~ela c?mple~a elucidação ._da .mat!'ria,.que .su_bmett!a- preesa chega-s~ mats !arda_ a~ fim (a.l,!o'~â'os), Nlio_ 
a.coos1dflraçao de v .. Ex. 0 segutate, que nao sabta pr~teodo demo.ar a dtscuas~o, o que desejo-~ que 
si era conforme. o regimento,. isto é, :si. eu. podia ell!l marc~e em orde!D· Nao ma pron~nci~ pelo 
mandar á mesa as emendas 8 todo 0 projecto para ad.la!Dento, o que deseJO ~ que as eme11das d~::nollre 
serem impressas e dístribuidas. · ml'!lStro, com a re~ere~cta que elle. J~e. quer, ,d~ ao. 

· . ·proJecto ·de f854,.seJam Impressas noJornal,da C!isa.; e Sn. 1\hMNDA. :-Estamos de accordo, o3se é o de,ejo uma discussão clara. . . , . _:. : . __ .. , .· 
. fim do meu requenmento. Recorde-se o nobre ministro de que. a le_i de a· de 

O Sn. MINISTRO D<\ 1usrtçA:-Eu não fiz pois re- ~ezenibro de_18<it co~eçou a s~r dis~utida_ a .16 de · 
querimento algum. JUiiho; no dta 21 de JUlho segumte tmbom passado 

Decurridos alguns momentos, um nobre senador 14 artigos e a lei tem 12<i; conlinuou a discussão no 
pela provinda da Bnhia requereu que a oiscussão dia 30 de julho;- foi até 25 do agosto seguinte _pas-
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san<lo Eúmonto. 51 ar.l.fgus.; · flnnlrnento no anoo so-. S.·Er •. lliio rics·qucr dar essa inrormn~iio, não•nos 
guinto· (oi>pnra· ·n cawara dus dcput11.dos em 16 de.: quer guiar ... Si .~o .nobre ministro quor_. mandar 113· 
(JUiubro. E~tou C(lrto de ·qu~ niio bn de.ocontccor .o. emendas, renunc:io _ao meu udiamenlo .•. Está.. paga a 
mesmo com o pr<ijllclo do. nobre· ministro d~' jus- divida, Sr. D. Manuel.. · · · 
Liça· • :; :. . • o·sn., D.- ·MANUEL : ~ 'Estsmos quites. · ·_ 

·o SR-•. M'In.\:s'DA': ,:__Si 'àconteccr, nüo se p-erderá O Sn. V.\si:o:s-cEi.Loil ·(·ministro dti j'usti9a·). (.2.. 
nadn. • ' Sr. _presidente,. vou f~zor l;!Dl rsf!>l'ÇO Jlll'Í'a,:)êr ~i 
·~O Sn. V1sco:..iixt ·n'E ·UI\trGuu:- A lei dA·s· de torno bem -claro, bem patente o·.embara~o·quo.hà 

. dc:r.ombro-ó, um11 ·IIli .que dura ha 17 a unos;. têin-se em· satisfazer .o pédido do nobre ~chadcr. . · . : · .<· 
~&o.:nriaa tentlltivas-para: reforma l-ã,- e.esaas ten- · .Usarei d_e um éxeniplo. · . · ·' · · · . · · .-. · .,. · ;· 
IJILÍ\'liSJi\m.si!Jo mallogl~ddas. ·NãO!DOS aconselha-i>BO· Supponha v; Ex~ que entrava 'ein 2.• discuS.siio.·o 
um u11me ,multo n1aduro ?- Não se está veudo que o projecto que veiu da _cama r li. dosSrs. deputadós;;slim 
projecto~ :do.nobre- ministro ''ai substituir o projecto que eu llvuve~sse' _'antedorin'ente ·apresentado idéa 
de t85t, que na camara. dos Srs." deRutados l11r de nl~nmn de reCornia ·j udiciariil.; ·a que delibci'afil 'o se·. 
passar.· sómente por .Uilll discussão, sem que possa· nado que .a discussão' fôssepor jlaragraphos :••po-3ia 1 

soffrer . emendas?. Não s.uí isto uma razão para que . alguem·eligir•que o ministro .di!. justiça apres••nto·ssri 
50 inslitU!l alUÍ UlllO.',dÍSCU>SãO mais: perfolita e Clara, :todas llS emendas que tivess(j' em 'ineilto. of(oréce·r 'aci 
etpavat:que:Sllibamos o:que. teremos· de discutire projecto?·.··_ .. ·_·~-:· · · · · '_ ..... ·· "·:•' · . 
votar no::dí~ st•guiute.? . • .·. ·. . ·· . , .· .· · - ·. 'o SR. Aint.\N~À:.:....; A hypotheso)' Il:tu(di\·crs~; 
-·.EU-~applaudi na·ul•i·:~a,sàssão a lembranç3 do nob.re .. 0 SR. -MistsTI\O D.\·J'usTtc.\:- _Não é só-o ministro 
mioistro, -bem q•le S. Ex. recuossc. • • • • .. da justiça qtio.ter_n .o-direito de emendar (i. trubalho 
· · O· Sa, MINISTRO :D.\ JusTrc,\ : ...;_Não· recuei._ · · · que veiu da camara dos_ Srs: deputados;· esse· direito 
.Jisa:'.Vis'Co:iilliLni>.UnuG~.~~.: -~.0 .riobrÍ(mÍnis~ exerce qualquercdos meus honrlidos collegas·; parvo disie,qie n'llldár~ dc_opini~o, .porque a ~iscús~üo gunto: si eu.-mandasse 1;1m reqliérimentó •á mesa: di:.. 
te~ ago.r~ d(l;Sil~}: l\a por ,paragr~pho,s,; .mal!•· per- zendo: u Requeiro que se iruprima·m as-emendas quo 
gunto eu, no prnJP.cto de .S. Ex. nao_ ba pamgraphos tiverem de ser offerecjdas pelos Srii. senadores.· ... ; · 
qutl substituam os "do projecto'de '1854? Por.islio · · ,; •· ·,' - -· ·· · · ..... ,·r .. · .. 
que li discus~ão tt"m do ser por 'pnragraphos; "lia' de o Sn. Vlsco:oitiE DE]EQUITÍNUO:m.\ :.'~.Ahtcs<de só 
sertarilba,n·muito·mnis roiud3, eéjsso"maisuàia discutiret:a,m.~:~~.toregulitr.,,._._ ... · .. _ .. ;,:: ·: .... ,. 
rbzão. p:~;r~·. que .seja desenglobadi> ·o projecto. do O'Sn. MINtSTI\ÓD.\Jus'i:tçA:·::-: ••• podia ser·àdinittido 

· nobre mtnJstro, .. nflru de a·ccooomodal~o ao outro. este requedrnento, que come~;ava por não .ter sensó 
:.-Pct~e~~--~~q~e:·o-qti!l eu digo é muito rnzo.avcl, c commum? "" ,-· ·; · ,. ·'- ,,; • · · .: : .:·.; 
nüo, pú:le.Ler .outro r!)sultndo si não. tornar a discus~ão O Sn;D: ~[Al'rUÉL;:·- Apoilldo_r . .. · .. ·· " . 
mais clara. e talvez mais breve., · _ O, Sn •. .'-lli:iís'Tíio~.\jus~IÍi.l.:".;:...: 'E11 'ajn~!~nÍ•li. o 
''O 'SR•· 0 ... 1\l.umEL.: - Sr; ·presidente·, nüo: ouvi m~u. proJe.c.to com? ,.sen_a4or~ ,c não '!a qualici~cie ds 

ainda•·tÜna razão,.· não d!go valiosn, ·mas ·nem· ao mm1st~o:.. . · · .· · · · · · 
ll!en~s--plnusivcl pard este a.1iamento. ·· · ·. · · O Sn.-1\Im.\:s-D.l: -:Com· todos os·auXilíos demi-

o~·sn.~ 'PnRSIDENTE:- o .requôriaicnto do adia- nistro. . ,.:.I ·' ':·: .,, .. .. . ... -.. 
me~~o. não_,está .. em discussão, porque não foi 'aind~ ·O' Sa_. 1\[1-NISTRO n.\· JUST __ IC:.\ i_:....;·._· .. ~ equ'· ando Íls_ s_'irit 
ajipta~_()•. ~--. · .. : · · , - · não houvesse feito, m!lmliro· desta casa; nãô,'.perco as 
.. o Sit. ti. -!II~~:stJEL ; ,:...._ ·como fc~.llarsm pr_crogn~ivas qué-tou(o s,cnaiJ.àr d~à- -~ritpeí;ip~ ·, · ' · 

que.:me;precO:d.eram? ·: O Slt. _D. MÀN'uili, . ....:. E' vcrdiido,: . :;, .• .:. · 
·.·o·sn<'PuEstnEriE: "---Pela ordem.· · · o Stt. 1\flmsTRO -n.~.:JuSTIC:\-: ·- Porsunto.máis i 
::.<rsn.J>; ~Â:'iü,&i~ ~ Entãó, peÇo 'a v~ E~ ... que v .. Ex., comº, hei de mandár uma emenda substitu

. ~~m.oeiJl,~~co~c.~~~~ a pala.vra pela.ordem •. __ . · _ tiva-de!todos. ess~s-paragraphos, sem:sliber o.quo se 
o·sa. MmANDA (levaniando-se) :.-Sr. p~esidente, ·vencerá·?. Ij:u me ,expltco,, .. ,,., ... : .- .: · ,,, ::.: . ,;; •, _:J . 

tudo.de~::ende. do Sr.· ministro da justiça.... . ·Diz o·nrt.-tL•.: u Haverá conct:)lho· d.e:jurados ·~a·s 
. ·O Sn. ·D_;·M.l.NUI!L (ao Sr. Miranda):_-'-Vejll v. Ex. cabecas·de·comarcas,.etc.' » .. Eu•'STJbstituo este art1go 

· d d é· é d d 1 por este outro•: «Fica-elevado-a t·OO>-o·numero•dos 
que_ am :a e~tou e P ... ; ·mas· ver 8 ~'i agora em- ·Jurados que.·o •art;·:SIJ da lei-de. 3:de1dezenibro ·do 
bro-me· que•·lhe· devo' uma·' divida, ·e ·porcoosequen-: 
eh sento"me: - " ·. , . , . . . . ... · 18.U tem marcado para que possa.haver .. em·qunl-

. - . . quer terme.um,.::oncelho,~etc. »,-Cabem, pot:•exem"' 
, ... O,Sn. MmÀND.\ :~Queira 'y; Ex'. 'perdoa·r-ino, não· plo; estes deis artigos, todos . os t"elacionados, com 
quero que m·C png!le 'a:;<ira CS!Íil divid'a, .. , · .. _ elles t~~bOm• cabem; é a C~lllSCqU!J~C~a, ~Órqlle O 
" .O SR. D. :1\IA.NUllL: .-Pago-a por força, sou bom senado na~_póde votarmnterta C<;>ntradlc)orra: logo, 
pagador ... ; .. . , . ,; . . ~-·-. .,, ,. qual o meto de··se omendar, o"prOJOCto?- E', ú'pro'por-
. O"Sn. MIÍl.AND.\: _;_-Sr; prosidente_/Íu•lo d~pérido' .r;fro q1!0 V: ·~x~ n~nunciár qne·~~trn 'cni_:~is_:ussüo 

do n~bro'minístro dn'justiçn'; r.osp'onda elle·: ·quer tnl art1go o'? ~.;.~1. parngrapho, .offe~ecer se lho ~ 
on nao--mntidnr·á mesa: todas as suas emendas coor- emenda cor~esponden~c. ~ara_ tlrar_ qualquer. os 
dcnadas? Si quH mandar, esso requerimento quo ~rupulo, ,e.u.J4 d~clar01.qu~ as emendas.9uo tenho do 
e~t~ n~ mesa· ó surtlcionte ; e, ·si não q~Ior, eu 0 ro- man~ar a mes1_ ~m ,nada _aH~ram o proJecto quQ of· 

·d1g1ret cm outros termos, isto é, requ01ro quo fique forCCCl, · • · · 6. · · · · · . _ . 
odiada 11 discu~siio do projocto-até quo 50 imprimAm omo _so P de !lrgnmont_nr a1l~gnndo conCusuo.;_s1 
as em ondas que tem de mandltr ú rnQ!a o 'Sr. min'stro a confu~ao provem .da dohbernçuo quo,so tomou. 
ànJ'•J~t'f".,,, O :;:n. VtRCO:'li'IP.llP. Unnr.u.w·:-Qncdnvidal 

• • IG 



o SI\. l\llllAsn.\: ~Foi do p•·o~ecto:passar 'p'ara · 'Diilia"'e~tii'liaH~rá~ão' "xó"'~ena'do;':.'''9t(eü,\~~.~.Yh~.~ 
!IO!;Uilda •diSCUo$1iO •sem 'ter ·siiJtr•di\:cÜ:titJo! .. "!' ''~:"';": pâ(áVI'áS1 El'tiJ'm'a 'm~ior'• C'on'ci~ão'"Possivel ~to,tp~ar'~~ 

........ , .. ,. ,,,.,,,, '''Q' '""'"' 1'" 1 di'''·'" c'óiiSií!erâiii'o1 á'é'mJil'd'á/ap'resêntiiiF~ 1Jlelb1 1fobr 1" o Sa. Mr:;-,rsr•t:o.DA J~s'l'J~A·i~~. -~~nt? .1/-:0 .. ~~.r~. ··r· '''d ~"'"'Hi;ii' ;.,, ... ~ t''•'do'iJrojeiitéf1i!âJ1ca' 11lrii 
se hoje ·novà'rilmtci que nós ,v aipo~ (li_J.~ar.~,camat;a nd•.s .r5?- ..• f. )1!-.s 'i.~ .... !Wu~r .: .. , \'.'.d. ·• ·rcrôi-fuii"fiidi~iàrlw~ 
dos.sr.s;. dep'.·.ut.adoi.',d.o., .. d.i;oito,íl.e. dlscu.tu;.,a.m.pl~t~ 05 . r5,• .•. u.epu_~~9~ ~~.c~qa .. ,.~ , ... •·-:r·•··•l"'" ...... · · · · n· d Provarel''llo ·· nonre"'nunll(tro e 'áqu.elles. que.&e§Jf~m menta a mataria;·que tambem aqu1 ca.m.ospn.va. t;JS suas·:.i{'iólõé'~;·;'?r" ~·-'('.>•· ·''""'':'···";-::.v.~,.,, · 
da prim.ira.dis~ussão quo .~. DlOU. prOJeclo,,dtl.~!J!I8 ... , 11 .. ~.~ '"•'!.>'''. :e.<: .""'"'·m ','';·JJ:.i;;F w·: ,u1q;::A,.,. 
tor tidc?, t,Dspeitando os·!alantos .e ,a lOJ\Ij:ll,,pr~ci!C.~ •.• ,O.;S,R,,:J~~;~Hor!U~,.r::-,C9!l.lo,,.a,.,'fli..,,X_AACB~Q.9,n~" 
parla~ont.ar. ~.o .n.9ll~:e ~enado~ que, allo~u..este,ul::: U,~"ugu.~;y,,~,l\i" ;;mll 1,,,,1 •. ,1 ., • ,.;o,~,~··11•'> r.?~t ~uq nwúoq 
cpnyeniento;.,,poço h,<;onçll. para dcclar.a;r~lh~ q.uo. :•·.'0 •SR.•'lBAni.o, ·1\fUI\tlTIIIA. :·"'-';.:,•;::;qu.e-· nãomdeRjb 
nito'.acho' pl'ocedunclalllguma na sua allegaçao.Já contriliuir·••para•qu.e•esla·.•discussiio<~cj'ILp_rotefa~J; 
se · tein é'x'plica.do;· já. se t~m dilo muitl. ... VI}Zes qua o ei pois' me· bsi: d.e• cin'girJ· á • ma tel'ia:r sem·1 oec'Upia~~ 
senndó''tem.~iriendndo projectos do. ~>gual1mporta,n- da ·parl.e:politicll qua1 podorja·s~p e~~mf~ada• ~o'lJP.Ul 
cia rem'etlidos.dn camara dós deputados; que ess~s "'Sr.:•"I!J'esidente, a ,.1·eCo1·mn•JUdiCilll'Ja ~devu.fftl!r . 

. pr,;jàctoi .. 'lôn(v~ltádo _úq~e~la cl!mara o uhi t~n~ um:de dú'is:motivos·paraser~presenta~a:~,o~.plWql~ 
~ido sujt)~lps .ca :u.!Da. unlca ~~s.cussao, porque essa e tcndesso·•á m(llhor Teprcssiio,dos d!!lu~t~s,o~~'F.IIlla 
a marcha determmada no J'Oglmento da cau. . . ,.. dnr maior.gnrantia aos accusados;l\:.llr.q;;o mo·wv1J<:a 

.Demtiis';:si íia'discussão por Iiaragrnphos descu- , Convil'io; pois, que no projecto--,_doD,J~0.81!80Jlatguo. 
· bro ú:lli,iiu~·.incóri.~enientos, nada .v~jo que .embarace ma destas . .duas ideas, . e qLIC. o •nobre :•mnnllft!CJ'l]l'?l!l 
de considerai·. completamente o assumpto da cada· t•evelassc· si sua:·inten~ão ·ó:reprimir•m~lhor·~>c!!
um_.dósj)a:~~grn~·h?~ e do cstabelcceF; um d~l.Jato mes, ou si pretende dar mnlores_.rnrant'UlS!árpu~ 
mullo csclárocldo. ~ ractamos da reumao dos ]Ura- em relação o os accusados. Eu entendo :quetorart.2~~ 
.ros: os' 'nolli·es senado•·es que ente_nderem q~e se uão collSag uirá' nem o pl·im\,ir<ffim;:.-.no~ .o:s~Rtu1" 
tlove ma.nter. ~ estado. actual,_allegarao. su~s razoes; do; isto ó, ·que cllo. não pódo;,servir.IJlá!lll~'!í.or 
aque.Ues ... qu~, ,ent'tln.dcrem que se -dB'I'O ~·tabcleccr raprcss.io dos delictos;. nem· paracprlltecça~tlOilill!J;. 
jury nas ,ca~eças. ~o. cotnarca, apre~~ntllrao ta~b.em ·cusados ;'em úma palavra, que DàoJJDelhon:rallldmi!
os mot1vps qu~ os l!Jduzem a preferir esse arb1tr~o; nistJ·ação da justiça •. :,. ·:·., .,,_,t 2il~! .:..nt:P~~ 02ft1 
os que !orern do parecer que ~~ lldopt,a _a medida · Quando digo ao artigo• refiro-me a:eme.nda;]d~r~ 
rJU~ proponho, tambem p1·oduzu:~~ as I'azoes por ql!e ministro da justiça, porqueisei q!J&I,o,pr!JJ!3Ctolpl)l~ 
uss•_m .P,e~sa% Ora, poderá ha.' c~ alguma c~mpl!- cipal está completamente abandonado;u!órl'!detqqe~;. 
1:nçaoem .. !l~·!leba,te regulado por e:temodo .. Cre1o tão; e que 851~é!fs qao·-se·procur.a:m~f~or~cturo 
que nonbwna, .. .., . · · sómenta as omlttldas•nas•omendascdomobre'.lJl'llllll'tJo. 

Por,tilntô,,fesponclendo ao .nobre se~ador ~no fez Pretende o nobre ministroãà•juatiça·que;niro põàsp. 
a,llom·.~·~? i~•.lel'(?C~l~a.ri~e. d1go _q_lte: a rned1~a .'1ue ha1·er jury sin~o naquollesi.lo'g!'-1'~' q~er~onti.v~~m 
'\i. Ex. pt.~~\;,O.,Ill ~~sc,ussa.o. os _par:~graphos, uc1 c.Lt ao menos 100 Jttrados;!sem:;distúlguu•."sl .,~.~ 
apresentando emendas,·oss~m corno. espero que m~u- sorá reunido na cabeca;;da• :comarca.cuou Jem>J'OBWO 
tas eme~d~s.:~~tJio '!'.prosen.~n~a.s _pelos nob~es son~- qualquer te: mo;. ou ·IJ!csmo; deixorál:)dé• IéXistine~ 
dores, e nem ,COI!! ,1~so m.q.·.dHCI sorprcnd1do, Nao al"uma comarca. ,Esta: .. :•idéaf;:é:;.absolu.tamelllte adi• 
~ei a natut'l•ia 'd~ e!Jlend~s que ca~.a u7m do~.nohres ve~,;a. da que 0 · a~tecess~r·~o-~obrO;!~iniS~fu.~atli
~enlldores 1cm lon~ao do mandf!I.~ n'!o se1 mesmo restou am sou J•roJccto ;·ahl·.se.v.êJqu.eaoqmesmam-
'luo emenda_S,)l .. ho\},r:t,da comm~s1110 pretende olre- ministro não prctcndia•supp:ri'mi~otjuitlel'llliie!JbOüi_ft 
rec~r. Ora,. s1 ~e l,l.l)~g:a, sorpr_o7~, Y · Ex .. b_em .v.ê .. que comarca, pelo ·contra1·io• quer1a<querp:ada•<qD1BJlt• 

ma1or s. rp.re~a ~d~v.~a.,ou~~nur,,,~sper~ndo ~o. tantas vesso pelo menos um tr.iliun .• l'.rde j:m'ad!n.>9m o o:~!l: 
capncidades .. d:~ •. s~~.a,d~·,e~~~!ldD.s. solir!J .. m1tle; •~s .q~e Ora, é justamente isto:'o:>qúe n&o:.ipód~a~anqu~ 
lhe:s ~ao famtltare~. Cpnc,l.~~.POIS decla~nn,do. que nao, ·artigo do nobre ministro da• justiça;t -p'O'tq~ep dlll?ll'
-iosso mDndar· t~d~s .,as ()m!,'nd~s 00'11.l1\1Ct~ment.e. á. cando o rendimento ·dos jur'tidos ';pílrat-a_ !SU41JllaJi!t· 
mesa: e parece-R1.e .. que,as raZ(lC~ 8Ue .. ~el .. tornam éação, acontecerá que ;em<•algumas ~~rcas DDAO 
bem claro e patent.e,? .~IU;~:'?;~et~JliPRe.':l,im~~~o_.,.,: , poderol .. hayer ci~aJlãos legalmentemabllitldo.s .• para. 

O Sn. !tJm.\NDA.::-::~r; presJ_deu.te;::f:t! •dlss~·qne> -conlpostção do tribunaL .. ,,,., .... ,~non!o7 011 .:';~ ~~ 
desde que o nobre nurus&rorda_.JIIStlÇ.Il• .nao"qu1zcsse, Isto reconheceu o nob1e m1n1stro lazendó:,uc:s

.como não quiz e J!ÍIO.,;quer• _sat.isfa~er"me,F, desempe- pção qu.anto .ás províncias ·do:,Am~zoiÍlls~•Goyoz, 
Jihando o. seu pr1m~1ro com,PrOml.~sorde; mandar ·as P1auhy e MaL to-Grosso;. mas, Mmo ~XIB~IIll_comtt~ctif 

·.<'mcudas 11 mesa,.J'OtJl'a.va.o J'Oql~ermlenlo, o,é,o·quo no interior quo estão ·nl\s mesma~r<.clrct~mllla~clBB 
agOI'3 peço a. v. Ex. ..,,.,. ,:: ' ;; c.:: I:!.. .. .... das ·exceptuadas, segue-se que 'nessas• naoí ha.':orá 

O Sll. PRESIDENTE: --'·Está·· 1 etirado o req'tu!J·i- jury: _o nobre ministro_ n~o c~lc~l(lUIIW'ICil~~~~~:po.
mento visto não ter ·sido ainda :~poinllo, e não ser pulaçu.o de cada uma; nao1nstUu1u compa~Aça~om 
ueces;ario po1· isso o cousentirnento da casa: · .. as que excoptu.ou na sua emenda.:;••·~H·>:H> s ?.0 111.'f.U" 

- · · · ·; · ····· ·: .;, · ". · .. Assimpois,admittinclo.que60-,jaradoJ·podcmrhast~r 
O Sn. B.II\AO o& MumTIBA : -;- O.s~nado nao .d~.I'Hl nessas pJ·ovincias .para existen.cial do P.ltibiUlalJot!o 

esperar que eu fullasse nesta. d1s,cussao, •.• ~- ·:·" \: ~ ít(ry, , cumpria que estendesse esSill~!:eie~!Hii~. _ás 
O SI\. D. MA:'(UILL:- A),lOJado ... - · '• ' dlversns·>Comarcas aondatse!dos!iena: ldeoticüsacir-
0 Sn. B.1nÃo DE Mun!TIBA.:.:.. ... Mesmo po'r esse cumstancias;• Niw- hn.ilhi·raziio1),o.differcpça~r ús!o 

apoi:sdo Llo nobre senador, eu não usaria da palavra, O motivo :r tirado ·da '·-pcguenliHljldp"ill::í~0'iltl!i<es 
~i clle, continuando parn comigo o procedimento que logares· ·actúa·mnis"gernlm·orato·do·1q'tte~'(íi'~síijlplfe a 
costuma ter, não houvesse nttribuido á·commodo ·meu 'doutrina•da'•cmenda'; 'Sinto 'não'·•tJOS§Iur~:.tí'n't'n~ 'àsr~
a pro mossa do não ,o~vo:v~r-me nesta dicussão,· vis- ·tistie:l <pelá: '·qu~l !0sso•·possivel1•_''1>róvll.rrls~tfic~~nt~
to mo não ser pormrtl1do d1scorrer sobre todos os pon: mente a proposu;ao 1 que ·ficou 'lmuncmd' ,'llmns•·ns 
tos do pr·•jecto do nobroministro d~ 'jus liça. inf~,rmti~ões qúo tCZJho·estiiO do accôrdo.' · ·r:~ 1 ~· 

I 
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.,:.~JffiJ;y~i~fgq,tu,u~N~~li~JI.Ilt:>:>{''~JF,':CP~ ~~~liJI~QSI!?/I!l~t·- ~P!l\0 ·~.Q~!ii_\d~J~,l~t.i;lq <J~ar.a, 1ilão · com par.eco&'eTn ns 
f&llJllffi~s A.Jl!lr~olb .J!Mu:;l\;.'rt}E/tl l-~a,oro~nl! !'~~ sessões de ffi!\9Jbl!!!loliillllQ ~Ldttd.\&ra:çi..o81ll.ftii !longa • 
. ~~~-A:J!!'~It,J~~ .~!)~19.~t B~jf ~~~'A~MWM:O.: LtnzP. ,llfrc\fP.!9.~o_!acil~.t~,;a ,~eH.~~P.-W?s. i.IU'ado;, 
~'! n ~q,~ S.lh ;~ff.~!t u~~ .. ·- w,; ÇJIJ~~~ o~t~CC?~!?.i~ od . .~::mJ.f!C ,o~.· .~gr-~ }toü Pl!'-J811~,~o f:JfJl.~~;!.fi{j~t~:,arrc
nnn~e A.f1Çua nn~ .fi!ISQ •MÇ,S~nn P.UJ81!En .. I'IJt!'e .ow.•re· ar t•nna m1111 "' cets' oiS relllliO s,, aem u.e;con.,
~1'! 'r~~f ·s:n~~hlfl-ri~~ã:u;·o êo ar ~s"' er'ioncêii:;' sil!'/'i!Otár'ó'jury 'óónl júi'~<los;).da:·Jii'iti~' "'U st'ração fiff11r'Piau~y·~~ni'nzõnas''G~y'~z 'f11t~t·o~.:o.'·s'<ii:J't ·' e'ind'e'f.•e'n'ito' 'c' ··o'.'"!"' '·'"·'''' '·'· ·'~·.:• • "· ,,Jo~: lf ""· ·. 

Agf)ra,. em' relllçiio m~SIDO ás oüh;rs''~ôil'ía~c~~ '!~~~íi~~si)Jihgr~;; á~monÔsli'd,a1n.tfmi.ÍÍ~tr~ i~!d~Jià~tiça . 
âÍ'ln«Nl'àJmliiorcpopul'ãÇão inn'.tior1itlu·strá~ãot,<-=e 'quo so/;l:í'O,rigin .. a .. ii~ pe. Iii fâlt.~ ~d(illMtr~ç;~o~U:OII ~~~rados, 
podem "()Or isso oCCerecer tambo~ uma IDaslu14ltV:Ciila.:. o:~st~·,p.eta:·menor'.t:!!nda. 'qu,OAlllf e~g~' o.,~W- · .~'ll!llle. 
dMaLmoin OÚOIUJD.. para so;·:obter,:o ~umílroncle dOO Sr •o. e; o nobre. mmutro. oito nos 't~Vlll~,.· ·(ls a 'cau1a 
J.·~Üi~Abti>-quil.b.Será.~ a"·consequonc.iac pr!'vaWilidesta ~~ ·,á~u:~ ... ~.·l{lto~~o ·;.· pel. o· •. ·c~nt .. ~a.r1··.~~"o'~~ 'U .. q,'~'f~·.r~.~.i .. cou .. medid41?GParec~met.que:s<l, dará;o.quo:.oí nobttl(Jgifo Cf?~!l.·n.ng(Jlen~at~vas, ~o.s crune~;ou.~!'J";t9.P~~Ssly~s 
nistro cooaideraz:como,; 'pl'inci pal:;dc(eitbrc,do Jjury;:. e ~!'S .. ~e~mo~; :·.~ao' b.e!JI .. dt ~or,e.n,&,a,~;,:'t~' M.J! 1,~p~op,na 
mniaveilr .«.·.düOculdade do .suas. reuniões:ast. aetu· !l~.tahst~ca. np..;e.sentada:~· pelo ~o:ti~~:.m1ri~ttp, ~a JUS'
al~a,roste!.motivo>intlue poderosarr.ente,Jia ;ádmi- tt~ que eu.o vou· demonstrar. á.o''Seàado~· ·. :~ ~,,: ;· ·: 
aiatração.j udfuío:ria:dos:termos; dcsdê:que :os·Jurados · o· nobre·· mi.nistro· .·.no, .sej~1 :·l~l,â(o,.~&.~'Clt'i" .. W.S~~:Ilm. 
estiverem. espnllladqs, •pola·.:longa> superüci.e.,da CO\. resumo das prmclpaos cnusas'à'q•t'e'os'cllere'r'dcilJlO.:. 
·Rt~CW,18m1Y,OZ•de est~tellll'OU,l_!idOS:OIIl, Umr;ou .. dois licilf das' dinrsas. provinci'is' attribU'ep{a:'per~etra
;(omtlllf1iiltâiCficuklade da·reun1ao se aggravará.: '·: yao do~ crimes;· e 11:.. ralta.·dij;r~pr,~~~~o.::'):ii~ ... ·~~ .. (Es;.·: 
~hSilbemoíit~que•r() -trabaibo,:do~.jut·y. é olhll'do com \li) .. «: .... a •rep~ossao do cr&me.,naor'i !I[D',!l'a~·~.(Qt_az o 
,repugnàneiarpolos cidndãos que a~ellO'Siio obrigados; effect&va •. 03 I)S(orços da:atí~torld~~~'R'I:i~J~I(l"J~~.se 
•uas. Jrellniõos córdínarias· os jurados de mais: longe por-gr~ndes. ob~ta.cul_o; e e~l!~r.a,ç!l.fa•ie:tinco~t'rn··no 
·IIÕQ\Comparilcom;;Esteé.o capital defeito quo o nobre cumpnmento de seus deveres; ·11 ·~ · .~ .. mil "- ··· ... 

. mitiÍIItl'0:1lh,!l11lrgúo ;> applica:lhe . porêql ~emedio . popois' o nobre nii[Jis.tr. lr'[áz~. u.;ji~ ''çóin1iiirll:~~p~:'do.8 
.-bsohítamente,:opposto.:.O: me1o, ·e(llcaz·. sena -alar· c11mes em dilferóntes ··am1ós, "o·ntr&"tSSl' e~81S7; ·a 
·«llll'bmaiS":tarfilllmero ,;dQs. cidadãos: ·habi itados po.ra nesta 'compO:raçãi{' õbs'erya';!Sê.:o.seg~ln'ili':'Vil':« ',';: •• 
e~se cargo; mas niio i·ett'ahir o nnmoro impoi1do homicídios em tS!H; 734.; 'cm'tsss;,.tt'5fcem"J856, 
.emu&çiiésulifíléds;H~omo ossa:-de·.m_aior ··~enaa; ~O 483 • em:t857: 465; ,, '·· • ... , .. '"'! _., ... wvru.t <:~.;,; · 
.qti&lJBel::!'ll,qtl~t:::para• a,boa •. composu;ao do JUry nao A;sim em o~tros·dolictos. '"•:!mr.: ,;,!lnpqo·r'1 :v:': 
~nppl"!b~!Jimaior_:riqueza<no~·se~s·membros, mas .P.orgnrito· àg<!ra {'o dei;rlls~i~:~D:\~ ,da'J;.Ç'~~W.e.~;·.quo 
'.simumms ·.J.JluStrarao"•e "conscumc1a• · .· · • · .· · aqut o presenta o ~obre ·~i~istro'de1 {8~]J!~r.!l .. c~ •.. do 
. o, Nooesêesso idefienda-.• quo· .yáide .200~ a 400:1.1 não qua ca"!sa ,.p~ovetu; ~ St.o J \l,ry, •. \l.~IJ]I,I:Osr~: }:91110 •· so 
lpédq coãper~r·s.é;;qu~~ ise ·r encon ~r c: no~ a primeira, acha, n~o e mnd.a . surtlctell te ·.plnla~~prass'-'o~jlbs :de
mem•'illisegunda qunhdade.; ;tambem -nao é de presu- licto~, com<? acqn;t~~ilque~a~~~~~~~~~içã!i,',, :~Wte~~~ tiio 
'fOút aJIIe ios·j.IÍrado~;?J~uja<renda• proveniente de in- senstvel 't Sr à~estat•stlcn:·do·no1Jre 1!futin~tr!l·é .. com
(~!arou commeJJcto:e ug~al á que procede _de bens. ~lota,·. ~ çorii:i!usa~· '!t;~~;P,6.~~. 's~.r',~~t:11 '},~~~_o.:~cJ"u~.a 
;do·msz;:.ou dé,emprogo;publico, SeJam menos ·dlustra, repressao'" dos dehctos. ··ttao ·e~tào ·. pon<::o''$~t!_sf.octorta 
-dDsllill!fD1!aosr.conscienciosos.dó:que·osqne·se acham como·qlJiz:a pfi'nc.ipi~.~'~aj~~~.:Ri:'~.~ :q';n:'!.~r~· :~.i~istro, 
-itestes ul&UDós:casoJO:.!Conseguir-~e-ha que estes seja.m pelo menos nao .. e:. a · co.m P.Osiçii.o .,.,o' J,Ur 1a' :c.aúsa.. da 
-maisaiJI.!iependeptéS"~c.:Cui~o .q!IO( não. A renda ~e falta de.:rc.pre~sii.~~:-:·.~,~.~~~ ~~:.,.;;:;','"''' t. · :~, ,;~',;.':t.~. ; 
~OO,nna~C!l':>~lpr.oprJela~lo·della cm ·~stado tao . . ,l\Ia.9, . vaml?s · · aíl&ll:rl.~i .... 'e'o.rq.~~o~ ~~sí'!'~~~sa~.) 11;1o 
-iuntajom.~~uwassagnro essa;lDdepend~ncla :, acort- melhor.· nun1Cestadas· nos .. ootrQ9, §~ ·«Jo- relatnrJo. 
tece o mesmcilcônpi;déJ200~: Na. hypoth· se dueli- ·:Aqui ~xi,te'n.~.as:. o~ini!i;li~ ·:4~~~~K$ ,#"~i,:':tc)t•·f~)s;de 

'da.&pOI'lillldúB\t)ia;eu eolpmer.:~o, tambem.os que a pos- po·i~~~J. to,dos ,el}os,l(ssiif!'!~l~~:iÇa~~~l!~i()S.P,.OClncs,:,n~· . 
·s-~.clerq~ l)ãoilllll!mfmzus,dep~n~enl~s do.que ~s. :nbJ,I.m.~.CaJ~II:~,~a,.c~tJ!~P~!gilo~,do;, J.~fY;,l/;e,lll; .. rclaçao 
..qüiJJr.Ql têmzdeJ8~!ij.í•Pel~ .m~nos.tusso,~o precano ~o~:~llu'n.ü,a;~,er,a ~.a!g.~qs;:ro ;r,er.~.~~!!-~.~~~z~~ 'l."!l-to 
cqpo miiocv:Jl"'· ru"pena.;ensn&•r-se, co~: nsco .. certo de JUfY :·~!l:P.rP.~~.s!~,c.e:r~i's P.<i~'â~.c~p~qÇ,l~S. ~. ,c;9,n~m • 
!'.tOJIJI!H'ol:mlililt>ta'l!iCI1culdado da· reumao do JUry.que pra·çõés';. 'nen1imn':'9't'àxa'iljl m&o'/'porque"'os 'ctda
se dá ·no relatorio como defeito cardeal· desta .ins-' . diios;:qrie O'conipõem·:niio tüm:·rendlmontos'de co>rta 
·ti11liçió~·~,,%l ,.,,,;,,["' ,, : : .:·. . · · . ,. .• ·:. ··' . : eatogoria,r.Poii'CO!Pdl)ttnraiil''que'-porrf,dta •·de •nlus
., c{nslstindoJncssa, difficoldade, lembrarei que o. pro~ •tr,ação•Jniio' [!lnbe:nih:~if'tjlilildos'com·prohellder a: na .. 
'<jccto:.dro nobre;ministro .accumuln· outros :obs(aculos; ·tu reza •da!I',Cuneções·l •que• ex•rcem·-; . nenhum· poró111 
·~u•rouniüos;d•.•~~<iurados .. ,, , .. · . :. : · ... "· .·. ·diz•,que .estn:•.(altn de comprehensflo: dos sous:deve
;, ~~Em um1 da:,feus ,artigos: dispõe elle quo !Otlos os res seja devida á sua pobreza. Os que·se queixam 
crimes,ar&iimlares; .. com.cxcepçã<l· dos que· rospei- da ,pouca i·Justraçiio dojury, esses. são·cm uu.moro 
tam· á:honra·'e ·á· certa• .especie.- do· injurias, fiquem inferior. . , . . · · ·· ... ·, . 
sujeiras á accusação publica, o que sem duvid~t au- Eu peço licença ao sonzulo par!! ler. o t:C1!119r~o a 
gmentará. o·nume.ro dos·procossos que tôm. de ser que me te••bo ·Jelerido (lllJ •. Vartudas.:dlz.o ~nbre 
submotti !os ao jury. · ministro,·são as causas· a quo os rhf'fes d«J:policía 

Já ao vê que ns reuniões deste. terão de ser mais attribuom cs>csct·imes, et·.·, como vereis· do·seguinte 
trabalhosas, tendo o5 jurados do occupnr-se pó r ex.tracto: "O cheio de policia· da:provincia do Ceará 
mais tempo com p~occssos ctuo .actu:tl"!onlc a elles os "att!··b~t~: I. o, á oxtro.na. i_gnor~nci:t dos pri!'~ipios 
não sobem por mouves que ó octoso mdtcnr. . do socmbtltdadc; 2.•, a lentldno da JllSilÇa na prtsuo dos 

. Daqui resulta que, si até agora as sessões duravam criminosos; 3.•, á desmoralisaçilo das clnssos. menos 
oito ou doz diRs, passar,ão a sor de quinze ou mais. iolizos. O chore de policia do Amnzonns-1\ embrin
Si os jnrndos evitavam compat•ocer por aquollo tempo guoz-0 das A tagoas á protecção dos cdminosos
para niio doixarom suas occupa,.i:•os nem dosam- U do Sergipe: L•, à ignornncia o ociosidade; 2.•, ao 
par~rem sttas eas~ts o fn,titilit~s, 'd'orn cm diitnlo uso tlo llrma~; 3", •í ittsttillcicnci.l de iorç.t; L", ;í 



, 

pl•o)t~cêÜO"'ullS Cl'illlinosos :• 5. 0 , a não' se 'pr'ocossiú• : rúio'q~têf 'á' q't\'uJffl~ii~tu)' 1r1Jl~Jon~a ,n~tÜaJ' i,',iÓ,g~: qi( 
ox-•·f·lé!o o-ct•irno d~útrto ; o_m•u.~ I~g;in' üin.\'pll~iilhtte;' ~9~:~p' f~II~X·:.ct~b'cto,'d(l',~a- brph!i,d,:i: ii~.?· eii~Agr.o$ot\J9.\' 
pn!t~s .etrcumstanctas .ospcctao~:du ·proVC!JIO,nclll :.dps, ~ ~-~~~9,n,d~~_~q~lf?,r; ::íf. . '"'•· , ";.;i<' .: , ·.' ,. "'"'-'' ,, ·u:! * 
ma, o~ JUlgam?~ tos no Jlli'Y•·• ·St. est~·mBgtsnado. 011.u- .o.~_nOJ.I~n.ll$1Jl~:-j!rl,l:: 1 ..,.,.,Nii.o _c~ta .oo1 .dtscusmo ;,,po~ 
me• n 'us mziO>J ttlgnmcn tos do J ury nesta -prou.nc.l.a, orn nu o .ha .. emlln<lu. 0 ~;,., .. , ,,,., .. ,., .. , , ... ''" ,.,., . ""''~ . 

u~o' i'!culcil n' i.<l~a d·1 ~altl dn :ron~n como' m~hvo_ · O ·.s~;,,DL•• IIIiiNtr~Jli: '=:Tá 11stão vendo •·a ·~anto"'lilll' 
dn "mu 'compostçao. do Jury·; ttno diZ ·que ossn Culta . . ··- . ' "' ... · ·. . . .. '. . . . . ,: ,,,·, e,IJ!!~i-.• ·.,;: 
iniiport:í 1dopondoncia· dos· jurados pnrn com os po~. da d.Jsc.~:·u0!.P.~,1~o~~~l!o P,OI P~~.a.z,t,a~~~~; .·,o "'••hn 
te~ tíído'3 :q:pe' proteg~m os. crim:nns:Js; to"dos sa- . _ p ê11.: ~~~~!P.W'fl'~ : ":";'~_tl faço, :tl\en~~. o~t.~. r9n.0~N% 
b'em' que cssapr·otacçao venfica-se por ou~r?-3 modos. .O $n •. U.mAO :nE ,1\Iumxm.\:- Nitri·,sei"comormll> 
C~f!_tinue.n~,os ~om os outros chefes lie _PO!lc.u, o para li,ói_d,oiguiar; y:,Ex. ost.:i v~ncfo que. mo nit~·.:anattcHla 
nao ~omar·m~rs:tompo no senado, ler~1 m:us duns ou :do_~trin.a.deq~e tracta o artigo; ostou fazendo refie..'lõ,e.s. 
n-o.s 1nformnçucs. . . .. . . . que .. conduzem lli demonstJ•nr que, Cil ar:tigo nfioipl5di~; 
: ·~'·g"di~r~ de policia do 1\Iaranhãó attribuci !fim- 'passãr; ,quero :provar q•lo o numero :dor100> ju~allosJ 

pÜilidddô resultante da pusillanim!dade, paixões poli.:. e~tâll~locido_,neste prc:~eCto !endo ·a Cn~er.;;r.om:qtl<ll 
. 1 icas, ... ccrtn compl•·cencil innncta ao nosso caracter nao possa haver rcun1ao do J ·n·ados.;. IJao::·:tra?.·rmer.· 
· o·'áY'noràriCia dás jUrados.» · . lllor,;mcn!o á administra~iio do justiça. 'PNy.o,·,is.to-• 

·:Ainda,aq'ui.a.!alta de renda não vom moncion;da co.11• as proprias:c~usas dós crimes referi~osJel~-~·::·· 
como·• causa da .1gnornncin dos jurados. mlmstro. I arecm me estar na ordem •.. , ,. .._ . . ::'·:'·~ ": 
-•0 .. do·UiodcJa~eiro, que cn cito. por sor um ~dos _O Sn. Pn~SIBE:'i'T~:- QuanJ.() ost;y~~·~~:4rs~\ls:: 

quo,: couheço .. ma1s de perto, e cup H lustração r e- suo esse nr·Ugo, esta na or:dorn. . . .' :· ·. _ .... _··H·.:· 
eouho~o. diz o seguinte: cc 1.0 , aos -offeitos da O Sn. D.\nÃo DE lUunrxrn.\: -Cl'oio''que''dizià' 
lli!'JU·,-Ódllcação pouco acurada; 2.\ á ign<!rancia que o nobre ministro n~o appli~a ao mal' ~:.~~·~~~~·ÇI', 
clü!l.;C~asscs,, m~no3 ,abastadas o aos preconceitos de quo reconhece couvcmu-nte; nao tracta do ro\n·ov;et· 
ulguns~ homens . ricos quo se inculcam poderosos as· causas .qttc lbe dão.ot:casião ;''.tin'trcteiii!.!:<e. é'rn • 
pe~;;t, sub~e.r_l:ienda cm .que trazem os necessitados; urna C'ircumstancia accidciltitl; que •rú!d'a ~'1ntfú'é'''oiíL 
a.~.,<ã irnpunidade que tudo pervorte c ''icia. ,; influe ligoiramooto sobi:o·os julgnmd~tos'pó'r'jii'ráii.os':.! · 
:.;To_dps. os outros dizem mais ou menos cousas si- .J~ eu di~se q<ul n·disposiç.lio. d(r'o'iriend_á'~9.'rfqbj(i_~ 

I:Jrlhantc•. . m1n1stro d1fficu ta\'a em grande' escola ·a reun1a'o do' 
.. Si;t:JCs s:io.ns caus .s dos crimes, qual é .o romedio jury, e dei ai guinas razões pelas.'qtiil'e's'eiiiendfli'í[üé 

que. o .Robro ·.mini>tro propõe? limit3-SO a curai-as assim aconteceria; nécresccntai'ot:umi'·o'uit:ií• é;olf-'D 
coai, à .panacéa do augmonto de renda dos jurados. sequcrncia da sua adop~ãci. A qualifica cão .nl'!iis1res251 
;,0-·Sn.c·PnRsiDENTa:....;. Permitta-me o nobre barão trict~ para ser jtlr~do Ímpor·t1 .. ~.;jollissérrlin.~.fi~~:~1ogr 

qlio'eu-re'llicra: que' ainda não está· em· discussão isso; qualificados e~ mai>lon:;~ extens1o dCI te,rr,lt.,'W.~CI ~fl .. 
está cm discussão unicamente o primeiro aiti-~o. termo ou cotnl!J'Ca. Üt'll, nu.s sabemos <IIl!l. ,O~,J,\ll:~P-'?fo!} 

S 
_ .. . . . . .. 0 moradores nos extr·cmQs" raras vezes c'-mparecom:-

:.0 n;:D,m.to ··nE' :J\I~nrrrn.\·:...;..;.; V: Ex. foz r~,·or de ás ses~õ !S. Para sub titui!.:.os ii' ile"'islácãci . .:riitiur( 
n~e! n:rnnd,~~,~~ q1~~. esta . om _d1scussao. Eu cu1do que creou a u1·nl especial; nes;a ur~~';i:ü~)~~Qnr~·o~"~ó~'j 
0~_tá' iSS?· . , . , ; . , . : ,~.·, . n~o~to os nomes dos quahfi<:;~d~~·-,~J:IW: !.C~~~~,J.Il 1':1~~--

o. Sn. Pr.ESIDE:'i'rll :-:-Na o, sen!J.cr. Ylzmhanças- do !oga1· c.l:l · reu·mão, ·)~to. o; 1 Qns"dilas~ 
O. Sri~ Íl~n:\o .. nE MuniTJn.t:.-1\las tem intimare- a cinco legu.,s, porqu~,'jioderíl'' ·~·P.!·~seíit'ai:'-1s~~.'.crrlb" 

I .~· ·. · · ··· · · " ·· ·,. p . ·• V E .. prazo curto, corno convem:".... '··., . .,r,, •·L> .),,•iiT 
n(,;IIQ .com a. malcrHt "'onrtr.,o. oço, pm>, a •. x. S d . _ · ... · ,.,, .... , ... -" "~I ,,, ..... ,,,, 

que, se digne ,não,prcndcr-mo por esta maneira. Foi ·- on _t;~uss:m, scrao cstcso.s quo,:.?HJ,J,q~~~~as .~o~::,; 
]•Or ,isso ·qllo ,p_r.~t~ndi t;scusar-mo .do discutir, ~cm moes 113 0 dr> s~r~ cba~~dos aJu['.%~~n~:r )~ 1 ~n~,r~~~; 1 
quo .,me .Iusse horto, cons1dcrar.os pontos .co-rclat11·os to a nov~ cond1,ao extgJda pnr.9, q;u.~l~fi,'?~A'aq.d,LW!'11íe 
do projecto do Sr. ministro. necessa.na~errte o numero dos:Juradçs.·da'urna·es-

s • . . . . ' · . . . _ . pecial, por modo que com to :la·· a próQâliilfcià'd'ó'it's~ :o n. PnEsi_DllNTE: :-:--·1\f~s ~este nrllgo nao. se sos&õcs_ do jury se h~o do compô,( 'do j':)izé's êg1;t~1;;• 
. h~1cta do rend1mont~,. ~a~ ~ó .. ?o .~~moro dos JU~ ou ontno s~ rctardarao osjulgamentos;dté'_qllê pqssziG 
ln~os.. · ....... : '"'' .. :. . .. obter-se o Mmparecimonto dosjili'ailôs, moradores" 
, O Sn. D. !lfANUE~: -·os scrihorcs. hão .. votaram cm maiores distan ias; isto·'quer · di'zer'''qu\f~s'ó:.l 
para que a discussão CUssii' parrigm'plJ() por. para-. mente em outra sessão do jury, ou s'ds ·mozils;depoiiJ 
grapho? _ · ·· ·. ·: •. · ·· tor~o logar os julgamentos; que ,o~ ~~~~usndo~',e~se!.'T 

O Sn. D.\R.\0 DE 1\Iu~ITinA :.- (Lê): cc Fic1 elevado rp.rao n~ c~dôa esses mozes; ,q:ue as .te~umu~p~s1~~'-, 
a 100 o numrro dos· JUrados quo o art 31 da lei do trllcadas bao de sotfrcr novo mcommodo. tle Vlnl;l'CDS" 
3 de dezembro do 18H etc. » • domuitasloguas, ou, o qu~é mais p'ro'riavel;'ileixa'dio'l 

Ma~, Sr. presidente; •jil on•disse que fsto liga se do apresentar-se; OSf!la,Ios.,q~o;~!)li.(~:e:~P!~'!n;(~tô~i,i,S'~ 
· cstt·eitumonto ·com •o· pensamento da· clovacão da c'?mp_rehendo.n, a admlmstra~n.o· da'Jl.lsttç·a·sij__t'Ornli:•~ 
ronda·.· · · , .. · ' ra pe10r. · · · _.,.J•t·. '·'' ,·"utll.~"l ·•"JJ 

0 s p A disJ?o~ição da qm~nda, _pciri~#.i~;},\n.'iio!tií,'.~'C,cr.:L· 
n. nESJOO:'i'TE: -!\Ias h a uma emenda apre- tola do J mzos co.m.· as. dosa. stros.ns .. c. o. n. s. eqi_H),nc •.. '.a .. s. 1q. !lO. 1_· 

scntnda D os!o art. 1.0 da camara dos deputados. 1 d ô d d d 1 ~r, '· acn 10 o exp r, nasc1 as·. a 1fllcu dndo" l róun!no" 
O Sn. lhn:io nn ~IttmTID.\: -O artigo diz:. cc Hn- do j nry. Acontecerá. bto si n 'dOLW·inii 'é{á 'ômiíiiillt'jr. 

verá•' conccl!lo de J m·ados nas caboçns de c orna rcas, rrua o to 'ti ronda dos j n i:ados, · th'or; sin'co'ril '6'í'IJ!ilro:\::ó'": 
11s quncs sr: ruo pelo governo desi::(nauns, o nas ci.dndes cuçrw : cu 'l!oró'm' cpido .. qu9 Üftci ]Iii; Uil,. tú,\L'_i\;, ,ó·;iJHo'' 
e villns: JlOj'inlos.'ls qno tiYercm 100 jurados pela qua- n rru.n l!l1caçno Jlca~·a n9~ termos ,o,m qutl':.gorn· cx1~trJ.' · 
li!:cJI'iir> .. nctllnL » lJt:;o, ~anhoros, qun·ossa dont:in:í r1iio' hci'àJ'sor' 

,\ rjn,llitlr:il~fto cwolvc a rcml.l. o r:obro ministro cxocutodn; porrpro t~tnl)cm o nfto !cm siU:o di~pósi~r,o: 

<:• 
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SESSAO DE Hi DE JULHO. 

facciona em ·seu g11.binolo o projoct.o substitutivo, i tu mahirias assumplos em quo os lados polilicos do 
pede ao senado qtTe. ello. seja re.ineuido ás comm!s- · paiz estão completamente do accôrJo naaclualidvde. 
sões do legislação o de constitui~ão, ás quaes pede Feliz época, senhores, em que as opiniões politicas 
que o. ajudem com as suns luzes; ê depois de_ muitas se ·congrassljpl· para o fim de pedir' roformas !en
conferencias, de{lllis de muitos.dias d!J e!ludo e me~ dendes a melhorar a administração da justiça I · · 
·i!itação, sahe ao pr~lo um parecer tão laconico sóbre Feliz época em que os homens notaveis de·amboi 
objecto tiio Tasto e i!]lportante. E!)tret!lnto, da fim- os. lados politicas dizem: « E' necessario reformai' a 
plesleilura do parecerconhoce-se_que astllustres·com- let ·de .3 de dezembro nestes e naquelles pontos! » 
missões usaram de uma tactica para .pôr em lucia Feliz época em que os espíritos mosrram tão:boas 
perenne o Sr. ministro da justiça com o honrado disposições ·para a con~ordia t.Já estamos um pquco 
seno:dor pela Bahia,·· a Sr. Nabuco, de cujo n·abalho longe desses tempos em que a lei de· 3;de dezembro 
fizeram pouco caso: Quando as nobres _commissões soffreu uma opposic;ão tiio forte .e vehemente; mu.ó 
opinaram para que· entrasEem em discus~ão os dois forçoso confessar que a discussão foi u1na das rilals 
projectos, apezar de declararem que não adoptavam luminosas, que lem havido -no . nosso. parlllmento, 
!i'de 1'85i,'foi·para obrigar~m o _Sr~ ex-miuistro da tanto por parte dos que conbatir_am a)et,, COJllO por 
JUstiça a· empenhar-se na d1scussao ~O,!D o seu hon- part~ dos q!le a defeuderam. . . , . . . , 
rado successor, su~tentando a propos1çao de 1854 e Nao admuo, portanto, .senhores, que un1 prcJaclo 
combatendo o projecto substitutivo. Havia prazerde naquella ópoca e sobretudo um projecto com-tantos 
·assistir ao combato trava·do entre o ministro de 54 artigos exigisse o tempo que o nobre senador. pelo 
e o'ministro do 58.·· · . Rio de Janeiro referiu, para chegar. ao .. estado do 
· ·Mas, senhores, · permitli"me que .vos pergunte, é podor ser sanccionado pelo poder. moderador i. mas 
assim que· procurast€8 corresponder á conllança e hoje as circumstar.cias estão mudadas. Pois quer~se 
expectação do senad.o? E' assim _que pretendtlstes comparar a lei de 3 de dezembro-com .o projecto que 
dar umn prova da vossa·lealdBde ednceridade para se:discqte? note-se que sobre a-lei de 3 de aezemllro 
com o Sr. ministro da justiça? E' assim que vos es- não estanm Cdto3 os estudos preparatorios que h 'je 
'forc.;stes ·para mostrar ao paiz que estais dispostps a· temos; a meditação tem· sido loDga, o exame tom 
concorrer· com o vosso contingente para· a satisfação sido acurado, as necessidades têm sido sentidas ,e pal
de necessidades. que elle sente, em _relação á admi- padas mesmo por homens que niio· estão .tão acostu- · 
nistração da justiça·? E' assim que quereis provar que· ma dos a folhear as leis e a estudar as cousas do paiz. 
com etfeito. vos déstes ao estudo dos dois projectos, Mas, Sr. presidente, admira, desanima~ afflige ou• 
qu~ vos foram remettidos,como asseverastes no v<is>o vir-se dizer que, em um projecto de 38 artigo~, a pc
parecer, nas. palavras-no· estudo de,stes dois tfaba· nas ha um cuja disposição e· toleravel:; em todos·.os 
1/ios, etc. 'lO paiz o decidirA. outros nada ha que preste. ·E' com effoito grande 

As commissõe~,. diz o parecer, so reservam para preTenção contra o Sr. ministro da justiça-l·Lá está 
na discussão offerecerem emendas a um o outro- pro- o Sr. vi~c.;nde dB Uruguay para mostrar .,ao nobre 
ject~. Si estas emendas estiio já estudadas, porque se!lador pela Bahia que não deu attenção; não exa
as nao offereceram logo, para. t01'mos tempo de pen- m1oou o trabalho que tractou .cóm tanto desdem •.. 
sar s"bre eUas 'l Porque niio seguiram ··o helio Feitas estas consid~.>rações geraes, pedirei licon(la 
exe-mplo dado pelo Sr. ministro da. justiça? . · a V. Ex. para dar breTesrespnstas ae·nobre se~ador 
, Sr. presidente, r:~ pito. o que disse em sessões pas- pela província da Bilhia, que hoje· encetou o debate'; 
sadas: nesta discussão não se devo .entrar com OE- aproveitando a occasiiio para· agradecer'. ao-honrado 
pirite de pai:tido: não deve haver opposição; nem membro: por JI.Iatto Grosso a. condescecdencia q!le 
maioria; cumpre que domine. um unico pensamento teve .de retirar o seu· requerimento de adiamento, o 
-o de .concorrermos- todos· com os nossos conlin- qual por certo nii.o podia merecer. o assentimento do· 
gentes para.reformar a legislação na parte em que senado, ain!la que os~ •. pre:idente o:submettés.e ao 
ella._precísn de reforma--:- satisflzendo assim as ne- apoiamento, · . . ·, . , " . ,, , . ; · 
ce~sidades publicas tantas ·Vezes manifestadas, tantas Senhores, depois da publicaçiio. do codigo .do 
vezes reconhecidas e palpadas pelos homens distinctos processo, em 183:1, mediaram 9 ·annos até. -á~pro
de uma e outra opin;ão,politica. . mulgaçh da lei de 3 de dezembro de 18U. Pau-

Disse o nobre senador pelo Rio de Janeiro que latinamente . se foram. roconhecend l. os. defdtos 
era necessario marchar com pausa, com tino, com do codigo do proceoso, organisado :em tempo em 
circumspecção, -não precipitar reformas; mas, se- que predominavam certas idéas politicas: o.a; os 
nhores, .quem quer marchar sem pausa, sem. tino, meus uobres co:legas sabem. melhor do que'euquanta 

.sem circumspecçiio? Quem 'quer faz~r r~ ror mas pre- influencia exe1cem na legislação as· idéas politicas 
cipiladamecte? Quando o Sr. ministro. da justiça d.a época. . . , ; . 
pediu que seu projecto íôsse remettido ás .. commis- Então, senhores, tudo era .. de;confiança no poder, 
sõcs de. legislação e eonstitui~ã?,.não. foi _just~mento tu~o- tendia a dar ao p,ovo Ílttribuiçõcs sob-re .attri
para gue. a.csse. trabalho _prestdtsse a_ ma1C?r. cucum- bu1çoes, .tudo convergta ~ara justific~r o.- elemento· 
spec~ao, o mats acurado estudo?. nao Co1 para que democrallco ; era; como. dtsse, uma. epocn. de des
tive~semos uma.base larga e luminosa •sobro a qual confiança no poder, dep·ois do ex.traordinario acon
nssentasse a discussão? Acaso deveremos adiar ao tecimento do-1831. Nii.o me alongo om outrascon
infloito a satisfação das necessidades publicas? sidcraçõos gernes, porque nem V. Ex. as permit.ti:', 

Devor-se-ha de nnno em anno ir pedindo o adia- nem tenho tempo suraciente, porque a hora j:i' vai 
monto de prc>jcctos nccrcn dos quncs têm feito estu- mui adiantada. · 
dos rspcciacs os nobres semdores, principalmente Limitar-me-hei portanto. ao objecto da discussão, 
nquellcs que pnrticularmenlo se occupam .destas que é o art. 1.• da propusi<;iio dn outra cnrnara, com 
mntrrins? Parece qus nilO, senhores; parece que ó a emenda do Sr. ministro da justign, que ó justa
tempo de nlguma coma fazermos solJt•o ponto tiio mente o art. 15 do seu projocto substitutivo,' O co
importnntco; o tacto mo is, sr•nhorcs, qunn1o !11 nos- digo do prncC~sso ostabolccou como rrq1Jisilos osscn-

... 
· ..• 
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por ora parece-me que S. Ex. foz estudo muito su
perficial; creio mesmo q•1e já disse que niio tinha 
estudado o projecto, porque não precisava de estudo 

rem a dar á fdmcsn instituição do jury a inliepeJT~. 
dencin, consideração e importancia de que é digna; 
e deve ter, segundo a letri e espírito da constituição e 
legishçiío vigente·, encontrMãosempre, sinão o fraca 
auxilio de minha palavra, ao menos o apoio do meu 
voto. · · · · 

para o combater. · 
O Sa. D.uüo DE l\funiTIDA·: -Eu queria que o Sr. 

ministro da justiça defendesse as suas idltJs, mas 
V. Ex.· tomou a dianteira. Sr. presidente, sou daquelles que afnrmAm que'nãa 

póde existir governo repres11.ntativo sem o julgamento 
~o P.a!z :;elo p<~iz; e e~ ta_ propostão .é de tão• simples 
mtu1cao entre os cscr1ptores, que um se.abalancou· ·a 
dizer": " Conservai a magoa carta, conservai 'Ô·bilt 
dos direitos, conservai o habcas-corpus;: si tirardes o· 

O Sa. D. MANUEL: ....._Vou dar a razão por que me 
atrevi a tomar a palavra antes do Sr. ministro da 
justiça. O Sr, ministro da justiça tem multo que di
zer, • ha de fazer um discurso muito .suporior ao 
meu. jury, tendes lançado por teri-a a esse ei:tificio msg~s-. 

toso chamado governo representativo; tendenoubadcr 
li liberdade uma das suss garantias especiaes •.. ·. . 

O Sn. MINISTRO nA.JuSTIÇA.: -Não apoiado •. 
O Sn. D. MANUEL: -Ora, estando a hora mui 

adiantada. entendi que prestava um serviço ao Sr. 
ministro da justiça tomando a palavra. Demais, não 
ó. precis'? muita meditação para respt?nder. a tudo 
quan 1.0 dme o nobre senador pela Bah1a. · 

. {O Sr. barão de Muritiba da um aparte.) 
Sou fogoso?· V. Ex., que me conh~ce hs muitos 

annos, sabe· que este é o. meu temperamento. mas o 
nobre senador não é menos fogeso do que eu. 

O Sn. BAIIÃo DE MuniTIBA: -Ainda nãa desat
tendi a ninguem, graças a Deus. 

O Sn. D. 1\1.\NUEL: - Niio me chame para esse 
terreno. 

O Sa. BmÃo DE MuntTIB.\ : -Os nobres sen11dores 
podem dizer si já offendi a alguem. · , 

O Sn. D. MANUEL : -·Nesta discussão declaro que 
não acceito'provocações, hei de levar arante o meu 
proposito :. desde já peço ao Sr •. presidente que, si 
ou me desmandar por causa de alguma· provocação, 
se digne chamar-me á .ordem. Não . entro neste 
debate sinão com as mais puras .intenções, com o 
mais ardente desejo de fazer alguma cousa em bene-· 
.flcio do paiz. · · . 
· Mas, Sr. presidente, nós trJctàmos do censo, que 

é justamente a idéa que está consignada na emenda 
mandada ão art. t. •; entretanto, o nobre senador 
pela Bahia divagou, e occupou-se de outros objectos 
alheios á discussão. Eis o resultado da deliberação 
tomada pelo senado, de se discutil· paragrapho por 
par11grapho. Os nobres senadores que assim vota
ram, estão já reconhecendo. os inconvenientes de tal 
deliberação. · . 

E' verdade que o nobre senador pela Bahil fallou 
sobre a d'outrina de alguns paragraphos, que, não es
tando em discussão, têm todavia estreita ligação: e 
por isso. é que eu votei para que a discussão Côsse 
por artigos, çomo se costuma fazer, quando um ar
tigo comprehcnde dilf"rentes p11ragrapbos. Eu tam
bem queril seguir o exemplo do nobr-. sen,dor pela 
Dabia; mas já dis;e que nem me sobra tempo, nem 
quero que o Sr. presidente mo, advirta que me devo 

,_ cingir ao artigo em discussão. 
Senhores, eu estou convencido de que uma das 

primeiras necessidades do paiz ó a reforma do jury, 
não para acabar com elle, não para cercear as suas 
attribuiçõos, não para lhe arrDncar direitos que lhe 
pertencem e conferil-os aos juizes permsnonte~, 
mas para conservar essas attribuições, manter Cf!SOS 
direitos, cercando-o do garantias que tenham por 
úm melhorar a administração da justiça, assegurar 
a pun:ção ao dolicto e defender a innoconcia contra 
a perseguiçüo. . .. . 

Portnn.to, sonhoros, todas as s~rD.ntías quo lendo-

A pr?posição da camara temp~raria ·conté~, Jl,Csla 
parte d!~posicõi!s com ss quaes nao .posso concordar. 

O nobre sê nado r pela província da B;hia· trouxe· 
em seu auxi io a practica que el'ls obse!:'rou' como· 
magistr11do da t. • instancia, é não duvida oCfirm.Sr 
que e:ra impossível· que hoúvesst~ Jur.y a.ilginêntan
do-se a renda. . . . ·,, · , ... ·:.: 

« Si ·ati a•tui, diz S. Ex., ·com uma renda dimi,.. 
nula, e porconseguinte .~om m~ior · n~mero de.indi: 
viduos capazes de ser JUrados, .ha ddllculdade de 
reunir-se o jury, quanto mais daqui por diante.?.»· 

Si esta proposição ú verdadeira, si a renda é pa'rle 
para que niio se reuna o jury,. pergunto ao nobre 
senador: a E quando a renda era a preàcripta Iio co
digo do processo, havia esse mesmo inconveniente. ? 
h!! via 'maior numero de jurados? havia mais fre.: 
quentes reuniões dojury '1 »Responda. li nobre''se
nador com a sull experiencia, e eu responderei corii a 
minha. · . ·:·· ·.· ' ' .. ,.,,,, · 

Qud diCtlculda«tes tive eu algumas vezes, Sr. presi
dente, para conseguir . a reuniiio do jury; ·isto' quasi 
no principio da inslituiçAo, em 1835, quandn · era 
magistrado da primeira instaocia? · Quantas ve:t:es 
pedi e os meus amigos • venham ao.tribunal;·por
que ha ré"s presos ha muito tempo, e acham-se pre
sentes jurados quC' m~ram longe; que perderão· sua 
viagem si não houver sessão t » Múitàavezes ojury sà 
reunia pelo3 meus pedidoP, pelos meus rogos; é n'ãq 
era, Sr. presidente, a renda tão ·modica? O qu·e vi, 
devo confessai-o co 'U d3r, foi .sentados nas cadoiras 
do jury indivíduos incapazes de exe,rcer um direito 
tão precioso. · . . · · · . · 

O que vi foi homens que nem sabiam assienu o 
seu nome;· o que vi foi que a vida, a honra e Cazenda 
do cidadão estavam entregues a homens· 9ue apgu
ramente não davam credito á instituiÇão do Jury; . ' 

1\fas o nobre senador diz: « O que se obteve com 
o augmento da. renda? E' um argumento a meu 
favor; é que ainda o augmento da renda .foi insuCO
cfente,. e é possível· que o augmanto proposto na 
emenda e na proposição solfra com o tempo altera
ção. Si a experiencia mostrar que é de mister rato- . 
car-se a ltJgislnção, ·porque o não faremos? Nem so 
creia que isso é versatibilidade. A legislação que não 
tem por b~se a experio'nciá é doCe! .. -~~·.-~--"~~,,.._ 
riãmente é letra mort~. ' •.••"u~·d, " 'ol'uw"-

0 que fez o.nobre ministro da jiJstiça? Attendeu 
a uma nocassz~ada ~arnlmente se;nlida, elevando a 
renda que ~ 101_ de 3 do deze~br,C0 oxig() para que 
qu~lquer .cJdlldao posm ser J.u.roi·~o. Não é este o 
umco me10 de melhorar a admmllstrnção da justiça, 
mas ~nt~ndo que é U!J:! d.os que~ 'Para isso hão do 
contn~u.u. Quanto J!lnzs mde!Jo•loldonte 0 csclnrocitlo 
for o JIIIZ, to.nto mn1s lucrnni t 1 ndministrn~ão d:ol. 
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justi9n. Pnrecia·me que neste ponto estaríamos to- O Sn. 1\IJNISTno DA JuSTIÇA:- Apoiado •. 
dos o e accOrdo .: mas vejo que me engdnai. 0 Sll· BAIIÃO DB MumTIDA :-Lembre V. Ex • 
. S.enhorcs~ ·~ Ju.ry _póde ser accusada. de proferir -

multas dtlC soes lPJUBI&s, absolvenda. criminosos; O S.R. D. MANUEL :-Tractaremo's depois desse ob-
mas força ,é conre:sar que poucas vezes condemna jecto, de que agora apenas me occupei incidente-
cU~ a innoc.encia •. o nobre senador, que tem muito mente. · · · · 
ma~s pract1ca, de JUlgar em 2.• in,tancia do que Não ·,.i, senhore9, que o nobre 1enidor apresen
~u_.. ba de co~cordar comigo que .raras vezes 08 lasse um só argumento que po•lesse abalar a dou
JUI.z~s .. de . direito . appellam da. decisão do· jury, trina da .emenda, .e causou~me espanto que S. Ex., 
porque' conde mo ou ,1nnocentes. . .. , para. m~s.u·ar a sua in1isposição contra o projecto 
. O SR; BARÃO' DE :MURJTIDA :-E' exacto. - substltUIJVo..... . . -. . 
· o SJ\. D; JlfANUEL: ;_ Niió .sei mesmo si rios 'jn'o- . l? Sa. BARÃO DB MuntTIBA :-Não tenho indispo-
eos.sps··em que tenho ~i~:> rel~to;,. ou adjunto, já slçao. · . 
bou.v~ alg•tlll .. caso: ·de JUl~ de d1~e_1to apllellando .~a O ~. D. MANUEL: - .••• Tiesse ·dizer que pretere 
dec1sao .do jury JIOr pr.,feru· dec1sao condemaator1a a disposição do a_rtigo da.proposiçiiC?:de 1851. 
contra as·provas doi autos. . · Senhores, notu o systema ou &act1ca.que.se segue 

_On«:!bre_ sena~or assever~u que a ·doutrina da nesta discussão. A principio se:noa·disse: • O pril-
61_1!· nda. ~ tao. :preJudlcbl' que· ~ai diCficultar a reu~ jecto de 1854 está morto, ninguemo quer,.niuguem 
n_1ao do JUr~, 1sto é.: • Alé,agora era possível alistar o defende, seu proprio .pai ·O .abandona;.» e hoie, 
~00o.u_200 Jn.ra,dos_; ~gora, pela emenda, talvez não senhores, o princip!ll defensor do projecto é. o Sr. 
se·possa ·quabflcar nem metade. » Quando o nobre bal'ã() de Murilibn. · · · · ' · ' 
sen~dot: assim .se.expdmia, não se lembrava d\1 que · O Sa. MINISTRO 'nA 1.ustJ~A : ,...,... Quer r11u~citar 
hav1a d.tto .. anto~, 1sto· é, que hueria facilidade de Lazaro. . .. · · · ·· . . ·· 
completar: o· numero uecessario de jurados para o Sa. D. MANUEL: --:- o nobre ministro penira 
haver concelho, porque ·todos queriam ter a justiça ~ue a ràsurreiçiio é 8~ ~este art~go ~ o que querem 
~~d~fr~d?e _ ca~a. Qu.~l das duas pro~osições é ver- e chamar o Sr. ~s;mm1str!l da.JUStJça para combater 

(O Sr. barão de Mul'itiba ·dá u. m anart•). o act11al Sr. m1n1stro da. J,!lStJÇ~; ·e por isso já co- · 
r ~ meçam a affagar a propo~u;ao da camara dos Sra. de-

. Perdoá:. me ; o nobre senador diss:1 que pelo pro~ pulados. E quem sabe, si o .honrado os-ministro da 
jacto .l~averia dirtlc11ldade de qualificar jurados ; e JUstiça, obsernudo que os seus antigos amigos ~stão 

·antes tinha . aíflrmado. que a • qualificação era faci- dispostos a dar vida ao morto, .se resolverá a.toinar 
!if!la, porqao o que _queriam o~ munic1pios era t··r nos braços o filho que abandonou, e·-por amor de\le 

. JUIZeS a porta, 6 então alargavam o circulo dos jllrll- trave peleja com o Sr. ministro da justiça! Eis o que 
dos. . · • . · ardentemente deseja a opposição. · · · 
· .O SR. BAnÃII DJ!' M~tT~A·:- E' um ab~so~· .O Sa. JlJRAND.\: ~Está poetico 1 

. . o .sa. D. MANUBL: - E'. um Cacto que v. E:t. o Sn. D. MANUEL: -- Será a primeira vez~ 
Yeíertu em ·abono de s11a opiniiio, que me parece .o Sa. BÁttÃo DE. 1\luiutJBA: ;_ Voto ·tanto· contra 
estar em contradicção manifesta com o que disse depois. · · ·.. . . o artigo da proposição da outra camara, co:no contra 

.'c0~0~n: • BARÃo DÉ Mu~lTIBi: - E' bom mostrar a ':f;:~~. 1\IANU~L: ~·o ·~~bre ~on~do~ '008 di~ae 
O SR. D •. 1\IANUE .. L ·. - O . nobre .. senador dJ'sse •· que vo~ria antes pelo artigo da 'proposição.'do . que pela emenda. Pois dá-se collisão 't Alguem obriga o 

·«~A: disp!>sição da .emenda ni diíflcultar a qualifica- nobre sensdor ~ prele~ir o artiga· da proposição ? 
·çao dos. JUrados;. de hora em diante o .numero dos · 
juizes de facto ha de ser muito menor; » ora bem, . qsa. B.\~Ão DE MuaJTlBA: ...;.v. Ex. não quer dis-
o nobre senador disse depois: u E' inutil tudo isto cutlr 0 proJecto~ - . · · · 
que. vós. f~zeie, porque, ai quereis eJtreitar o circulo o Sa. D •. 1\IANUEL :. -Pois não quero discutir l 
dos JUrados,. estais .. enganados ; as qualificações alar- Parece que tenho discutido,· e si não' \o mo. em 
garão o. circulo delles, porque .todos querem ter á consideração. outrall obse.rvações d.o. nolire senador, 
·porta o concelho de jllTadas. • . é porque e~ tá dada a hora, e não desej.o que· o 

o. Sa .• _B.\1\ÃO DE M:unJTJBA: -Isso é contradicção? Sr. presidente me Caça a advertencia, _que.por' dif- · 
re.rentos vezes [oz ao nobre senador: Hei do ainda 

O. SR. D. _"'\\iNUEL: -Si aqui n~o ha contradicção voltar a discussão.. . . · 
Sl3nstvel, entao declaro que .nlio se1 o que é contra- 0 Sn. 8An1o DE MumTIBA: _Si v. Es:. acaba da 
~icção •. Se!lhores, ha c;IU não ha di[ficuldade em qua- dizer quo eu não disse nada que podasse Tnler a 
hficar os JUrad~s.? .Dts~e o nobre senador: « Niio,. 
porque nos muoJc1p1os se Ir acta sempre de alargar 0 pena. •• 
numero dos jurad.os !?ara haver concelho, afim de ··O Sn. D. MANUEL : - Eu disse que V. Er. niio 
que todos tenham JUSIIÇa á porta. » Mas depois disse abalou a doutrina da emenda do nobre ministro 
o mesmo nobre senador: « A emenda tem por fim da justiça. 
estreitar o circulo dos juizes de facto, o que se não Sr. presidente, é tarde, ha pouca gente na casa e 
conseguirá. >> Senhores, si o nobre s'3nador não r on- niio gosto de falia r para os bancos. 
fin nos juizes municipaes e de direito, não confia 0 SI\. MmANDA : _Está aqui muita ,.'ente. 
em ninguem ; si affi r ma que nada se conseguirá, o 
então niio ha lei possível. O SR. D. MANUEL:- Agradeço nos nobres se"na-

E porque não lembra o nobro senador um meio dores a bondade que ti Toram do ouvir-me até agor~. 
do fazer-so a qualiflcoção dos jurados? Dadn a hora, o Sr. prosidonto doclarn adiada a 

,. 
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discus;ão, e dá para ·a ordem ao dia da seguinte ·executivo creava o emprego, nomeava. o emprega_do 
sessão: e dava-lhe ordenado, e· d11hi resultaria necessapa-

1 .• parle._ Continuação da discussão adiada e mente confusão dos poderes legislativo e execut~vo. 
· · · · d · d Não se dig 1, · Sr. presidente; que se tracta un1Ca-

mnls ma tonas Jll eslgna as. monto de gratificações, porque o mesmo que'8e'Jióil~ 
2.• parte.- Continuação da discussão adiada. e 'se ·deve dizer relativamente aos ordenados e 
Levanta-se a sessão ás 2 h:wís e 3//J. da tarde. por certo applicav·el ás gratificações; é' diseender 

'· os dinheiros ·publicos, é pagar aos empregados, ·e =- então fixa-se•lhes· ordenado; porque as gratillcnções 

Sessito ele i O de Julllo. 

,l'RESIDENCI,\ DO SR. ~!ANUEL IGNACIOCAVALCANTI 
DE LACERDA. 

su~UIARIO.- Primeira.parte da ordem do dia.'
Empregados do m•chivo publico'. - Discursos dos 
'Srs. visconde de Jequitinhonha e Dtintas. Reque. 
1·imento. Adiamento. - Segunda parte da or
dem do dia. - Reforma judiciaria. -Discurso do 
Sr. Vasconcellos. Observações dos Srs. viscon
de . de Abaeté,. Vasconcellos e visconde de lequi
tinhonha. 

· A' to horas e 3/4 .da · nia-nh~n ·procede-se á cha
mada, por uão haver numero suffitJiente para for
mar casa, e acham-s'e presentes 28 Srs. sena
dores,Jaltandocom causa ·participada os Srs. Gon
r.alvcs MartiilS, Pa1lia Pessoa, \Vanderley, Vascon
éellos, 1Darquez de ·o linda. e visc!Jnde de lbran
gulipe ; e sem ella os Srs. Silva Ferraz, Cunba Vas
_concellos, barão da Boa Vista, barão de Muritiba, 
barão de 'Pindaró, barãô do Pontal, barão de Q.ua
·raim, lnrão de Suassuna, 'Baptista de Oliveira, Can
dido Borges, Carneiro· de_ Campos, Souza Oueiro:~:, 
Paula Albuquerque, Mendes dos: Santos, Vianna, 
lllirandn, Pimenta Bueno, Fernandes Torrt~s, Alen
c_ar, Nabuco; marquoz de Abrantes e visconde de 
Abaeté. · -

Comparecendo no -entretanto os Srs •. Alencar e 
Candido Borges, o Sr. presidente abre a seS$ãO com 
30 Srs. ·senadora.:~. 

Compareceram mais :no decurso da sessão os Srs. 
Va§concellos, barão de Quaraim, bariio de Muritiba, 
visconde de M •ranguape, visconde deAbaété, marquez 
de· Olinda., Nal;mco, 1\lirlinda e marq11ez de Abrantes. 

Não havendo expediente entra-se-na 

1.• PARTE DA ORDEM DO DIA. 
B!IIPR.EGADOS 'DO · AI\CHIVO PUBLICO, 

Continúa a t.• discussão, adiada na sessão ante
cedente, da proposii,;ão da camara dos deputados, 
auctorisan:io o governo a dispender até á quantia 
de tros contos de réis . com grAtificações addic
cionaes aos empregados doarchivo publico. 

tambom são compfi'nsa'çiio ou remunera~ão de ser
viços, e esta faculdade;. pela· constituiçao, a6 per
tence ao poder legislativo~ A exiguidade da quantia 
não incide a observação de ~-anti-constitucional.~ 
precedente que, passando; p6de o senado estar certo 
que em outra occasião daremos lambem auctorisaçio 
para se concederem maiores ordenados e maiores 
gra tificaçõe~. . · .-. · · · · , , . 

Além disso, eu expu:~: hontem .ao sena«! o que o po-, · 
der. ex~cuti v o . tinha sido auctorisado, pelo .poder 
leg1slatlvo para reformar esta repartiçãô r no .pro• 
jecto em di:cussão reconhece-se esta auctorisação; 
e considera-se a concessão feita das . gratificações, 
unicamente como provisoria: temos pois que vamos 
melhorar a so1·te dos empregados desta·. repartição, 
sem que de f6rLila alguma se melhore-o serviço.pu
blico~ Si ·hav~;~ ra:~:ão urgente para se_me1horara 
sorte econom1ca desses empregados, sem duVIda 
alguma !la via lambem para que se melhorasse o:ser
viço ; é n·~cessario que uma reforma. marche ·coa
junctamente com a- outra, e para isto é preciso que 
o projecto não seja approvado. 
.- Eu disse tambem hontem, Sr. 'presidenta,· que 
não me recordava de: um precedente·des\a'natureza, 
e o nobre ministro do imperio, mais 'antlgo <no 
senado, não contestoll nem ao menos modificou ·esta 
proposição ; portanto: para •mim ·ficou ·certo que é 
o primeiro exemplo que o corpo legislativo dará , de 
conceder ao poder exec·utivo o direito de estabe,. 
lecer ordenados ou gratificações, . 

Não é presumível, Sr. presidente, ·que na época 
em que nos achamos se Cac;am taes concessões; é 
preciso que muito ·estrictamente tomemos··a péito 
defender a constituição e as prerogativas do corpo 
legislativo, que se tem constantemente desvelado em 
sustentar ·as attribuições do poder executivo'; 'isto 
quer dizer que o senado-não quer nem a desharmo
nia,· nem a confusão dos poderes: para que esta ver
dade se realize é preciso que o .projecto não passe. -

O nobre ministro :do 'imperio, t0illao4o em con
sideração · as observações que fiz; disse que faria: a 
distribuição dds 3:000~ segundo os ordenados de 
cada um dos empregados. Entiio entendo ·eu que·se 
deve inserir no projecto pelo menos a palavra-...,pro
porcionalmente -para que fique estab~lecido e como 
certo que o corpo legislativo,· si ·nã·o determio·a a 
quantia, pelo menos a· determina· indirectamente·; 
de um lado estabelece-se a q:uantin, de outro·la'do 
estn belece"se o modo de distr1bui!-a. · 

Esta emenda· ó indispensavel para que nas ·nossas 
collecções niio .appareça um. projecto ·novo no seu . 
ge:iero, revogando um·a das faculdades mais essen-

O Sn. VIscoNDE DE JEQUITJNIIONI!A : - Sr. presi
dente, ás obsefvaçõ'es que fiz hontem·sobre o proje
cto que so discute, o nobre ministro ·do imperio 
oppot. outms. Mas o senado deve lembrar-se que 
em primeiro Jogar o nobre ministro declarou que 
j.i esporava pe~as observações que fiz, .em segundo 
Jogar que convmha na Axactidiio dollas; eu accres
contarci - na conveoionma. 

Expuz, Sr. presiúonto, quo o projecto não devin 
passar, porq110 ora anti-~onstitucional, fundando-se 
osta minha observação em que, passando o principio 
om quo se b~sua o projocto, toremos ·que o podor 

ciaes do poder legislativo. · 
Si estas razões que tenho offere'cido á consi Jeraçiio 

da casa parecerem fracas,· eu direi, senhores, que 'o 
senado já practicou isto mesmo, não em outra ·sessão, . 
mas na actu(ll. O que foz o senado com o projecto 
que veiu da c~marn dos deputados, relativo ao au
g.nonto dos ordenados dos empregados do supremo 
concelho militar? Re.mettou-o ú uma commissão para 

' 
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· que esta·· determinasse 'com exactidão •O que . o ._nientes,. é que é necessarlo que não se dôm Laos au
corpo legislativo queria fazor em ralação ao •estado ctorisaçõas com superabundancia •. 
economtco·da:que\les empregados; veiu -á casa o pa- Fica assim egualmonte provado que o governo 
recer;·e·não·se JUlgando satisCactorio, voltou o projecto tambem· se desac1 edita; e, para •que isto não· ac_on
outra vez á· com missão para que Tegulasie tamb&m· teça, é indispeneavel que ·as auctorisações só se re
em ,.parte o. serviço daquella repartição. Façamos solvam. quando ·o gove1·no já tiver em .·suas mãos 
agora •o mesmo. · · · · · os meios necessarios, os conhecimentos precísos 

·Si ·o •governo ainda não fez a. lf~forma, si- ainda, para fazer uma reforma, para que seja objecto, 
• niio nos ·disse como 'a pretende fazer •e quando, é geralmente Callando, ·do intervallo ·das camaras. 

porque· entende ·.que· não a -póde fazer. Façamol·a Como conclusão do que.acabo de dizer, ·tenho do· 
nós, e façam ol-a 'remeuendo o projecto li uma com- offerecer ao senado um requerimento; 1111ra que este 
miasiio ;-abi'tomar-se-ha em camideroção·a sorte dos projecto seja remettido -4 uma commissão, ·ou a de. 
empregado•, e ta'mbem tomar-se-ha-em consideração farcenda ou a de legislaçiio, ou·aquella que o senado 
o ·11ue diaser·respeito ao melhoramento do arclnvo· entender melhor, para ·que esta commissão dê um 
pulilico.· · , .. · · .. · . · parece~;·e comprehenda os principioa<que-acabo de· 

Note V. Es:.,Sr. presiJente, que o nobre ministro expór. · . 
do· impl'rio, -~uando Callo~ hontem, não disse .uma só .sr. presidente, eu na:sessiio passada·tambem a van
palavra relatLVamerLte·a epoca em que poder1a fazer te1. uma idéa que me parece não:póde estar·longede 
as . Te formas ; ·disse .-apen1s : ,u Senho~es, este au- ser approvada pela sabedoria do aenado, e é que es
gmento,de ordenados é -provisorio, durará sómente tes melhoramentos de ordenados não ,devem ser 
até que•ae faça:a .reforma para a qual está auctori;ado parci_aes; deve-se tomnr uma •medida geral ·para 
o-governo» ; mas não disse que ,o governo.pretendia todos os empr?gados publicas; não são sómente .os 
fazer a•reforma.dentro de tal.tempo; nem ao menos do archivo e os das secretarias·que ·soarem; são -to
disae .. ao senado •que os cuidados e.a solicitude_ do dos os-que es iio nas mesmas condições em que se 
governo ·tinham sido já empregados na reforma desta acham aquelles cuja sorte o .corpo legislativo vai 
repartição.; foi uma omissão que de todo -me con- melhorando; é uma deseguoldade iniqua favore
flrma na opinião de que não devemos approvar o cer-se a ·sorte de uns e não altender-ae a de outros, 
projecto, .e que as razões dadas pelo nobre ministro, e que além disso póde ainda fazer com que nas re
relativamente áo. estado ·provisorio da repartiçiio do Cor.mas. futuras s~ja necessaria uma descriminação 
archivo, são taes que me obrigam a crer que tnl que póde ser considerada como parcial e injusta; 
reforma não se fará por muito tempo. , o emJlregado, cuja sorte fôr melhorada hoje, não 

E!J, . Sr. 'presittente,. t~ qubesse examinar bem os poderá de _fói'ma .alguma requerer esse melbora
_mottvos .porque este.,proJecto passou na.cJmara ·dos ment~, e lSSO embaraçará quãlquer r.eforma.a·_es~e· 
deputailus, si quizesae aventurar alguma proposi~iio respe1to. . . . . : . . . 
a este .respeito, diria que os empregados do arch1vo · Por itSo, si· é· verdade que hoje os. ordenados e· 
publico, descoroçoados ile verem realizada a·refor- as gratificações não estão em justa. relação com.aa 
ma ile sua repartição, e porconsequencia melhora-· despesas necessa~ias para o empregado publico viver 
da .a sua sorte e·conomica~ pediram, instaram, l'ecla- C!>!D a decencia propria do seu logar·e de sua posição; 
maram o melhoramento de seus ordenados. B! 1sto ~verdade, o corollario é que ·se tome em con,. 

_Esta convicção portant~ me ·r,.z tambem crer q~e· s1deraçao a sorte de todos os seus ~mpregados,. me-
. nao·devo votar pelo .proJecto: declare o nobre mt- lhorando os _seus ordenados -na razao de 20 •;., ,por 
nistro do-imperio si acaso já tem principi!'do a re- exemplo ; Bl esta _razão é demasiadamente. eleraifa, 
forma,.quanto .tempo pelo menos levará a!nda-para melbore-se na razao de 15 •;., ma~ que SeJ~-isto em 
fazei-a. ·E• prec1so, senhores,. que a re1pe1to destes favor de todos os empregados .pubbcos, -e nao !lppa
objectos empreguemos toda a •olicitude p,oEsivel, reça em -tod.as as s~ssões um.ou outro Tequerime.nto 
·para' que· não· se .. conceíiam mais d'ora em- diante que, proteg1d_o ma11 ou menos eracazmente, a traves~ : · 
essas··auctorisações repetidas que não fazem mais sa as camaru e dli a alguns empregado• um. melho
sinão· atrapalhar·o ·governo •e mesmo desacreditai-o. r!'mento, .quando .aliás não siio 1ó elles os que neces-

. Eu me explico. · s1tam, e s1m todos os outros. . . . . , . 
Eu disse·-des!lcreditnl-o.7N~- verdade, senha- Assim não é que o corpo legisl.ativoba deacredi-· 

res, uma vez q;u~ se dli·auctor1saçao par~ a reforma tar-se nem provar no·paiz. que ns ·realidade esmera
de uma repart1çao, e.que o governo acce1ta essa au- se no desempenho dos seus deveres ;não é assim que 
ctorisaçiio, fique _o senado certo que todo ~ paiz es- o corpo legislativo ba de fazer barreira. ao eatrata
pera q.ue _essa reforma se faça, CC?nv~nCLdo, pela gema com que se pretende diminuir . a. sua força 
auctonsaçoo, de que a reforma é mdLs_pensavel; o moral, como eu hontem· já expuz ·ao senado, como 
paiz não p6de crer que se dê auctorisaçao parare- talvez appare~am IJlUitos factos·quevenham justificar 
formar·se uma estação publica, sinão porque essa a minha opimão proferida hontem; e, si em alguma 
reforma ·é indispensavel, isto é, o serviço publico época, senhores, é necessario-que o corpo ~egisla1ivo 

·padece.- e então o corpo legislativo, acanhado pelo~ tome muito .cuidado no exercício e manutenção dos 
·trabalhos a seu cargo, não conhecen:lo talvez minu- seus direitos, no cumprimento dos seus deveres, é 
ciosamente os meios de fazer uma reformo, entroga'-a na actual. A ópoca· é melindrosa : o ministerio, Õbmo 
ao governo. V. Ex. ·sabe, tem pouca forço moral nas cama-

Ora, não a fazendo o governo, o que, é que se r as,. porque no senado apenas um voto o sustenta, 
·segue? Segue-se que fica illitdido o pmz, que fica contado esse voto com os dos quatro ministros ; na 
illudido o corpo legisla tive; ou pelo menos que este camara dos Sr3. deputados, essa maioria não está: 
niio comprehendeu bem as necessidades publicas, tão profundamente convencida da maneira como o 
julgando qno era urgentfl reformH, quand_o aliás niio governo desempenha os seus dÔveres, que se possa 
era; julgando que o Eorviço publir.o padecw, quando chamar uma maioria dadicadK, o é estn a razão que 
aliás niio padecia. Para evitar todos estes inconvo- faz com que o ministerio, dubio, incerto, fraco, em_-
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pregue outros meios que não são parlamentares, e 
sem perigo dn ordem publica. 

Aqui já. V. Ex. ouviu declarar-se que o~ ministerios 
niio se dovem sustentar com muol'ias; que. estas 
nenhuma con~idet•ação deverão ter, que é o veto e a 
dissolução(i1ão se fallou em dissolução, mas esta .é a 
ccnsequencia inevitavel,) e então, pergunto eu, o o 
senado deverá lambem perguntar .ao nobre senador 
riÚe assim se exprimiu,. si as maiorias na~a valem, 
si não devem ser atlendtdas, como é possue! que o 
paiz tenbll parte na formação dos minist~rios e na 
direc~iio dos negocias publicas? O vete destroe, re
voga, inutiliza as deliberações da camara; mas o qua 
9 que substitue a vontade unic:~ do poder eucutivo? 

Ora, Sr. pre>ide·nte, avista de todas estas consi
derações, como é possível que o senadoc do Imperio 
não esteja constantemente .alerta para sustentar o 
seu posto como representante da nação, cumprindo 
com exactidão e á risca os seus deveres, olhando 
unicamente para a constituição para deli:~ tirar as 
maximas, os princípios e "s regras do seu com; or-
tamento? . 

Eni'o11tra qualtu!lr occasiiio, Sr. presidente, eu, 
acanhado com.o sou, não viria ao sen:~do expOt· tudo 
quanto hei dito boje, seria menos ousado no des
envolvimento que tenho· apresentado ; mas as cir
cumstancias Eiio graves, e tonto mais -gra·res que 
so accusa o lado a que pertenço de oiio que
rer as liberdades publicas ; accusa-se o lado a que 
pertenço unicamente composto de estadistas que ape
nas, quando estão no poder, dão uma ou outra es
mola ao paiz ! . 
· E' preciso, pois, que alto e.bom som declaremos 

que ninguem mais se esmera em sustentar a consli
. tuição 1111 qual e lia é, que ninguem 'tem mais desejos 
de reformar as instituições publicas, de dar ao paiz 
as instituições que· mais proprias forem para pro
mover sua felicidade, com regr .. , juizo e pruden
cia, do que o lado a que tenho a honra de per
tencer. Importa; além disso, que provemos esse 
esmero e esses desejos com factos· incontesta veis, 
com as nossas opiniões e censuras. Portanto, ·Sr. 
presiden~e, desde que eu ouvi proferir na casa, 
do lado da maioria, as proposições que tenho 

·com memorado, sem que um só orador ministerial as 
impugnas!e, julguei de rigorosa obrigação procla

·mar os princípios que sigo e que segue o lado a que 
pertenço. 

O Sn. SILVEin.l DA 1\JorrA: -Apoiado. 
O Sa. Yrsco:s-Dil DE JEQUITINIIO_NIU:- Ernq•1antonão 

ouvir bem estig'matbada a opinião de que é o ve'o 
e a dissoluç:to que devem governar o paiz, f'U de
claro a V. Ex., Sr. presidontt:~, que11oi de.constan
temente fallar contra essa doutrina excentrica, com
pletamente beretica, do systema representativo. 

Vo!l portanto pr.?pQr o adiamento do projecto, 
para 1r á_ uma comm1ssao. 

E' n poi:~do e entra em discussão o seguinte reque
rimento: 

a Proponho qua o prcjecto sejl remettido ás com
missões de fazenda e de Jogislação para d~rem seu 
parrcer: 1.•, sobre as gratificações que sa devem 
conceder; 2.•, sobro ·as bases sobre que deve de 6S· 
sJntar a reforma dn. repartição om questão. » 

O Sn. DA:;r.~s: -.Sr. presidente, ou sou inimi
císsimo das auctoris~çõos dnd~s no governo ; tenho 
nesta casa fallado contr:~ c!lns ; o nesta parto sigo a 

opiniüo que hoje omittlu o nobre visconde de Jo· 
quitinhonha. - _ . . . . 

Mas, St·. presidente, nao acho aqu1 lima-!lucton
saçiio completa ao governo, da qu_!ll possa vu· gran
de m:~l e. violação. da. constitmçao .; .como .nota o 
nobrg senador, d.es1gn~-se uma .quant1a para !> go·· 
verno dividir com os empregados como gratlllca
ções addicionaes. Estes empregados não têm,~rdena
do, a a~semb:éa geral des1gnou . uma quantia para 
o governo distribuir com os empregados do archivo 
'como gratificações; niio ha ordenados. Está claro 
que .o s~verno fará .de~: a qual! tia; uma. distribuição 
propot•ctonal em relaçao á pr1me1ra HJ_ to é. cl_ar'?, 
é consequente. O que vamos nós po1s. consegu1r 
com este adiatnento, P'ra que o projecto vá á com· 
missão competente? .. . - · • . . . · 

Vamos reduzil-a a uma contadoria, isto é, envfa~ 
mos-lhe o projecto para que faça a conta de quantó 
ha de caber a cada um empregado, po~que se receia 
que o governo possa abusar. Pois· para isso· have
mos de protelar uma resolução vi~da :da óutra·casa? 
Havemos de fazel:a voltará camlira dos deputados? 
Terá ella tempo de fazel-a passar-este anno? .Nãó 
soffrElrão estes empregados publicos?. Será. isto uma 
má auctorisar.ão que damos ao governo, quando· nós 
já marcamos 'a quanti:t. além da qual·o governo não 
p6de passar ? • · .. 

Estas peq11enas reflexões, Sr. presidente,· Caiam 
com que não po~sa estar pelo que quer o nqbre ~e
nador que me precedeu, apezar q:tte acho mutto 
bom, muito justo, muito constit'uc10nal·o seu sys- · 
tema de não dar auctorisações ao . governo. Si o 
nobre senador qriizesse mandar outra·emElnda; 'dizen
do- proporcionalmente- ainda poder-se~hia . vo
tar, afim de satisfazer os escrupulos do nobre_ sena
dor, ainda que eu acho que é desnecessario· dizer 
isso, porqua proporcionalmente ·já foi dividida pelo 
governo a quanth que o corpo legislativo· marcou, 
e está claro que tambem agora. designando-se um_a 
certa quantia, elle ha ~e seguir· a ~asma propor
ção. Portanto, Sr. prestdente, · eu ano posso votar 
para que o projecto vá ~- commssão; hei de votar 
pela resolução tal qual veiU da camara dos Srs. de-
putados. . : 

o Sn. VIscoNDE DE JEQUITINuo*RA: -Sr. presi
dente, eu estou persuadido que o senado poderia 
não.compreh'ender bem o fim do meu. requerimento; 
niio me é isso extraordinario, porque fallei um pou
co confusamenta, como sempre acontece. Peço, por
tanto a V. Ex. que tenha a bondade de dar-me dois. 
minutos de benignidade, para que exponha ao senado, 
o fim do meu requerimento. , 

Elle .encerra duns proposições: a j .•, é. para que, 
a commissiio tome em consideração as gratificações, 
em 2.• legar para que apresente as b:~ses da re-. 
forma. · 

!"ela primeira, note o senado que devo ded11zir-se . 
que eu não estou. satisfeito ou não excluo o au
gmento mesmo de gratificações; as commissões ·po
dem propOr_ maiores gratificações para melhorar com 
eCficncia a sorte desses empreg:~dos. A segunda parte 
justifica tnmbem a primeira,.quando eu quero que 
as grn tificações. n ii o sejam dadas som que o serviço 
publico melhore. . 

Não desejo que o sen:~uo faça ou o corpo legislativo 
decreto reformas por ia toiro, mas que apresente as 
bases ; offereciuas ellas á consideração do corpo le
gislativo c npprovnd,,s, tomos que a reforma se devo 
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julgai feita, o a sorte dos empregados deve-se julsar Mas, disse . elle' 'ainda poderia adoptar Uffill 
tnmbem melhorada: porque, si 3:000:[) rs. para se- emenda, isto ó, proporcionalmente; e accrescentou, 
rem divididos pelos empregados dnquella reparti- mas isso não é preciso; entretanto que a palavra 
~ãe não forem· sufficientes; as commissões npresen- proporcionalmente salvava alguma: cousa o princi..,; 
iarão maior quantia, detet·minarii.o, designarão· quaes pio. Assim, o nobre senador nii.o se imp.ortou Desse 
as gratificações-que devem toros e111pregados de que caso com o principio, apellou para os sentimentos 
se tractn• ·. ' · · · • · · .. -de benignidade e· complacencia do· s~nado. !Ataque 
. Note' mais o -'senado que, como elles têm boje or.;· o nobre senador os argumentos que produzo em fa'vor 

denqdos e nii.o têm gratificações, e vii.o ter estas gra- do principio; mostre como na realidade nós ·.nii.o 
tificaÇões, é ·tt'ecessarii> que. se determine o . modo devemos Cazer isso, e .devemos entregar ao poder 
por qU:o· ser!io feitas as suns ·aposentações. Y. Ex. :vê 'executivo tudo quanto· diz respeito a· ordenados e 
que •esta doutrina''é doutrina'.que tem occupado' griltificações ... · · · · '· >. · .,,,.,.: · ·'. ·• · :' 
110r muitas· vezes o·. corpo legi~latlvo, e_ é reclamada · O. nubro senador, para . ·otrtiscar a l'tiz dos meus 
por todos os· empregados pubhcos,·é re'clamada pela argumentos, disse: ~u sympátlíiso níuitci cóm as.epi.:. 
justiça e nii.o menos. pela equidade, que' se ·atten'da niões hoje do nobre senador. Eu sóu victima ha d1as 
a sorte do ·empregado que se acha ·inteiramente para· cá, Sr. presidente,· dos. adverbicis •.. O Sr. ·mi~ 
inbabilitado de ·prestar-serviços, mas que ainda vive nistro da fazenda, querendo estigmatizar-me·; usou 
e.· que -precisa ser alimentado devidamente pelo Es- de um tambem; o foi' preciso que eu fallasse para' des
tad•J a quem serviu·quando ·pôde. Isto está attendido tr'uir.a força. dotãmbern. do nobre ministro ... da. ra·
DO .projecto.? não •. O:projecto é. mesquinho, Sr. pre- zenda. · · ·. · ··· ·· · · · 
sidente, elle .não compt•ebende ambas as questõe~, Agora o nobre orador. ministerial_ vem c'om_Ü1!Í 
de- .melhoramento da. repartição ·e de· melhoramento hoje, e q11er com este hoJe attenuar. a ~orç_a)le .. uma 
da sorte economica dos empregados. E para que, arg Jmentnçii.o toda ellafundada em· prmcJplos;' 
senhores, hã" de·aabir do parlamento estas Ieisin- Sr. présiiiente, eu pe'ço ·a: V. Ex-. ·que _convide 
surficientes? Não é' melhor que o_ corpo legislativo o nobre senadoi· por.Alagoas-pára !!rer;.;.:_ . · " · 
se ~emore mais al~um tempo; que p~escrute a ma- . o Sa DANT.\s: _E' béresia convidai.;. para que.? 
tena, que a·cxam1ne, que faça o bem como deva . • . · . , '· ·. · . 
fazer- T , · . . . .· O Sn. V1scoNDB DE JEQUITINHONHA: ..-. •••• que o 
· . Otrereço pois li cons_ideraçãd ~o,.sen~do.:.. to, q*e hoje do-nob~e sen~dor' app!icado:a-mim é o .mesmo 
as commJSsoes tomem. em c_ons1deraçao as gratifica;. de.toda a ~mha nda publica. Eu est~u pr·. ompto a 
Ções·que·se devem dar aos ·empregados·: ·em segun- fazer aqudlo 9:ue fiz em outras. occas1~e1. Eu sem.
do Jogar, que apres~ntem as bases da reforma do ser- pre reconheci ~est~ casa, e a1nda hoJe' reco!lh~ço 
Yiço publico; melhore:.seuma cousa coojunctaaien- que o.poder lr.gJslallvo, atropellad~. pelam_ ulttp~cl-
te com,. outra · · . · • . dado .de negoc10s, falho .de .conhecimentos espec1aes 

·- · · • . · · · · ". . • . dos .objectos das•repartições, póde muitas vezes de-
Mas o n_. obre _se_n_ador P_!llasAla. goas arg.umentou legar. este .poder. ao e_ xecutivo., :Mais in.struido. hoje 

com sentimentos. do.coraçao_ do ~e~ado; e a_ f~l_lar a dos factos, mais em. estado, de poder julgar ainda 
verdade, tae~ ~rgumentos vao .d1re~to li sens1b~hdade como se devo fazer a.reforma, si. eu hoje sou .. mais 
e benevolenc~a d(). sen!ldo.;. d~verao sem .dunda al- restricto, quem. me impoz esta opinião fo1._e ministe
.g.uma produzu um e!fet.to mag1co~ Declaro_ ao nobre rio a quem dá apoio 0 . nobre. senador po. r ... Alagôas; 
senador !lue esse etre1~o se P.roduZJu em m1m. ~!as é_ foi elle que declarou que nii.o queria, e em outras . 
necessar1o que_ eu seJa.l~glslador nesta occas1ao, c occasiões .seus. mem_bro9 diziam que não queriam.dar 
procure sabe~· como he1. de abafar por um mo- auctorisaçii.o, que eram anti-constUucionaes; .e. hoje 
mento os sent1m~ntos exCitados. pelo _nobrf! sapador declaram que não querem. taes.auctorisações.,-Entllo 
pelas·.Ala!Joas. D1sse elle- uma grat1tlcaçao tão pe- como hei de eu ofrerecer;no Sr .. · miniStr.o. da-fazenda · · 
q~ena. va1 m.elhorar. a ~or.~e de. empregados que 0 uso dessas auctotisações, porque dal~as. é ,jnutil? 
nao podem; nver como VlVem. « SJC~ra ~ma grande. E noto. 0 senado que o, ministerio, ·si bem o disse 
despe~a, ,d1ss~ o nobre.senad!Jr, entao ainda se po: bem 0 fez, porque ainda não cumpriu auctorisação 

dd~tna tomar. em cons1der_açao quanto se tem aqu1 algum!l_; note-se bem . 
. I Q. » Ora, avista deste· facto, hei de ainda dar. auctori

.0. Sn. DÁNTAS: .,..,... Perd6e-me V. Ex; não disse saçii.o ao poder executivo boje, senhores ? · Certa
isso. · · mente, não; istó é illudir-me a mim e compromet-

O Sn. VIscosnE DE JEQUITINilONH.l: -Pouco mais ter o poder executivo,: de forma que eu com as mi-
ou menos. nhas opiniões é que sou amigo dedicado do minis-

0 Sn. DANT.lS: -Nem pouco mais ou menos, não terio ; o honrado membro não o ó ; eu é que não 
á 'h' · quero comprometLelco; eu n~o quero dar-lhe· ar-v por n 1. . . .. 1 · · E' • mas para. censura -o na seguxnte ·sessão. 'IS por 
O Sn. VISCONDE .DB JEQUJTINHONJu: -Eu tenho· ·a que nii.o dou auctorisaçües ao minjsterio ·; mas 

memoria muitc;~ fraca; .mas deve ser na reo~lidade nunca desconheci o principio'; dei e estou· prom
pouco mais ou menos isto que eu digo. pto a dar hoje. Logo, o hoje do nobre senador 

Primeiro que tudo devo declarar ao nobre senadÔr não é applicavel a mim; ainda não mudei, posso 
que eu apenas tractei do principio, o este. não foi mudar, e peço licença n V. Ex. para declarar desde 
combatido pelo nobre senador. O principio é que no já ao nobro senador por Alagoas que estou mui
corpo legislativo é quo se devem fixar ordenados e to disposto a alterar muitas dns minhas opiniões, 
gru titlcações, designai-os, do terminal-os; ao poder desde quo me convencer do contrario; virei franca
executivo pertencem outras nttribuiçõos, no logislativo mente ao corpo legisla tive ou á cama1·a a quo tenho 
pertencem estas. Nega porv(1hturn o nobre senador por a honra do pertencer declarar: Senhores, hoje penso 
A lagOas esta proposição? Nilo póde negar; logo, om dill'erentemonte do qno .pensei cm outras occnsiões; 
qnanto ao principio, pecca o projecto. e assim provarei ao oobro senador qu_o sou progrcs-
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sista; e, querendo elle que ou seja sempre ua mesma 
opinião; quer que eu seja rotineiro, istGl ó, que uiio 
:~porfdçôo minhas idóas, o que viva complet,mente 
isolado no mundo intelloctual. Não -sigo, pois, tendo 
aliás muito desejo, as opiniões do nobre senador. O 
hoje, portanto, do nobre senador niio me é applica
Yol, e Deus permitta que eu: não possa dizer ao 
nobre senador por AJagoas tambem algum hoJ~. 

ter evitado, si a reforma da secretaria da justiÇ-A es
tivesse feita. Mas o nobre ministro da JUStiça não 
quet• · fazet· a l'eforma da sua secretaria, nem ta o 
pouco querem tambem os nobres ministros do im
perio .. e de estrangeiros; não sei o. que ha. Senho
res, eu ás vezes. desejava adevinhar, porque: tenho 
muita curiosidade de conhecer qual é a difflculdade, 
qual é .. o cardo· rei. da. questão, que embaraça o_s 
nobres- ministros de fazerem .as reformas de _suas 
secretarias; fa1·ia ainda .. grandes sacri1lcios,: si eu 
podasse conseguir que elles.se explicassem, decidida
mente pÔdiam -contar que eu aqui no senado .. hav.ia 
de procurar cortar similban te. cardo rei. · . -

O Sn. D.\NT.IS: -Desejarei' muito. 
.O Sn. VISCOXDE DE JEQUITINUONHo\: -~ 1\fas póde 

ficar certo que o hei de dizer de fórma. que nem le
Yomente otrenda o melindre do .nobre senador, 'cujas 
qualid3des pessoaes ninguem estima mais'do que eu, 

, e accrescentarei tambem as qualidades polilicos e 
parlamentares ; para com ellas portanto hei de ter 
toda a deferencia, respeito e consideração necessari~. 

Sr. presidente,. tambem póde parecet• extraordt
nario que venha eu ao senado olistar a occasi~o qe 
ser melhorada a sorte destes empregados. Ouvt· dt• 
zer, não sei si foi hontem, ·não sei si foi hoja, não 
soi si o nobre senador por Alagôas foi quem disse, 
ou si ~oi um aparte que ouvi, dado por um nobre 
senador por :Minas, que era uma crueldade emba
raçar-se este melhoramento de ordenado. ·senhores, 
vou prov,:r com o projecto que estes empregados 
não estão peior aquinhoados que muitos outros. Eis 
o que se lê na. tabella ( ê). - . 

Um director, 1:200~. Senhores; 100~ por mez 
para o trabalho que presta este director é demásia
damentepouco? Note bem o senado; que eu não digó 
rruo é muito, nem- tambem digo qae é pouco; per
gunto si ó demasiadamente pouco; si não ha outros 
empregados que, prestando maior som ma de serviços, 
não têm este ordenado ? Si ha mesmo pr~porção 
guardada entre oatros muitos empregados? V •. Ex. 
sabe qual é o serviço do director do archivo publico? 
Por ora é nenhum, porque a reforma não se tem 
feito; elles mesmos não sabem -quaes são as suas 
obrigações; o archivo não está montado, e porcon
~eguinte não sabem ainda bem o que hão de fazer, e 
do que· fazem não resulta a utilidade que se deve es-
perar daquella reparticüo. · 

Estoa ainda convenéido que, si acaso o nobre mi
nistro do imperio tivesse já feito a reforma da sua 
secretaria, outra seria a sorte destes empregados, ou
tros seriam os serviços prestados por esta repartição. 
lllns o nobre ministro não quer fazer a reforma, 
não ~ei que. obice invoncivol- encontrou, qt,~e não é 
pos~ivel fazer aqu_ella reforma, tendo aliás fllito ou
tras. 

O nobre ministro dos estrangeiros declarou a re
partição precisa de reforma, que se deve fazer essa 
reforma quanto antes; para ella está completamente 
auctorisado, porém p. reforma não se faz. Creio que 
todos os Srs ministros foram auctorisados para refor
mar suas secretarias, o nenhuma reforma se faz. 
Para reformar a secretaria da justiça foi tambom 
auctorisado o nobre ministro, o não faz a reforma; 
dizem-mo que é um cabos, que só a_ pericia do seu 
official-maior e dos dignos officiaes <!a secretaria ó 

· Avista disto, Sr. presidente, como é que. eu, posso 
cr~r que se ha de fazer a. reformo? O nobre minis
tro da fazenda lambem não, fez a reforma . da sua. se
cretaria. Ora, isto, senhores;. não deve desanimar 
o parlamento? Era bom portanto. que os nobres .mi-
nistros se explicassem .no senado. · 

O Sn. SILVEIRA nA MoTTo\ :....:Da reforma do tbe-
souro V. Er.. se esqueceu. . 

O Sn. VISCONDE DE· JEOUITINliONHA: .:.:.. Agr.ade· 
ço limito a lembrança de V. Ex;, (riJo) m~s .. peço· 
lhe perdão para dize( que já·fa:llei na .reforma. do 
tbesouro, P!>r!Iue a repartição da (azend!l. o.~ pe_sso .. a 
do nobre m~mstro que a dirige nunca,_sahem da_mt
nha memorta. (Continuando a 18r) : .· . · · . . 

O offic:ial maior, 1 :000~. Dois- oC1lciaes. a. 800~ 
cada um ; dois amanuense; a 60Q:;'JI ·cada um ; um 

· po~teiro, u1n ajudarjte deste, exp'ediente _com .asseio 
e hm peza da casa, etc. » : · . ·· . · .. .. .. . . , 

Ora, pela leitura que acabo,-de fazer, o·.seliado 
já vê que aqui ha demasiados empregados,_para 
uma repartição pequena, qu.e .ainda presta p_oucos 
seryiços, que amda . riã J está orga_nisa'dà e estabe
lecida como .deve estar;_ O .senado jánão"v4. que, 
si fôr approvado este meti requerimento a· o·_pto
jecto fôr remettido ·para a. com missão-, ha de ac.ón_; 
tecct: a mesma cousa que acont.e~eu a_o projecto 
relativo ao concelho supremo mllttar, tsto é, quo 
se hão de diminuir ·os em pregados? . Para que este 
ajudante do porteiro, senhores? Não era ·melhor 
que o. ordenado do ajudante fôsse dividido ao meio 
e dada uma parte ao porteiro. para ... melhorá r sua 
sorte sem dispendio do thesouro ? Não era isto mais 
razoavel e mais econolldco? Para. que dois ama
nuenses com dois officiaes naquella repartição? 
Não era melhor que os ordenados' desses. óma
nuensos fossem divididos pelos officiaos, melhoran
do-se assim a sorte. destes sem dispendio do·the-
souro? · 

. que atlonuam, até um certo ponto, o que sofft·e o ser
vil_;o por fa!La dessa reforma: honra seja feita ao 
oracial-maior o aos outros officiaes daque:la repor
tição, porque redobram cle zelo, o fazem frente a 
todo o servi~o. 

V. Ex. sabe que o serviço bom coordenado dimi
nuo, e o serviço mal coordenado muitas vezes du
plica-se: orn, ó isto justamente o que so poderia 

Ea não duvido nada a respeito · qo assentimento 
do senado em favor do meu requérimento, porque 
eu devo recordar ao senado o que se practicou aqui 
o anno passado com a repartição da caixa. de amor
tização, q~e tam~cm quiz augmento dc·ordenados, 
mas sem d1spondto al:;:um ·do thesouro, por isso que 
com esse augmento de ordenado ·vinha a diminuição 
dos empregados, e era com os ordenados dos ompre
g~dos que dcixass~m de fazer parte daquelle estabele
Cimento que quonam uugmentar o dos que ficavam; 
mas, ap~:r.ar disso, C! sanado não quiz npprovar. 

Perm1tta-me mu1s o senado que cu desperto sua 
a !tenção, dizendo quo. a repartição da caixa do 
amortização, desde sua instituição, creio que cm 
1827 ató Jioje, ainda não teve augmónto do orde
nados; é talvez uma das poucas reparti. õcs que não 
.tem merecido a contcmpla<_;ii.o do corpo !'egislativo; o 
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ape:r.ar de. todas essas razões'e esforços feitos no se- me aconselhou ·que reservasse para quando esta se 
•ado, mal sem duvida por mim, porém eloquente- abrisse as observaçõe1 ·que tinha a Cuer. Agora, 
mente por. outL·os senadores, o senado não quiz un- adstricta, como V. Er. entende que deve ser adis
nuir á resolução. . · · · · . cussiio, d ma teria do artigo de que. De,.traeta;. eu peço 

.Senhores, ·disse-se que não ha transgressão do licença a v. Ex. para dizer.algumu palavras·em •us
principio, porque a. quantia é pequena. De fórma tentação da emenda aub&titutiva, fazendo- entre
que. a. realidadé da constituição está dependente tanto breves considerações: geraos •lobre: a ma teria. 
da qu11ntia,.como dizem que são .avaliados os bo- Senhores, ntlm toda a mudança é. ·um·.progreuo·; 
men,s·nas,praças commerciaes, aonde se pe1·gunta: o texto doa leis não deve ser alterado de. dia· em•dia 
11 Quanto. vale? Tantas mil .libras. » Os principio& (apoiados) á nossa discrição, a. nosso •alvedrio 
constitucionaes.tambem são assim av"liudos: quanto (apoiados);''é necessarlo que se' demonitre :n ·DOces
valem '/.:Tantos contos;· Não, são 2:000:j •. Então não sidade da reC11rma que ao pretende, e que se torne 
nlo nada a m3xima nem o preceito constitucional! palpavel que ·a substituição' que sé tem••om vista 

:Si .pois,-Br. pres~dente, V~ Ex. viu a man~ira por tende a melhorar o que é reconhecido· como deCai
que o senado procedeu o anno passado relat1vamen- tuoso. E' ta.mbem · neceuario> ·quando .. se· tracta ·de 
te aos empregados da.caixa de amortização, si V. Ex. uma lei da importancla desta qw ora •occupa , nossa 
yiu·como o senado .procedeu ultimamente a respeito atton·çiio, que as medidas pro_20stas ·tenham 'por fim 
dos empregados .. do.concelho supremo militar, não conseguir a.repressiio dos crimes ·de ~mo·do mais ef
lla.razão.alguma por·que·elle deixe de approval' u meu ficaz. Vamos á primeira queatao. · · . · ., . · 
requerimento, ·porque não temJ1or t'undamento.sinão Poderá ser. posta em duvida . a neceasidade da 
melhorará sorte'dos:emprega os e o serviço publi- revisão da alguns artigos denossa lei.do processo 
co, dando.üina reforma áquella repartição. . criminal 'l Cre1o que . não! A esse reepeito·:.-tenbo 

· E,• lallando de reforma daiJuella repartição, é pro- aqui di verEos trechos dos relatorios ,apresentados á 
ciso·qlie eu .JWltifique o sentido desta pa.l4vra. _ assembléa goralleltislaLiv.t desde o anno de 1843~ ' · 
· ·Verdadeiramente· aquolla repartição nunra foi or- Ness.e anno, o Sr. visconde ·de Uruguay1 então 

ganisada;.a.reforma· hoje e a sua organisação; niio digno ministro dos negocios da justiça, disse: (lendo) 
se tracta de uma ropart1ção que jáCoi organisada de'- que tendo começado a exocutar·s~· a lei· de S de de
vidamente, e que hoje SEl.entendo que é preciso reto- zembro de 1841; não era ainda ·decorrido o tempo 
car· em um ou outro ponto; não, ,hoje do . que se Aecessario pua conhecerem-se ·. e indicarem-Ee 
tracta .é do organisar a repartição; de fórma que a9uellas 'do suas disposições que mereciam ser mo-
vamos ·augmontar os ordenados d!lsses. empregados d11lcada~. · . . · • , • · .... 
sem cuidarmos de examinar. o serviço; vamos dar • . O Sr.: Manuel Alves·Dranco disso·em ·seu relatorio 
gratificaÇões a empregados que não ~ão necessarios .em 1844:(18) :: . · . · . · · . · . ' · · ·c·-: 
naquella repartição, cõmo eu acabei. de. mostrar •. · .u A creação dos ·cheCes de policia com,alçada e 

_ Portanto· melhoremos fazendo a reforma ; isto: é, jurisdicção em toda a província. é:uma boa instituição, 
. vá o .Proje«:_to. para ai! commiisões, tomem ella!! em· . embora, geral~ento fallando, ·não -tonhaD_l elle1 por. 

conSl. deraçao o•numerodos·ompregados, estabeleçam ora correap.>ndido ·ás . esperanças .do·paJZ e do go." 
as bases da, reforma, o o governo que a desenvolva verno. , . . .. . '. 
como bem entender. Assim utilisa,o.empregado e . « 2.•.0s delegados o subdelegados, actualmente 
u.tiJ!sa -.o serviço publico ; . por isso creio que ten~o tirados, :na maior parte das provinciaa; de uma ~lasso 
razao para continuar 11: sustentar o meu requen- sem _letras, e talvez sem me1os s~guros.de subs1sten-· 
monto. cia, devem ser quanto antes abolidos,.,onca!regando-

A-dis · - a : -di d 1 ·h se os .juizos de direito das· delegacias em suas co-. 
. cu~s!lo , ca a a a_pe a o: a· · · ma~cas, e os juizes municiJlae.s o· de :paz d;as su~dele:-
SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA" . gacus em seus ter~os o d1stnctos : .proV1de.nc1a e1ta 

· ·· • · que, além ·de satisfazer melhor as neceas1dades de. 
nEFOilH.\ lUDICIARIA. uma. boa policia protectora, e não perseguidora dos 

. , . .. · . . . cidadãos, daria mais alguma occupação aos. juizes do 
. ,Continúa a discu•são adiada. na ses1ão anterior do .diroito, ·que pouco. têm a fazer nos intervallos das 
ll(t. t.• da .proposição dn camira dos deputados sobre sessõps do jury,. sem sobrecarregar muilo os juizes 
a administração .da justiça,. com a emenda do Sr. Pe- muniCÍJlaes e de paz, que pelo pequeno .·circuuo de 
reira de Vasconcellos aP-oiada na sessão de 13 do .suajunsdicção aindA podem seniinconveniente.exer-
corrente. · . . . . . . . cer esses Cuncções. . . . .. . . . 

O Sn. VAscoNCl!LLOS (ministro da ittstiça): -Sr. " 3.• Duas circumstancias devem muito concor.,. 
presidi!Jlte; eu aguardava a 1.• discussão do pro- rer para que da instituição dos juizes municipãesse 
Jecto.de reforma.judiciaria para expender no senado não devam esperar as vanta·gons que os legisladores 
os motivos por que entendia que a ,actual legisla~ão couceberam ; a 1.•, é a falta de independencia, tão 

· do processo, ou seja a que está .cqmprehendida na necessaria no magistrado, a 2.• é a mesquinhez da 
lei de 3 de. dezembro de. 1841, ou seja a que está seus vencimentos,- que não estú ao par. do~ devores a 
consagrada em àlgumas disposições especiaos, caro· seu cargo. · , · 
cia de rcCõrma. Mas fui desVlado deste proposito.pela , '' 4.• Conviria que os juizes de direito podassem 
direcção que tomou a discussão;. pois, como viu adquirir no ofllcio do iulgur mais experlencia, e não 
V Ei:., rntretivemo-nos em questões de ordem, o fossem tão frequentemente distrah1dos de tão util 
não me foi dado.sahir dellas para fazer as consido- m:ster para serem incumbidos de outros, corno acon-
rações gcraes que poderiam esclarecer a maioria. tece por necessidade quasi diariamente. 

Na occasião que Livo a honra de apresentar o pro- " 5.• E' forçoso reconhecer quo a providencia 
jecto, podia tol-o motivado lprgamonto; mas a con- dada pela lei de 3 de dezembro do 18U parn haver 
sidoração do que teria do ropetir na primeira dis- jury só mente nos ·termos em que fossem apurados 
cussão os mesmos pensamentos, os mesmos motivos, mais do 50 jurados, ni\o tem produzido resultado sa-

18 

• 



138 SESSÃO DE 16 i:m JULHO. 

lisíactorio, tnlvez. por negligencia dos encarregados ves inconvenientes rcsültàntes da execu~iio do nrt.· 
da qunlificação; cumprindo por isso providenciar 315 do coligo do pr.>cesso criminal, em ·Vir.lude dO' 
quanto antes a respeito, ·Afim do que não venha A qual·. é. permittido o jur.ado.propôr, para pret~nchi·· 
perverter-se e desscreditar-se tão bella insliluic;iio. » mento dG. numero legul, os jurados precisos;· sendo 

Em 18.:15 · dizia· .o Sr. 1\lanuel Antonio G~lvão que· uma tal dlsposiçiio lav.>I'ece a impnnidaae,·-dnn-
(IIJ) : . . . . do Jogar a que um jurado;. protector .do réo, prop~ 

« 1.• O governo, comqualito não desconheça uma nha .os que lhe parecem ·I•Npensoil· á absolvição, .e 
grande parte doa defeitos da nova legislação (lei de deixa de realizar-se assim a importantiasima· __ cir,. 
3 de dezembro de 1841), entende tod~via não havtlr cumstaucia· da incr.rll'Zil dos juizes, que é a gara.nUa 
ainda decorrido o espaço de tempo preciso para se dos julgamentos no jur~ . .'» . :. . · .n .. ,. . . 
poder calcular e r~solver p~la expE>l'ien~ia LoJa~ as Apontou ditrerent~s casos e referiu-se.a· uma pro
suas vantagens e 1nconve01entes; maxtme enlen- posto que 1}zera"na catn,ra ·dos. deputados. no anno 
dendo qu~ da facilidade e precipitação em l"gislar anterior; ... 
resulta habituar-se o povo a ter pouco respeito li O Sr. José. Antonio Piment~ Bueno assim se ex
legislação do paiz, que todos os 'dias se muda e al· primiu no relatorio de i848. (18.) · .. · · . : . : . . ' 
tera, e menos confiança nas pessoas encarre,4adas u 1.• Um dos Cactos que 'tendem cooslantemeDt& 
de confeccionar as leis, entibiando-se ao m•smo a desnaturar e perverter a 11. dministração da justiça 
tempo o zelo das aucloridades incumbidas de exe- é seguramente a parcialidade de algumas auctori
cutal-as. · dad<•s subalternas, e sobretudopoliciacs, qu~. ·tira1us. 

« 2.• Sendo certõ que haverá m,ior garanti! para muitas vt>zes de uma classe da'popula~iio' &e!Jl letras:. 
o cidadão, e mesmo para a sociedade, si as auctori· e scrn meios amplos de subsbtoncià; .. não têm· d·ado 
dades que pronunciam e julga.m t verem maior inde- a seus c.>n!lidadii.os a garautia e prctecçio:qué •· de 
pendencia, não podendo ser livremente removidas sua instituição se esperavà. As nomeaçõea.feitas por 
pelo governo, conclue serem os juizes de direito. e meras informações, e quasi sempre l'e .. ntlndo-se:de 
os municipaes, no caso de convir a sua conservtção, opiniões politicas, e in,eresses ·preponderant~>a, en
os que Õfl'erecem condições mais attendiveis e fa- carrão t~m si mesmas esse defeito de P••rcialidado 
voraveis rara serem encarregados de um objecto queupparece na practica. . . ' . • .· . : ' .: 
tão difllci . e complicado como é a instrucção do « 2. • ,\ (;Xi:'eriencia tem demonstrado. que. 'algo. mas. 
processo criminal. . " · disposições da lei de 3 de dezembro de t8.U não 
. « 3.• A disposi,ão da lei de 3 de dezembró do correspondiam !lO 11m de distribuir justiça· imparcial, 
18U, encarregando· a. instrucção. da processo cri- garantir a segurança individual, .e a ordem publica;» 
minai nãa só ao che'fe de policia, como tambem aos . S. Ex. promelteu ·apresentar, . e efl'ectivamente 
delegados e subdelegados, reune dois graves incon- ·apresentou, suas idéali em uma proposta á· cltlliara 
venientes :· o primeiro, em conferir attribuições• de dos deputados. · ' " . · :. ' 
tamanha transcendencia a pessoas que não têm a O Sr. Euzebío de Qu~irctz Coutinho Uattoso C!!.;. 
nec!)ssaria lição de direito, nem a practica indis- mara disse no seu relatorio de· 850· (le.): · ·•.. . ' ... 
peosavel; o segundo, em dividir o1 mesmo onus ou « t.• A lei de S de dezembro de: ttU1 remediou 
dever por diverso5 indivíduos, o que contribuirá grande parte dos defeitos do. codigo. do processo :cri· 
muitas vezes para que nenhum o desempenhe, ou minai, melhorando consideravelmente. Ol· recl!r80s, 
pelo menos para retàrdar o sou desempenho, com diminuindo a escandalosa; impunidade dos crimes 
detrimento da causa da justiça. de responsabilidade, acabando. com, os •deados·. dos 

« 4.• A clrcumstancia de ter a lei de 3 de de- jurys de accusações, .modificando pelas appellações 
zembro de 1841 incumbido a formaçao da culpa a of1lciaes os de julgamento, substi&uindajuizes leigos 
pessoas destituídas dos necessarios predicados , dá por .letrados, e a escolha responsavel do governo á
logar a serem menos-bem organisados os processos, irresponsavel de dous ou tres votos desconhecidos. 
e sem duvida a iss:> se deve attribulr o numel.'o ex- « Não é com tudo eua lei esempta de imperfeições. 
ceasivo de absolvições, e conseguintemente a im- Cumprindo port\m, antes de. destruir um. systemo.. 
punidade. · » . ' para experimentar oatro, investigar si foi executado 

Depois de outras ·considerações, concluiu pela com lealdade e escrupulo. ai é possivel·melhoral-o 
necessidade de ser reformada, ou antes de ser corri- corrigindo-lhe os· defeitos, e removendo os e111bara. 
gida a lei de 3 de dezembro. çoa que travam· na practica sua execução.; entendo

O Sr. José· Joaquim Fernandes Torres expendeu ser preciso adoptar as reformas cuja necessidade 
nos relatorios de 1846 e 1847 a mesma doutrina,·e a experiencia tenha leito reconhecer... .. :. 
disse {li!): _ . • 2.· E' indispensavel que o jury ·por ora:.não· 

« 1.• Augmentam-se cada vez mais os motivos conheça de certos crimes, como a ·moeda. falsa, a 
que justificam a necessidaile de ser adllptada a pro- resistencia com violeneias. os grandes attentados e 
posta apresentada pelo governo na sessão do anno especialmente os·, commellidos nos limites de di ver· 
passado, rerormando algumas disposições da lei de 3 sas províncias, ou nlls fronteiras, a tirada. de. presos ' 
de dezembro de 1841, e dando varias outras provi· do podei' da justiça, e outros.em qne uma repressão 
dencias. mais .prompta, e mais segura, e uma responaablli-

« 2.•· Entre as causas que obsliio a prompta. e fiel dade mais efficaz no julgador são de evi.Jente oe-
administração de justiça, deve-se ter por mui grave cessidade. »· · . 
a que provém d1 falta de pnrmanencia dos magis- No relatorio de 1.8õt, o mesmo senhor disse quo · 
Irados em suas comarcns, visto como !ão. mui im- era preciso rerormar a .lei que creou o jury em Lodos 
portantes as attribuiçõcsquelhes conferiu a lei de 3.de os term;os, e expendeu ()utras muitas ideas de que 
dezembro de 18~ t, e de cujn execução nbs luta mente em breve terei de occupar-me. 
~epend~ a bôa ndministraçào da justiça em primeira O meilmo sAnhor,.em 1852, rereriu-se ás idéas do 
lnstonCJa. , seu relatorio anterior sobre a mataria. 

« 3.• E' do urgente necessidade remediar os gra- O Sr. Nabuco do Araujo nprcsontou nos relatorios . 
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da fS!i.i, ·f8lS5, 1!l56, e 1857· dil!llreutes ·considera- ci~ não tenha· em 1oda ·a provinciaas aUrlbulções 
ções tendentes todas a mostrar que a lei de S de qua ··lhe· confere a lei de· 3 de'dezembro, entendo 
dezembro-carece ser rt!formada, e o senado sabe que que· ·em casos bem de0nido3, bem claro•,·quaes os 
o projecto que actualmento se discute foi olft~re.:i~o que se acham na 'emenda que tive'a'honra•de apre
na•camara-dos deputados por esse honrado ex-minta· aentar ao senado, podéase ello intervir.; não duvid~
tro e por e lia adoptado•·, O insliLuto dos· advogados, rei concor~er _pa_ra. que as· dll!er~nt~s bypotheses. em 
dilferoutos-Srs. senadores têm· apresentado ern dis~ qu·e é·dada essa mtervenção t)quem.deflllidat-de-um 
cussiio projectos de reforma da ld de S de de.rombro. modo tão claro que e1clua todo o srbttrio do gover:no. 
I:.ogo, senhOres, esta lei é reconhecida como de.,.eituosa · ,o ·_ ·sa·. PàEsiJ>BNT.E : :..;,:.·soú 'obrigado' 8 dizer a.o' se
pelos. homens de todos OS· partidOI. e· de jodas as nbor senador que O flUe está em'discussào' é o'alt, ·t;o 
crenças,-- por•todós·os ex-ministros de justiçae pela .O:Sr_. 1\hNI~'ERO-DÂ. iusir.;.\: -_._EÍl nãc.p' oÔo-deixàr -camara·dos,deputildol.: .,-· · .·· :- · ·. " 

· · ·· · ·d· · · 0 . . ... · defdlar em geral.. (Apoiai:los.)., .c... .:; ... ,.-. u ·-~ 
· Senhqres, a.quá raque se a gura matspropria/oara 0 ·Sa. D• M.t.~ÚI!L: _·0 Sr; bario'. de •Muritilla 
que sii v_eiiOque 'tàl:~eforma é a actual, (apoia os); Callou hootem. .. .;: . ~ , -., · (,·.-.· :- ,., : 
hoje na calma._que·.todos· testimnnban,to~ e _applaudi· . •' ·' _. , ,_ , .. 

· mos ·podem-se ·consultar os verdadeiros mteres1es . O Sa. PRESlDENTB:- E11 flz-llíe a mesma adver-· 
d~ , .~d,Pi.nJs~raÇiío/ da just!ça, (apoiado~). Hoje os tencla. • _ _. · . , : . . ... , , 

.11xt~emos,t~ll! ÇC)~O _que d"SI&tldo ou IJ!Odillcado suas o Sn. Mll'nsno DA. :rusrr_çA.: - SI V. Ex. ,v~ que 
~nl~g-~s,,_()p~l!l~~·· :. ~quel!!l•. qu~ .18 du'a quererem .. eu não eatou na ordem, nao continúo. Mas.me:-pare• 

.· f!X,~g~r·~l:~~- p_r.u~~~P~() _da _anc!On~a~_e, .e aq!lelles que ce que, tendo boatem o oobre•seoador•pela Babla de-, 
~,e, 4}~~a.,!J.I:&er,e~~, dar~ m,ator ~ese~vo,lvunento. ás .clarlrdo qne eu queria. reprimir: todos os crimes; que 
l.~eas_llbe~a~~·. pa __ r_ ~c_~_m_. : con ve_ r_ g1_r p_a ~a q. ue •e (aç_ a :_éu ·queria. :regenerar a sociedade; apresentando __ -·como 
~!Da. reCq~~o., co':l':enlll!;lt~mente m.e~btad 1~ ; ·. . •. •panacéa uma emlmda a respeito· do numero"'oeces
. , y amq_s -~ _dutra,~uest~o, Co!l~eguirá, es.te: r:esultado sario para ·haver concelho de· jurados, · é'easeycial :que 

o artfgo ~o projec o. que se d1scute, ou a emenda eu responda a esta ·obsernção . do. nobr1uenador ;· • 
substi~utua que eu tt~e a honr!l_do aprese~~otar 'l . . .para-fazel-oé·oeceuarioque· exponha resumidamente 

_Senh,ores, _um dos 1oconven,1entes geralm~nte. re- as idéllf.'da reforma judiciaria como eu ent'endo;- para 
_conhecidos e confessado~ p~l~a ho~Jl!li!S da-sc1enc1a é assim contrari;r mesmo as observaçõe.s ,que·S•" Er. 
a a~cumulaçà? -~as ,attrt~u1çoe1 pollC181!!S C?m . as at- teve a boridade de olfeiecer -hontem á.consideração 
tribuiçõ~s _cnmJD~es. Nao me dem~rare1 !lm. !le- do senado. Nã., da1·ei.inaior desenvolvimentP,.em.obe
_mp~s.~r~r a,necess1dad~ d.esta separaçao,, por_que 1sto :dieocia a v. Ex., ao que ia dizendo; mas.não.omit• 
s_erJatDJ!Jrioso ás luze~ do senado. . ' tirei mesmo que o~modo por_que.se ,fórma a":oulpa 
e O Sa •. D •. MANliiL:- ;Está no espírito .pub~icg, _entra nós não pó'!e· ~on~il:~uar- sem :-prej'!J.zG do ,.que 
-;O Sn; lfnnsraà DA.· JuilTif-': - Repetirei' entre· se deve ás garantlaundivlduaea.do,cldadão. :• , . .,_: .... 

tanto _com ~austin Hellie, que a_ ~ep~raçiío d.es~s : O 'Sn~ V~scoNDE DE ALuuo~rn~~UE =-:-.";i~~·~~~· 
fuo~çoes é a pe4r~ ansular da todo o ed10c1o pohtico. . o g8 , . MrNrerao DA. l'tlS'EJÇ.\:: ::- y .. E:r;, .Jil~Qn-

. S1, arconslderaçaG-~ . ~J,Ue .aad~: pedemos faze.r de- sulto provecto, sabe. que as ar.liitrariedàdes;. as .v~u
ves~ preYBlecer,;eolao, :sr~ pres1deote,. cumprta de-. :ções :acham:. escusa facirno art. · us·,do· :coélliO. do 
sa~1ma~· da··~déa !1&. ~Dlll!luet-reforma '!e . qualqaer· ·processo.· criminal ; :por11ue; ahi. s.e. diz: q·ue a 'forma
lei. eu· me .e:rplico. obJecta-18 q~e ~!» podemos ção da culpa terá logar , dentro. de ,8 ,dia'" salvo si.a 
estabelecer •& c.dlfferenç! · dessas' attnbu1çoes de ~m affluencla de negocias o impedir~'.auctorlsan,dcj !lDI~o 
medo· completo;:maa na_o pod~mo~ nóa fazer DO·lD· que ella:se fórme.deotro de .um· prazo mais é~\eJ:i!!). 
teresstLda< admtnistraçao ·de JUaüça alguma cousa :Qual é a seria de· inconveilientes:·~ue dali'·resulta, 
neste sentido·~·· .· ' ' · · , • . 'senhores 'l Obáerva~ile, ·niío nos ilo~soii_s~r~ões~· :ilio 

:Senhores, obaenemos. que _nao _podemos trans~ nos Jogares despovMdos do Imperio;. obse"a-se na: 
ert-_v_er. para ·as DO&. 'IS· ·_-le1s as·dtspos~ç~es que. r!3gem cOrte, na eapital do· imperio ·(ap. oiiu.Jos) que __ ·. indiví
aJFran~ll -n~tec~IS!I~Pto. -Alli .a _pohcta a~mlDJStra- duos aiio presos, e· ~stão .s·~ .~. 8 e',fO meze1. ~em 'I{Ue. 
uva, e a pohcla.jmbctaria se d1ndem de um modo se lhes forme culpa ·e o. JUIZ se defende lillegando o 
completo·:e;am_pla;•alli:ha·.numerosos~~en.tes.e~~r· artigo que acabo de .. cltar;- · ·· · · · · ·· ·· -, · · 
rep.dos da ·pohcia · pre-rent1va. e da: pohcia 'J udtcl&l'la. . . . · . . .. . . - '-' . 
Mu ·a que. -outro· paiz ·devemos Pecorrer? ·A' Ingla- O Sa. !>· M.\NliEL: - Bem sabe ~tsso o Sr~ llarao 
terra não, porque ellá tem uma. legislação tão espe- de Murlt1ba· e eu llmbem. . · . 

· cial que me não.consta. que povo-algum, A exc~p~ão o Sa. llllustno DA. JustiÇA.:-:- Os indivíduos~ 
dot Estados-Ui;rldos, tenha_ ado~tado a _legislaçao ~~- Sr. presidente, são lançados nas· ma~Jll1)rrat1 _e ~lu 
glt;zn. Onde p01s ~evemos -lr? Fiquemos no· proprlJ jazem todo esse tempo sem· _llo!A' c~nslltucional. " 
p_alZ para -quo.legtslamos.; I aqui façamos. _o qne é pos- ÁLGUNS SENHilltES : .:... E! verdáde ápi:iiado. . . . -
stvel Cazor;- a\tendamos ac. que é po9slvel atteodor, . ' · · · · • · . · " ·· 
para qu&-niio continue a figurar na nc'Ssa. .. legislação · O Sa.!llt_Nrstao DA.J'ustl9-'-:- Póde con11nuar ~te 
tim fpedirei rempreatado · ~s honradas commtssões a est~do?. Na o; é elle derelt!'oee, cump!e CC?r!tgd-o. 
e1pressõ.o d&que se setvirão) defeito theorico da lei E s1 faltam, como acredllo,,algumas ·dJSpOSlÇOes em 
de 3 de dezembro ·de 1841. · nossas leis para tornar oositiva a garantia do cidlldiio, 

A. reform,,, ·.como eu a comvrehendo, s_r. presi- entendo q!le niio se. póde deiiar de· p:rovidonciar a 
dente, te~!)· por 11m estabelecer essa Eepamçao: ~on- este .~espeito de um .modo e_f,!lcaz, de um -modo, que 
sultei- par a. isso especialmente quanto era posstv~l, corriJa: 9s abusos. Em' ocll!'stao oppertuna te!e1 qo 
•:ompativcl com as circumstancias especiaes do paiz. entrar em largo desenvolVImento a 1:!ste respelto,.ct
Niio quero .desa.rmar 11 nuctoridade, niio quero exp~r tando os fn~tos d-e que tenho conl~eClmento, 9uer-na 
a sociAdndo a graves perig11s, a g.rnves compromeu~- pouca practtca de 14 annos que tive de magtstrado, 
menlo9; por isso, e~tabelocondo que a chofe d-3 poh- quer om outros logijr!)s que tenho occupndo, e onde 
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tenho colhido esclarecimentos que pódcm dirigir a tendida· e executada, abrigo para Curtar-se á sancçll.o 
minhll opinião de um .modo a condemnar a actuali- penal. . . . ' · · · 
dada consagrada no nosso codigo do processo, quanto · Eu, Sr. presidente, queria fazer conlideraçõea ge• 
a formação da culpa. · raes, Iodas ollas tendentes a responde! ao nobr.e 

O Sn. NAJloco DE AnAufo·:-Realmente são abusos. senador pela Bahia, mostrando que nao-procure1, 
" explicando o. numero dos jurado» para haver·. co~-

0 Sn; D •. 1\IANUBI.: - Mas abusos a que se presta calho, acautelar todos esses inconvenientes, como 
a legislaçiio. . . V. Ex. hantem daclarou ·ao senado. O ·nobre aena-

0 Sr. AhNisTno D.t · JusTlCA..:- São abusos, senho- ~or, que não acha, que não· encontra n:>' meu 'pro
rea, como disse o ex-ministro dá justiça; mas, quando Jecto e !I tiS emendas que de conC<.>rmldade com· elle 
os abusos encontram guarida na lei, quando quem mandei ii mesa _um só artigo, um 16 puagrapho que . 
os pra clica pó de allegar para defender-se a. leg~sla~ possa ser sustentado ou defendido; parece que,· tendo. 
ção, é preciso que olhemos para essa legJalaçao e anteriormente dito que nã·J pretenilia proferir_ pala-· 
tractemoa de a emendar (apoiados); e quanto mais vra a respeito da materia,hontem quebrou o aeu pro
inveterados ~iio esses abu.os, tanto ma1s urgente- poaito, veiu fliscutil-a largamente. · _ · ·• · · · · 
mente nos cumpre cundemnal-os e excluil-os com . o_ Sa. BAn.io DB MURITIBA: _;Eu d'isse â raião. ·'.' 
clareza e precisão. o Sn. MINISTRO DA JusnçA.:-Mídto applaudo a razio 

Senhores, uutro inconveniente que entendo quB d&S. Ex. s, Ex., que largoaannoneniu comdiiUn~o· . 
deve tnm!lem ser removido; é o que se refere. á in-· na t.• e 2.• instancia, está de-certo muito habilitado· 
commuriicabili:lade dos indiciados, para apreciar e c<>mparar o estado da ·noau.législà-:. 

o codigÓ criminal, no art. t89, faz crime deres- :ção, .e prununciar-se de modo a'fazér"imjn:'eiuão:n~; . 
ponsabitidade a priEão do individuo incoQJmunica,. pubhco A no senado. Mas S. E:t. •hontem,,. Sr• preai•. 
vel.além do prazo marcado na lei; esse prazo nunca dente, foi um pouco infeliz, me.perdoar4!,·aa· manei· 
se marcou, e·nós .observamos que os juizes prer.ídem ra p~r que combateu a emenda.' que· se.acha.el~(d,fl.. 
a seu ar.b1trio, e conservam os presos _por1ongos dias cuasao. · , · . · . .. .. . , 
incommunicaveis, á sua vontade, sem que haja na le- O Sn. D. MANUEL :-·ESteve muito. infeliz.:,: . _ 
gislação disposição que fixe o prazo dessa incommu- - · 
nicabilidade. . . o Sn• MIRA.NDA :-:-:Não apoiado r eàleve muito feliz. 

A formação da culpa confiada a juizes que dãu. de . o Sn. D •. MANUEL - Nem, o senhor:_'diz 'i•s!>' de:.' 
si moia·garanlias, que·não podem ser mudados a ·arbi- cor&l;ão, '· · .. · · · · ·· - .. : .... -· · · 
trio .do governo, offarece·ao cidadão melhor fiança O. Sa. ~bRANDA:- Nem o senhor -diz'·uso '.de-• 
de que seus direitos· serão respeitados, do qu~:~ a que coração. · . · · · · 
actualmente se observa. Por isso eu entendo que ós o Sn. BARÃo DE MuatTiBÂ·: ..:.. o publico· é quem 
juizesmunicipa!Js;.e osjuizesdedireito devem formar nos ha de julgar. · • .. , ··.·. ·: · ·. ·. 

a ~~fe~e.:me tambem, senhores, que as'di1pos'~ões o Sn. D. 1\IANUBL.: -.Apoiado, vireaioa iSro: ... ' 
que regulam a livre enunciação dos pensamentos niio O Sn. MINISTRO DA Ju&TI~A. : _, Coniinta. •porém- ·. · 
podem continuar sem alteração no que diz respeito V. Ex. que eu, ·antes de responder• especialmente ao· 
a injúrias pessoaes. Olhe-se para os grandes orgãos nobre senador pela·Bahia, diga alguma :eousa•A•rll•', 
de pub·icidade da côrte, e vêr-se-ha. que, depois de peito do parecer das honradas commiBBões.- • Aa:hon-· 
artigos mni bem lançados sobre colonisação, sobre radas com missões. de· legislação e · conatituiçio<ien• 
administração da justiça, sobre estradas de ferro, etc.; tendem que a actual divisão, do .. nouo .&érritorio;·.a. 
vêm na pBgina seguinte injurias, não ao empregado cop.fusão das altribuições-judiciarlas;Jmpe~em a·de-: 
publico, não ao-homem.CJue exerce. qualquer funcção, seJavel reforma da nossa lei do processo cr1minal., .: 
e por isso possa ser traztdo á di•cussão no interesse Não desconheço, Sr. -presidente;. a procedenéia 
publico·; não, é o cidadão iiloffensivo, é o pai de desta argumentação; ai podessemoa: .diVIdir· melhor: 
familia honesto, que se vê exposto á injuria, que é o nosso territoriu; si a. divisão judiciaria fôJse 'at&rl· · 
maltractado nos escriptos anonymos. buição exercida pela auembléa· geral, •e •Dlo· pelu 

o sn. SILVEIRA. DA 1\loTTA.: -Até ·os ·poderes do provinciaes, estou que poderíamos ,Jeglslar,de uma.· 
Estado nas folhas do governo.. maneira. mais conveniente. Tambem penso que~· ai 

. as funcções administrativas -estivessem .separadas das. · 
O Sn. D; MANUEL :-Chame-nos para esse terreno judici11.es, a reforma devia ser muito Cac~l o .efllcaz. 

que eu lhe direi o que· diz ·o Tres de Maio. · 
O Sn .. 1\>h:vtsTno DA JuSTIÇA. :-Não ó possivel que O Sn. SILVEIRA. DA. MoTTA; -NiiÕ póde· fazer·· 

actualmente possa ach~r defesa nem dentro desta nenhuma efllcaz sem as separar primeiro •. · , . . . 
casl, nem fóra deli a, na'opiniãq,de homens sensatos, O Sn. MINISTRO DA' JusTIÇA:....._ Nós lemos um' Ira-
o escandnlo do se deprimir a homens 'iiluffensivos, a. balho devido ás luzes e no· p·roCundo 'estudo ·de um · 
homens honestos, som que lhes forneça a lei meios de dos nossos honrados collegas, o . Sr, ·visconde,. de 
desaggravarem-se.· De feilo, que correctivo offerece Uruguay, publicado· Dos . jornaes da-côrte, por oc·· 
a nossa actual legisloçiío? Chamar-se á responsabili- ca•ião de responder a differeutes quesitos· propostos• 
dade? Já nn outra çamara o disse, e todos o sabem: a S. Ex. pelo miDisterio do imperio. Ahi vimos· 
chamado a juízo, apparece, não o auctor do artigo, apontada a dirtlculdàde que ha em estabelecer uma 
mas em vez dello um homem do palha : o auctor divisão completa dessas attribuições, e essa diCI1cui~· 
ordinariamenlo então desista da accusação que não dade S. Et. tanto a demonstrou, que no final. desse 
racohe sabro o verdadeiro criminoso. O crime de parecer declarou que devia apenas ensaiar-se o sys-' 
injuria fica pois sem puoi~ão; o a honra do cidadão toma por elle offerecido em uma ou outra província, e 
está exposta ao ultrago de qualquer que tom na dis- não adoptar-so como rogra, como preceito geral para 
posição da lei, na maneira por que ella 'em sido en- todo o Imperio. 
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Mas, senhores, porq11e nii.o podemos· ter uma ·divi

IÃo j11diciaria conveniente, ·porque não podemos já 
fazer um codigo. administrativo, nada deveremos 

por-se de 48, para se conhe.:::er o vicio de· um11 tal 
disposição, havendo certeza de j11izes. 

u 2.• A idéa· de estabelece!" o jury 'por- C()marcas· 
tem iocontestaveis vantagens, exigindo p'oréin que 
sejam excep_llladaa. algumas· provincial como Matto
Grosso, Goyaz, Amazonas, _Piauby, e meemo ·algu
mas comarcas do outras províncias,. como Chapada· 
no _Maranhão, Boa Vista, em Pernambuco,_ etc.,· eU: 
_r a_ zao __ da E~c~:~ssoz da popula~o ·e. das distancias quo 
tornar1am Impossível a reuniãO 'de um· 86 coil'celho 

fazer? -
O Si\;_D,i MANUEL:.- Ol!ando viri eue codigo 

adminjatraUTo_f'-Eatá _ amda para as,càlendas gregas. 
O Sn. MINisrno DÀ. JúsrJÇA :--Demais, decretadas 

euas:.rerorma• a~m.iniiltratlvas,_será muiJacil sepa: 
r ar· o 'IUe. de· admmu>trativo es11ver confiado ás aucto-
rldadés.juilloiarias •. , · _ · _ . -· · . -: . . 
,_ O.nótire: aeilador.· pela Bahia dilais. que a . emenda 

. q11e,eu hi;viá' mandado á me~a n~~ reprime o crime, 
~ão olfe~ec:e .. s~a~antias !lO_ c1dadao ; porconseguinte 
e uma emenda emprestavel. _ Porém na·demonstração 
testa propos_lç~o·,parecé-me que !:!· Es:. não alc.onçou 

de·jury.- •·· - .... · ·· · "·" •·,. · 
. c. s:o Conviria tenl~r, an~es disso a 'conaervasii~ 
do JUry por termos, eXJglndo porém .que ae reúnam. 
conforme o art. 3.• da lei _de 3 de dezeiJibro de t8U 
-~queiJes em que se niio apurarem pelo menos :uo 
JUrallos, auctorisando-so o governo à. admitlir .-em 
alguns pontos do lmperio, onde esta es:igencia im
por.tasse demasiada exlensão de territorio,_ concelho 

-o fim _que' pretendia.; A diCBculdade da reun1ão do 
jury,·-adoptada a minha emenda, é o .primeiro in
conT"nienfe que ;10 .11ntolha ao nobre senador~ 

de Juradol com um numero menor, nunca inferior 
a 80. ». ' ' ' ' ' ... .. ' :- ' ; :' ' . -Dlue~s>Es:; que--o jury~ aendo composio de cem 

j11radoa,· com a determinoção · de m;is elevado senso, 
tornar•se-hii·lmpossh:el, não só nos tOI mos, ruas até 
em ·muitas comarca li. · _ 

Vê -pois v. Ex. que a emenda que,mandeil(mes~ 
le!lJ em so11•abono uma auctoridade. mais; si·assen-• 
I~I que o numero de 100 juralios devia ser necessa-· 
!'o pa~a haver .~oncel~o, nisso ~ão podia-ter .el'D vista_ 
Imped1r a reumao.do_ Jury, nulllftcar essa instituição· 
porque .não acredito _ q11e, sendo o numere) de •. too 
J,urados a~hado. necessario por um ministro,: como 0 
~r. Euseb1o, pudesse caber-lhe similhanle' censura · 
e entretan~o fiquei ·eu muito abaixo desse_numero: 

· Jíara_l'espondilr;.Sr.:presidente, aS; Es:., es:amioei 
.o qõudro dosjuradaaqualiftcados em 1857. Irei ápro
'Yincia na la~ do nobr~ senador. Ahi obse.rvo que pelos 
dado11 estatJSticos existentes na secretana consta· que 
a ·ca,.P.i&al, tem 1~&8 jurados, Eendo 8U na urnn geral, 
o ,44,- na especial; -·Nazareth- tem 726, 481 na 
urna gerare-245 na urna -,l;Jiipecial; llbéos tem 95 
jurados ;-Rio de S. Francisco t"m 5t7 na urna ge
ral'e n~·es'peclal 186, ao todQ 703; 'Itopacorá tem 
468, 372 na· urna geral e 7 '- na especial ; Santo 
Amaro. tem~478 jurado~, 352 na urna geral e.126 na 
especial, e assim por·dtanto. Em quasi .. todas as pro
vincias~se observa que.existe grande .numero de 
juradoa/(le;wle) 200,· 300, . 700, 203, 439, 535, etc. 
C!)mo~os=nobresa~nadores podeD;J ver. 
· Ora,.: qual póde· ser a: rnao por que_ torno maior' o 

numero doa cidadãos-c qualificados· para em um -termo 
haver reuniao de jury f Parece que a demonstração 
é a·:mafa· .. almples; A incerteza do juiz é a base de 
todo o aysteoia ·de julgamento por jurados. ·Desde 
que•o juiz ti ·certo,- desde que o j11iz·-é conàecido., 
desaparece· a · belleza _c! essa insthliição, segundo o 
pouco"que tenho'lido a este_ respeito nos .livros que 
tractam-da'insti&ulçlo do jury nos paizes que o tem 
admi&tido. '. · · . , •· · · · · · ' · · · · · · 

Ofi·nso jurados éaetuabiteilte o numero suraciente 
para'!fetêrmina~-ae ·a ·creação de un• concelho; sor
~eiam-se:48 para a t.a•sessão, restam· 2.' Em segundo 
JUigamento·o_réotem de ser julgado,. em virtude da 
lei de3dedézembro, nomeamo termo em que Coi pro
ferida 'a primeira decisão; .e aleld'e 3 de dezembro, 
estabelecendo este principio, consagrou uma maxi
ma muito salutar, porque quiz, como todos os gue 
apregoam a·. es:cellencia da instituição dos jurHdos, 
q_!Je os homens que. conhecem o r.aracle}'. ·as inclina
çoes; as lendenciasdo-réo a qu11 têm·de juJgar sejam 
seus· jui_zes; . mas actualment';l a disposição .da lei de 
3 de dezembro impede que 1S30 tenha logar;.o réo 
tem de !er remetlldo para outro jury, afiai da ser 
nelle julgado.· · . 

Senhores, eu apoio a minha opinião em uma au
ctoridade de muito peso, a do Sr. Euzebio d~ Queiroz 
no sou relatorioda se~slio de 1851. Disse S. Ex. (lll): 

« 1.0 É preciso reformar a lei que creou jury em 
todos os termos em que se apurarem õO jurados, 
bastando só considerar que cada concelho deve com-

Poucos .ser ao os t«;lrWC?S que. por amor da. es:igencia 
de 100 JUrados. delXarao de ter çoncolho; é iSso: in-: 
c,on,tost.vel, pnncipalmente depois. do··quadro eata-. 
t1sttco que apresentei no honrado senador pela pro-
víncia da Balda; . · .- -
- M•s prate~deu o honrado senador qile ei{esperava 
me!horar O JUry SÓ com a OX·gencia de um CéJiSó 
ma1s el.E~yat1~,_e que razia coasistir aómente na renda 
as habllltaçoes para ser jurado. · . . - · . _ -. _ -

Senhores, quem.dis~e isto, em que parte .da miriha
emenda se acha:_. ·sim•lhante préteilção'? O art, at· 
{e JS~o serve do. resposta a outra parte. do :discurso 
ao honrado senador)- o ar,t, 31 da lei de 3 do dézem..: 
bro, a q~e me tenro; diz assim : « A~deraios, .·em. 
q~e se !!ao apural'em pelo menQs. 50 Jurados; reu-· . 
n1r-se-hao termo ou termos mais . vizinhos pai' a for.:. 
,ma rem U!fl ~ó conc~lho_ é!,e _j ~rados; e os presidentes· 
~as provu~ctas. des1gnarao -nesse ·. c~so o. Jogar '':da 
JllDCta reVISOra,.». _ · . , , .... ·-.. -. __ .. :- , 

O nobre. se.nador não observou .que· na minha 
e!D-e~da não ~e all~rava· e~sa disposição,--não ae -pres-
Cindia das eXJgenctas ~qut reclamadas, . , _ · ·. 
· O Sn. B.-mÃo DE · Muii.ITIB.\: --Está ·enganado:· -

O Sn. M.lN}STRO D.l. JusTIÇA.:·- pisse _qúo eu não 
estabeleço smao a renda. Sr. presidente,· a emenda 
que mandei á mesa não é suppressiva da lei de 3 de 
~ezembro nas qualidades por ella exigidas para ser 
JUrado; essas qualidades permanecem as m~smas. 

O Sn. D. MANUEL:'-:- O Sr •. barão do 1\lit~Úiba li 
que ·quer roCormal-a· acabundo com 9 censo. 

O Sn. MtNIStno DA JusTIÇA:- A lei de 3de de
zembr~ diz que são aptos P·•~;:n jurados os que póJem· 
ser eltmoros, .com ns exc .. pçoes dHclarad~s. no artigo 
tanto.s do çodlgtl, me., etc., isto é, ella exige intelli· 
gone1a, bons costumes, bom senso,· que se saiba ler 
e escrever, etc., etc.; são es1as as qualidades. 

Mns o nobre· senador censurou que se fizesse con
sistir na oleva~õ.o da renda uma qualificnçiio. A este 
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respeito jú h ontem o honrado senador p.ela provin- l .. O Sn. DA nÃo DE 1\~Ul\ITJB.\: - Protesto .c?ntra 
cia do Uio-Grnndo do Norte respondeu, me parece, lSSO; nii.o estou prevomdo·. contt·a o nobre mirustro; 
q!-u~ do· !l'!l' modo satisf!lct,o~io. A renda é um!! con· o Sn. 1\fJNISTJ\O tiA ·JusTÍ~A: - Eu· tamb_em pro
dJçao ex1g1da pela constltUJ~ao do Estado. (ApoJados.) testo contra 0 _que v. Ex:. disse J1a pou.co; nao estou 

O Sn. ,D.\nÃo DE MunJTIB.I: -Para ser jurado? ac.ostumado a deslocai; 'questõ.es _para · appnrecer 
trmmphante; nunca ma1trncte1 mnguem, 'quanto 

O Sn. MI:>~ISTRO D.\ Jus-rJ!)A: - Niio, senhor, ó mais ao nobte senador •. , . . . . . , . 
outra questão. Creio que a res(}eito dos jurados não · 0 Sn. JJ,\n:to DE 1\fUI\ITID.Ú _Não mahratoli •. 
JIOdeinOS prescindir da renda. QuandO se tractu do · 
votantes, quando so o(racta «e uma eleição do de- O Sn. MINISTRO DA JUSTIÇA: '-" V• Ex.,· Sr. 'j:lre-
puta4os, de senadores,' não se estabelece uma. renda? sidente, ouviu o que o·. nobre. senador· di$Se~:· «Vós 
A consideração da riqueza· deve ser uma consi<!e~ quereis a. renda' para ~olhorar a administra~iio da 
tar.ão alheia á 'organisação do um tribunal de ju- j usti~,;n? » · · ·· · · · • · · · :: · · · '· :. .J. · 

rndos? Pois não acredita o nobre sen:odor quH a O Sn. B.m:to DB 1\luiÚtJB,\: ~ }larece que'.V. Ex:. 
riqueza otrere.ce melhores gat·rintias,· maior espe- não leu o extracto do me11 discurso. · · ·... .. · . 
l:ança de independencia? . . . . . o SR. o. MANUEL:- Os extractos dor nosiOs' dis.:. 

O SR. BARÃo DE 1\lun!Tm.~: -Nem sempre. cursos' não trazem .nada. · 
o Sn. D.l\fANUEL:..;..; lias suppõe. o sn·. MINISTRO DA JuSTICA: ~ .. ;.;Desde que'o hÓn-

. o Sn. MINISTRO D.l JusTIÇA: _Isso me pnr(1ce in- rado senador declara que está concorde c·omigo; e':i 
contestavel; não quero todavia dizer que Jl!Uitos ho· q:ue se ·deve exigir. um~ renda, e sua dive~gencia s . 
mens de pouca fortuna não sejam tão honestos ou e npenas quanto ao mnxor ou·menor algar1sm&, flco 

· d 'tos ~ 1 • d · satisfeito. . . . . . ,-
mais o que mut 'tue accumu am gran es capl· O honrado senador disse tambem ·hontem: .:«:Vós 
taes; o• que digo é que a condição da riqueza é · • d · · · · · 
sem duvida necessaria, quando se tracta de d~termi- difll•:ultais a reunxao_ · o JUry, porque· augmentn1s._ o 
nar.as qualidades dos homens que têm de·pro•nunciar seu traJlalht>, entregando ao prom<•tor .. a accusaça:o 

· de um numero- .maior· d& crimes; fazendo-o accusar 
~~m . voto sobre a vida e sobre a fortuna, a honra e a nos crimes pai ticularos. »· Peço· licen~a a s:, Ex: Pl!-r.i 
liberdade dos seus concidadãos. lhe observar que ainda aqui se equ1vocou. Et1 não 

.o honrado membro, pron)lnpiando-se desta íórma. augmento a alçada do jury, pois não .. é augm111ta.r .a 
pronuncia-se contra o· codigo do processo e lei de 3 alçada do jury fazer com que.o promolor'se .encar .. _ 
do dezembro (apoiados); porque .tambem ella ex~e regue da accusação·.ncs crimes, particulares, quando: 
como ·qualidade a renda, e marcou um censo mais dos crimes particulares~· co:iio.dos crimes pllhlicos:o 
subido do que o anterior. . · jury já actualmente conhece.- : ··-· ·· , · :·•·, , 

O Sn. BAn:to DE 1\luniTI o.1 : - Não· me pronuncío Desde que a pena do crime excede a seis mezes de 
contra a, renda, mas sim contra o Dugmonto. '· pl'isão simples, é da. competencia do tribunal-de ju-

0 sa. MINISTRO DA 1 usTIÇA : _Pronunciou-se con- rados ·; todos. os crimes de seis mezes· até oito lll!DOS 
tra 0 systema do cemo. . . de prisão simples são da competencia desse _tribu· 
· - nal, embora na ampla escala dessa penalidade; JlOSSa 
. O SR. D. MANUEL: -V. Ex. disse que não·eslava haver crimes publicos ou·crimes.particulares •. ·.Por-. 

longe de ac1•bar com a renda, bastava que lhe déssem tanto, esta objec,ão desappnrece. : .' · ._ . 
taes e taes garantias; al(o lá, isto está escripto. o Sn. BARÃO .DE 1\{URITIBA : ...... NãO: mé entendeu. 
· O Sn. B.l.nÃo DE.l\l:umTJBA: -Llisse~oem um aparte 0 Sn.· MnilsTno. DA JusTiç~:;..... Aindá:máís: pre-
a V· Ex. tendeu o nobre senador que, adoptada a doutrilia· da 
. O SR. D. Ma.NuBL:'-.E' o que basta;. tanto que res- emend&. que mandei á mesa., :os juizes de· facto dif· 
pendi a isso •. · .. · - ficilmente se reunirão na cabefla das termos,- quando 

o. SR. MINISTRO DA JuSTICA :-o nobre senador, morarem elles nas extremidades: o jury aera; pois 
sr; presidente, me parece que não póde negar a composto de juizes residentl)s-tlo.centro da·locali.,. 
conveniencia- do estabelecer-se cm lei uma rl•nda dade, e nisso enx:erga S.- Ex. graildidnconnriiénte, 
qualquer para ser jurado : !i esta renda déve ser porque os juizes são certos. Ora, eu pederia a S. Ex. 
maior ou menor, esta éa questão. que applicasseesse principioao.numero de-SO.jura-

0 Sn. Bo~.n:to DE MuniTin,\ :-Fui isto de qÚe tra- dos exigido pnla lei de 3'd~ dezembr~, porque -assim 
ctci ; tractei de augmento da renda: S. Ex: condemna a actualidade com a mesma força 

· ,da sua argumentação •. · · · . . . · .·: .. 
O Sn. MINISTRO DA JusncA: -·Já dei o motivo Mas os juizes moram a longa distan~ia,_: :diss.e ~ 

por que consagrei o augmenio da renda na emenda. nobre senador; senhores, a nossa. educaçao constJtu-
0 Sn. B.m.\o DE MuniTID.\: - V. Ex. desloca a cional, os nossos habitos. têm: feito apreciar. pouco a 

questão para ap1>arecer tdumpbnnte. institui,.ão do jury, sem dnvidn; mas nã!J é porque 
o s M J N" · um jurado more a duns ou tres· leguas do logar da 

n. , INJstno DA usTJr:A . ..:... no sou capaz de reunião do tribunal que deixa. de cempnrecer -ús 
desl~car as questões; V. l~x. ó muito injus:o para sessões; tanto não é a distancia ·que 0 impede. tnnto com1go. · 

· ó certo quo ha alguma outrn cansa mnis grave, que 
O Sn. D. l\-IANUEL :- E cómigo tambem. na corte os nobres s<madores observam que o ju-ry . 

. O Sn .. 1\IJNisTuo DA JusTJºA :-E' muito injusto: coosomo 8, 10, 14. dias para reunir-se; logo, nã.J ó 
stm, p01s quem em um. projecto. de tantos artigos porque os jurados moram mais á porta ou· menos á 
nem um encontrott que prestasse, cst1í muito pro- porta do tribunal que elles não comparecem ás 
von!do; ou contra o auetor do projecto, ou. contra o sessücs. 
proJ c c to. · O Sn. Sl'IVEIM D.\ MonA : - Da h i segue-se quo 

r 
,, 
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' t· 
'• ·' • 



SESSÃO DE 16 DE JULHO. H3 
os-que moram longo. comparecem mais facilmente; O Sa. 1\I!NISTI\O DA Jus·riÇA: -.Senhores, tenho 
'estando ·perto não com;:arecem, ettando lon~e é,que lido pouco, mas este pouco que tenho lido .me ensina 
hão do comparecer·; essa é boa. a l'er na organisação da Usta ·dos jurados os mais 
' o 'Sll.. ·}JrNISTRO DA Jus·rlr..\ : - S. Ex. entende impor tantas garantias qU:e ofl'erece esse tribunal 
CJUO 'eu não hllviO: consultado á e:lperiericia, mlindlin- para o julgamento dos crimes. . . ' 
do á mesa a emenda que se discute, S. Ex. disse quo Si· consulto a legislaçãoíngleza, observo que na 
ns ci10sas a que os chefes de policia attribuem o grah· Inglaterra a organisaçao das listas. é feita_ com ~ 
de numero de crimesnão próvêm da difflculdade ou maior pureza. · . ; · · · . · 
da falta.de reunião. do jury. · - · - Em Françll achamos uma legisliÍÇão! meriosb'oa, ci 
. Senhr,res •. agoraeunacto unicamente-da reunião muito censurada comó os .noiJres seaadortll .Jaão,de 

do jury;- ,quando ·18 _cuida de fazer ou. emendar sabor; Irão de elles ter lido o que a tahespeito têni 
nma.lel organica é neceill!ario nãoofl'ender a theo.r.a dito os expositores; elles nos mostram todos osiacon
ou os-princip·os sacramentaes da institui, ão. Quando venientes do systema ahi adoptado para a organisa
~u pUf!UO para que ~ ju.ry te~ha uma ~elhor. q~~~ ção das li~tas dos jurados. ·O que· está adoptado na 
hllcaça(•• para que amcert9za éiojury seJa uma reah- Inglaterra foi lambem adop~do nos Estados-U!!idos. 
da de, eu não estou de certo argumentando com as mas com alguma modiOcação, porque • nobre sena
cnusail · geraeli a 'que · se devem attribuir ·os _crimes. dor sabe que a legislação dos Estados-Unidos alterou 

o Sn. D. MANUEL: _Isso é' que é verdade. alguma cousa a legislaçio ingleza quanto'ao.jury~ ·. 
, -·· . O delegado.de policia; aedbores, é um homem.ne-

0 Sn. MINI!iTao n!'JusTIÇA :..;_;Quando me demoro meado ·pelo governo, a•l passo que d juiz municipal 
em combinar· e formular um artigo qualquer de lei, é. sim. nomeado· tamb"m pe!o governo, mas tem 
pr_ocuro .exãminar, por·exemt»lo.a respeito dos j~- quatro annos de exercício durJnte ós·quaes:na.opóde 
rados, qual é :o mouo de const1tu1r m.elhor esse t.1- ser removido. . ·c . . - -· 

bunal, de Juzer ·_com que os jurados se reunam, de 0 s. n. B.uüo. DB Mt!RITIU :'_E q'u~ndo tem qua-
conOnr. a organisação, do . j ury antes a esta do que . 
áqu~lla au-;:tori.dade., Está ~taro _que, · p'rocu~ando tro d:as .? · - ': . • .. 
ce:rc~, _o t_n~unal de ga:rant1as.éie mdepende~Cla, de O Sa. MINISTRO .D.l JusTIÇA:~ O juiz -mtÍiicipaÍ 
certo. coucorro. em geral. para cortar uma das causas pretende ordinariamente habllitar-se nas localidades 
dos ·crimes. . , · · - , · · . . . onde serve; porque, si .elle~ se desconsiderane··por 
_ .Declarou o honrado senador que achava tão má a actos de injustiça, por actos apaixonados, desregra
disposição. da .. émenda, _que lhe preferiria a doutlina ·dos, de certo que perdetia a cousa que· mais se apre
do. art. 1.• do ,projecto. Não sei como '(IOdará o nobre cio, a consideração publica, . e a par ,dessa. grande 
senador siuitentar esta opinião; pois, s1 o nobre sena- perda teria sem duvida .a de.não poder ,continuar na 
dor va · ditocúldades para _a reunião do jury nas ca- carreira que encetou, de não. Ee.habllitar para.ser 
~eço,s dos·. lermos, cQmo não as encontra maiores nas juiz· de direito. . . · 

·cabeças de,comarca_? . . . . . . . _ , . O Sa. D. MANUEL: Apoiado • 
. . .A gor.a é necessar1o notar ~e a: d1spo.s1çao do pro-

. jacto apresentado. pelo Dieu honrado collega o Sr. O·Sa. MINISTRO D.\ JuSTIÇA. :-Ha muito mais sa-
ox~mimstró ~da: justiça, . quando. estabdecia · 0 jury rantia em coilflar ao juiz mU:nicipal a organisação 

·sómente nas cabeças de comarca, prendia-se a ou- da.lista, que aliá,!' tem destr reyista,pel~ juiz_de:ai
tras disposições que a auxiliava : assim tornava clle. r':;~licE~lo. preudente da. camara, . pelo promo:tor 
meno3 frequentes as sessões do jury; para isso ex- P . , .. , ... _,.. . . ... 
cluia da RUa alçada todos .os crimes afiánçaveis; ora. o Sn. B.u\Ão DE MuntTIBA :-NãO. me 'eom .. rehen-
estondo o jury já privado de grande numero de at- deu, não leu ao menos o extracto do mell discilri!J. 
tribuiÇões, quaes a de intervir .no julgamento dos o Sr. MINISTRO DA JusTIÇ.\ :.-.Esta lista tem de 
crimes de. responsabilidade, de desobediencia. de ser revista p_elo juiz de direito. pelo presidente da 
morte na·írenteira, etc.,.etc.; não havia obstaculo camara e pelo pro~otor publico. Mas Calfáa1 aos 
·a que fôsse menos frequente a reunião do j ury ; en- juizes municipaes, diz S; Ex., os conhecimentos lócaes 
tão· podia clla-ser s6ments na cabeya da comarca. que sobram aos delegados.· Pois os-juizel municipaes, 

Mas si o. nobre senador pela Bah1a. que impugnou residindo em um município; percorrendo-o· como 
hontem· minha emenda, não acha inconvenientes muitas vezes o percorrem ·para· o exercício de suas 
muito. mais graves na reunião do jury nas cabeças funcçõos cíveis, vestorias, demarca.:ão de,terras, e 
de. comarca do~ que nas cabeças dos termos, é o que em outras muitas occasiões, não podem em pouco 
me parece extraordioario, principalmente quando o tempo conhecer os.municiplos? . . 
proJecto do ex~ministro da justiça consagra, como o E quando o niio tenha conseguido; não h a dispo
meu, a idba do augmento da renda para ser jurado. sição alguma que lhe negue o direito de informar-se 
· . Não .c é occasião propria, Sr. pres1donte, de dizer dos delegados; subdelegados, dos vereadores 'das 
ao senado os motivos por que muito a _meu peznr camaras, dos cidadãos, todos muito qualiOcados, que 
não concordo com a disposição do projecto .de 1854, bem o poderão coadjuvar com súas informações· e 

• que. limitava a competencia do jury; 'isto será ob- esclarectmentos. Quanto a. ser o juiz. municipal 
jecto de uma discussão especial, attenta a resolução substituto do juiz de direito, e nessa qualidade po
do senado de discutir-se o projecto paragrapbo por der ser o proprio revisor da lista por ello feita, 
parngrapho. •. · tombem não me parece procedente essa objec
. O nobre .senador pronunciou-se tambem de um ção, porque ou no regulamento do governo, ou 

modo muito solemno contra a alteração que propuz quando se tractnr desta ma teria, pois ainda por ora 
de ser a lista dos jurados feita pelos juiz~s muni- della não tr·actál)los, JlOr ser objecto de outro para
cipaos o não pelos delegados de policia. grnpho, veremos si é conveniente dar alguma expli-

0 Su. D. MA.NUilL: -Acha mu!s garantias nos do- c.açito para quo nesse caso sej.a outro o revisor '.!'-' 
legados de policia. hsta. 
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O Sn.. B.\n.Ão DE Mun.tTIDA :- V. Ex. não solem
brou disso. 

templou esta materia na emenda que se discute, 
porque o senado deliberou que n discussão tosse por· 
paragr11pbos, e só no art. 7;• § 3.• é que o projecto 
de t85.i considera este objecto. Entret .• nto, si o no
bre. senador quer. offerecer o additamento não.1e.op-. 

() s~. ~· MANUEL :-1\fando a emenda. 

O Sn.. MINISTRO DA JusTICA :-E' uma daqu.ellits 
cousas que se podemfacilménte emendar. Creio que 
o nobre senador mesmo não apresentou esta objec
cão como importante. 

: O· Sn.~ B~nÃo ~E MIIRITIBA :- E' verdade. 

porá. , .. ·.:· "''·· ...... _ . . ... , .. 

. o S.a. 'VISCONDE DE JEOUITINHbNHA '(pela.. ordem) 
oppõe-se 'á 'admissão dil emelidáadditiva, como· tendo 
por coosequencia a.nulliftcação da rilsoluçã:o do se- ' 
nado relo.liva á·discussão por paragraphos: Passando~ 
este precedente, podem ás emendas· mul•'iplicàr'se;·'·e 
até ofi'erecer-se como additivo ao~ t•, em àiseulliio, 
todo o projecto do Sr. ministro da Justiça, o que bur-

O Sn.. MINISTRO DA JusTJQA: -Sr. presidente, 
feitas. as considerações geraes de que me occup~i. 
tanto quanto V. Ex. permittiu, presumo ter I'ospón
dido ao. nobre senador pela provmcia da Da hia, e de
monstrado que a emenda que tive a honra I e ofi'e
t·ecer não traz os incoavenien tes por S. Ex. pen-
derad•)S. -

laria aquella decisão da casa. · ' · - · · ~ :·. '· 
. Verific~ndo-se não haver casa~ o sr. presicloôte"d .• :..: 
clara a discu~siio adiada,. e que a o.rdeni'do dia. li .a: 

Não a inculguei, nem póde ella ser considérada 
como panacéa,' para servir-me da expressão do hon
rado senador; não procurei .estendt!r a competencia 
do jury,c:omo tambem se afigurou ao honrado mem
bro; não fiz da quantidade ·da renda uma condição 
unica, e unica garantia; não a quiz como tal esta
belecer na lei .... 

mes10a em ambas IIS .suas P~.:rtes. . ~,. · 
Levanta-se a sessão ás . i horas da tarde. ·-

... ~ 
·. Âeta· de· t.7 de julho. ~: .. · · 

A's fO horas e 3 quartos da manha~, íelta a;éb~~ 
mada, acbandó-se presentes 21i Srs. senadores, fal-, 
tando com causa participada os Sra •. Vasconcellos,· 
Gonçalves Martin. s;, Pau. la Pes.sóa, Wand. erley, mar:' 
quez de ftanhaem. mDrquez de. Olinda e. vi~r!>nde 
de Maranguape; e sem. e lia os Sra.: Ferraz, Cunha. 
Vas_concello~, barão de ~ntoliina; b'arão-da Doa Vú_&a, 
barao de P1ndaré, barao do Pontal, barão· de Suas.; 
suna, Baptista de Oliveira, Candido Borges, Carneiro 
de ~nmpos, Souza Queiroz~ Paula Albuquerque, AI'~ 
~e1da e Albuquergue,. Mendes . dos Santos, .Vianna, 
P1111enta Bueno, Silveira da Motta, Fernandes Tor
res, F!lnseca, J obim, Nabuco, marquez de Abran
tes, .visconde de Albuquerque· e visconde de Uru
guay, o Sr. presideóte dt'clarou que nãó podia. haver 
sessão por não se ter reunido numero suCdcieO:te de. 
Srs, senadores para formar casa ; e convidou aos 
prese~tes para trabalharem nas commissões. •,: \ . 

p Sn.. n.~.lü.o DE MúmTIB,\: Está ~stabelecida. -

O Sn.. MINISTRO D.\ JusTIÇA-: - ... ; pois sei que a 
independencia provém mais do caracter indi1•iduul 
do que da P,osição ~~~ fort~na; 'todav.ia . a reconheço 
como uma garantia acce1ta em. muitos casos pela 
nossa legisla~ão; mostrt:i que si os crimes,· cujas 
causas foram pelo nobre · senador apontad"s, não 
podem ser de todo removidos, todavia, orgauisando
sc melhor o tribunal dos jurados, e auxiü•ndo essa 
legislação com outras disposições, conseguir-sc-ha 
que desappareçnm, sinão todos, ao menos alguns dos 
:males de que o nobre senador deuhontem o mais par
ticular conhecimento ao senado, lendo as informações 
que cu tive a honra de addicíonar ao relatorio que 
apresenteLá assembléa geral; eg_ualmente demons
trei que as duvidas postas pelo nobre senador ·con-

. tra a mane ra da organisação .da lista dos jurados 
.não procediam, porquanto pelo systema que eu apre
~cnto entrega-se essa organisaçiio a auctoridadcsmais 
ll\dependentes da acção do govt:rno, amplamente co
nhecedoras dos.cidadãos com quem estão cm con
til.cto, por queni já são co.nceituadas, e assim lisse
suro o que entre os p'ovos mais civilisados se deseja, 
o que os auctores acham mais indispensavcl, como 
con~ição do jmparcialidade e de justiça no tribunal 
dos Jurados. · . · · 

Peço pois à V. Ex. licença para torminar, de
clarantl.o que voto pela emenda substitutiva. 

O Sn.. D. MANUEL: ...,.... Mui to· bc.ín I 
' 

O Sn. VIsCONDE DE AnAETJ1 (pela ordem} deseja ser 
informado se lhe será licito ofi'erecer como emenda 
additiva a. disposiçã~ c~otida no ar~. 15 do "projecto 
d~ Sr. m1mst~o da JUStiça, a rospe1to da renda oxi-
gtda para ser JUrado. · 

Entendo que para apreciar-se bem a doutrina da 
em onda em discussão 6 preciso tractor. da questão 
do renda, como foz o nobre senador pela Dahia o o 
proprio Sr. ministro dn justicn; mas não offorecorá 
o additamcnto som saber si s: Ex. o acceiln. · 

O Sn. VASCONCELLOS (pcl.a ordem) diz que não con-

Depois de. ter o Sr. ·presidente. deixado: a cadeira,·· 
compareceram os Sra. visconde de Uruguay,c.Fon. ' 
seca, Silveira da Motto, Vasconcellos, e marquez de' 
Olin~. · ' 

... ~ 

' A.eta de t. o cJe Jnl~ó;'·: : ... ,,. 
. :I 

A's 10 bCJras e 3/4 da.maohan,,'féiia''a: cham~da/. 
acham-se presentes 28 Srs. seuadoros, faJtaJido 'coin 
causa participada os Srs. Souza Franco,Yascóncellos ,:, 
Gonçalves MarLios,. Paula Pessoa~· '·Viilnns, Wan~ 
derley, marquez de Oliod3, à visconde de Mãran~:·· 
guapo, e sem _!llla cs Srs. Silva ·Ferrnz>.Cunha·:vas.., • 
concello9, barao de Antonina, barão da Boa~Viste · 
b ·~ao. do Pont~l, b.,rão de Suasstina, Baptista d~ 
Ohveua , Cand1do Borges, CBrneiro de Campos 
Souza Queiroz, Paula Albuquerque, Almeida c Albu! 
querque, Mendes dos S1mtns, Ferreira Penna, Pi
menta Bueno, Silveira da Motta, Fernnndes Torres 
Alencar, Nabuco, c visconde de Itaborahy. ' 

o_ Sn. PRESIDENTE decl~rou q'ue não podia haver 
sessao por so nao Ler rcuotdo numero surficiente de · 
Srs. senadores para formar casa, e convidou aos 
,rrescnles para trabalharem nas commissões. 

frnl 
lõ,.,'llf 
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SESSÃO DE lO D.E J ULUO. I 1 :; 

Sc..,.àu tlc :"!0 tlc julho. 

PRilS.IDI!NCI.\ DO sn. ~U:'iUilL IGN,\CIO CAVALC,\NTI 
DE LACilRDA.. 

SumiARI9 - Eipedienle. - DisctJrsos e l"cqueri-
1111!/ltos dos Srs; Silt•eil'O· da J./otfa., sobre o cm
prestimo feito em Londres á; companhia da estrada 
de ferro de Pedro 11, e viscond~ de Jequiti11honha 
sobre o pedido de dem·issão do vice-pr~ndmte do 
ba.n(O do Brasil. Adiarnenlo.- Ordem :to dia.
Refurma Judiciaria. Discurso do Sr. visconde de 
Abaetc • . 

As 10 3 (i horas da manhan procede-se á cha
mada, por não haver numero suftlcienle para formar 
c,sa, e ·acham-so prPs.entcs 27 Sr~. ~e •adores, f·l~ 
tando com c~usa participada os' Srs. Vasconcellos, 
t.'cnçalves Martins, Paula l'csso~, Yian·na, Wander
ley, mPrquez de Olinda, e visconde de l\lnrangulpe; 
e sem clla os Srs. ·Ferra?, b.n·üo de Antonina, barão 
da Don Vista, barão de l\lt1ritiba, barão do Pontal, 
barão de Quaraim, barão de Suassuna, Baptista de 
Oliveira, CandiJo Borges, Carneiro ·do Campos, 
Quein•z Cout:nbo., Souza Queiroz, Paula Albuquer
que, Mo::ndes dos Santos, Ferreira Penna, Pimenta 
Hucno, Silve~ira do l\Iotta, Souza Ramos, Fernandês 
Torres, NalHico, Suuza o Mello, e mnrquez de 
Abrantes. 

· Comparccéndo no eutrclnnto os Sr~. Vasconcellos 
e Ferreira Penua, o Sr. ptosidenlC abre a ee:são com 
29 Srs. senadores. · 

Lidas as actas do 16, 17 o 19 -do corrente mez, 
são todas npprovada~. · . · 

O.Sn. 1.• SECRET.\1\10 dá conta do,Eeguinte 

:EXPEDIENTE. 

. Um ortlcio do minislerio d,1s negocios do impo
rto, remo lendo um dos autographos da rosoluciio da 
assetublé.• geral, :.pprovando a pensão a·nnual 
do :1 :200~, concedida eo Sr. ·conselheiro Diogo 
Soares da Silva de Bivar; na qual reso!ução S. l\1. o 

. Imperador consente. -l~ica o ~enado inteirado, e 
ma ... da-se communicar á outra camat·a. 

Quatro officius do t.• secretario da camHados de
puL~~os, acompanhando as quatro s~guintes pro~ 
po.stçoes : - • 

1.• ·« A assembléa geral resolve : 
" Art_. i.• Fica creado um .i.• collegio eleitorül no 

8.• distr.tcto da pro.vincia de l\1inas-Geraes, o qual 
se·l'eumrá na villa de S. Rumão, e será composto 
dos eleitores.da mesma villa. 

" Ar~. 2. • Ficam revog1dns as disposições em 
contrnno. -

« Paço da camara dos (jcpulado~, em 16 de julho 
do 1858. _; l'isconde de Bacpendy, presidente. --' 
F1·ancisco Xavier Pacs Ba.rreto, t.• secreiario.-An
tonioPcreira Pinto, 2.• sccrctnrio. »· 

2." « A assombléa geral resolve: 
<< Art.t.• Fica doclnmdo que ~s irmans wlldras 

ho~oslas dos officiaes dn armada, qno, sen<io contri
b~mtes do l\Ionte-Pio hBjam fnllccldo sem deixar 
Ytuva,lllhas donzollas ou viuvas o rnõi no estado de 
vi~vcz, tum direito, ainda qno não vivam seus 
P'ls, no soccorro do que Lr~cl~ o ttrl. 8. o do plano do 
:.!:1 do s~tembro d•J 17!15. 

<< Art. 2.• ·Ficum rovogatlus as disposi~õcs ou1 
contrario. 
· « P:tcu da camlra.dos deputados, om 16 de julln 

de 1858. - Visconde do llacpcndy, presidente . ..,.... 
Francisco Xavier Paes Bm'l'e!O, 1. • secrelul'iÕ.- A n
tonio Pereira Pinto, 2.• secrctndo. » 

3.• u A ossembléa geral resol\'o :· 
« Art. {.• Os vencimento~ do· emprego de secra

tario das f3culdndes de direito pertl•ncorão por in., 
teiro a qualquer dos lentes das mcsmes faculdades 
que o exercer. 

'« Art. 2.• Ficam Tevogadas as ·disFtdçõ s em 
coRtrarin. · · · · 

« Paço da cama·ra dos deputados,· em 16 de julho 
do 1858. - Visconde de· Baependy, ·preside o te. -
Francisco Xa.vier Pacs Ba.r·reto, 1.• secretario.'--
.1ntonio Pereira Pinto, 2.• secretario. » · · 

.i.a « A assembléa geral resolve·: · . 
« Art. t.• A' guarda nacional, qu1ndo sujoitn :tos 

regulamentos e disciplina do exercito de linha, 'na 
Córma do art. 131, cap • .i.•, tH. 6.• da lei n. 60'.! de 
19 de solcmbro de 1850, não é applic:~vcl o ca~tigo 
de pancadas de que fnllam o3 rcgulamf>ntos de in
fantaria de 1763, e de cnvallaria de 1i6i, e os arli- · 
gos de guerra. · · . · 

Art. 2.• Em.substituicão de taes castigos, appli(:ar
se-hão, nos casos de péna arbilraria, CL'mo está de
terminado :no § 3.· do nrt. u dos ditos l'f~ólla
meutos, os outras penas no mesmo 'paragrõpho .men• · 
cionndas; e nos casos do a t. 1 I, e 1 .• • parla do 
art .• 1 '.! d-3s de gup,n·a, a pena· de prisão rii;orusa de-
terminada no bl't, 20. · · 

Art. 3.• Ficam revogadas 'I.S disposl~ões em con-
tt·ario. · 

Paço da camarn dos do.pulados, em 17 de julho 
de 1858. - Visconde de Baepcndy, prl'si \ente.
Francisco Xavier Paes lJarrcto, 1. • sec1 olario.
Candido .'llendcs de Almeida, S. • secretario servindo 
de2."» 

:Vão a imprimir. • . 
Urn oíficio do mesmo secretario·, remettendo a 

proposta do poder execut1Yo; fix•ndo as forças de 
terra para o anno financeiro de1859-1860; com as 
seguintes emendas : _ . . . 

" Accrescente-se no logar competente.-Aassem-
bléa geral df:cretl. : . 

« Art. 6.• (additivo.) Fica.creada na villa 'da C!'
rolina, da provincia do 1\laranhão, um:P. comp.nhta 
do pedestres. . 

«_Art. 7.• (adtlitivo.) Fica.m revog:~d:~s todas as 
disposições em contrario. . . 

" Pdco da camara dos deputados, em 17 de JU
lho de Í858.- Visconde de 8atpendy, prPsi~cnte.
Francisco Xavi•r Paes Barreto, 1 .• secrelar;o.
Candido lllendcs de Almeida, s. • secretario, servindo 
de 2.• " · 

PilOPOSTA· 

"Art. {.• As forças do terra para o.nnno fin:~ncoi-' 
ro de 1859-1860 constarõo:-

" § t. • Dos offlciaes dos corpos moveis c do guar
niçõo, da repartição ecclesiaslicn, o do:! corpos do 
snt'tdo, de cslndo maior de priml'ira o de st>gunda 
classt!, do engenheiros, e do estado maior goner.al. 

" § 2.• De· 16,000 procns d~ pret de Jinh1 em 
circu'rnst~nci~s ordinnrias,'êdo 2ft ,000 cm circnmslnu· 
cias cx1mordin:.uias. 

l!l 
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a §. 3.• De i,OiO prJças do pt·ot om companhias O Sn. MINIS'rJIO tl.\ F,\Zl!NDA :-E' uma honra quEr 
'do poúostres. . agradeço •.• · ' · 

« Art. 2. • A alteração qu~ as forças. fis:ad8s h~u- O SÍt. SILVG!R,I DA Mt>TT.\:..;.... •.• do contractô :do 
verem de .. soO'rtJI' em qualquer das cucumstanc!~s cmpre~timo celebra·Jo ultimumortl6 om Londr~s pât a 
ar.ima mencionadas terá Jogar por ungmonto ou dt- '11 estrada de. ferro. ' ' . ' ' 
minuir.ão elas pr~ças de prol das companhias dos O nobre ministro da far.cnda pod'ia-nos ter poupado 

· corpos" arregimentAdos do os:orcito. . . . . este trabalho, si acaso tivrss11 mnndnJo publicJr e~se 
« Art •. 3." As forças llxa~as no arttgo pr1:neuo conti·acto.. · 

set·ão completadas por. enguJament.l voluntano, e, 
· nll,inEurficiencia· deste meio, pelo recrutamento, nos ·(O s,•.mi·nistro da. {a:::enda dá um aparte.) ·;·· ;

1

·, 

termos das disposições vig.entes. O contigente oe-
cessado P~!ll cornplet~r as d.ilal!. forças será ~i~t~i- Ora, isto ·~.cousa· de uma hora. . .. 
huido· cm cuc•1mstanmas ordmanas pelo mun!Cipio O Sn. MINISTRO.. D.l F.umND.l:- De meia· hàra; •• 
da côrle e pelas pro,·incias. O Sn. SztvEtn.l ·DA. MoTrA:- ~la~, como disse.- o 

« Art. 4. 0 A respeito dos indivíduos que assoo- Sr. ministro da fnzerida podia-nos ter poupado o·tra· 
l·nrem ,praça voluntariamente, ou que forem recru- balho .. deste requerimento, si acaso vtltro dia; tt'ndo 
uúo.•; teriio. logar as srg•1intes disposi~õos : de falia r sobre uma mat~ria diversa, e ·ti! ado ·come

« § t.~ Os voluntarios senirão por seis annos, çado o seu discurso pela declara~ão qUe fiiz cheio de 
o os t·ccrutndos por novE>. · prazer, .c não se.i si de nl~umn oslontação, de. que o 

u § 2.• Os voluutorios além da graUilcnção dia ria ernprestmlo se tmha realizado·, como S.· Ex; ·sou
eguai ao soldo inteirC', ou ao meio soldo de primeira bera pelo ultimo paquete; terio, digo, nGS. poupado 
prara, em quanto forem ·praças do pret, conformo este trabalho, si nessa ccca,iã•> cm que tão a•;odnda
th·ercm ou não servido no exercito o tempo marcado menle veiu dizer ao senado que o ·emprPstimo :Ee 
na. lei, percebelão, como premio de engajamentC!, tinha realizado, tivesse accrescentado :...: "Vou mao
uma gratillca~ão que n~o exceda a quntrocento~ mil dar publicar 'já n~ · suas condiçõês. " porque 'en
rels; o quando conclnirem seu toa•po de sornço, e tiio nós lflriamos ·lido occasiiío· de entrar no exa
forEim escusa!', te1ãO uma· d3ta de terra do vinte o mo de3sas con lir.ões, e de ve~·illear o que·s.·Ex:. 
duas· mil e quinhenlas braças quadradas. nos dilse em occâsião om que não estna mos ha-

" 3.• A quantia que exime o recrulado do eorvi~<o bilitados p3u fazer observação alguma. Entretanto 
continúa ·a ser a do 600~. o senado se recorda que o nobre Jl';inislro, quando 

" Art 5.• O governo fica auctorimdo para desta- se apressou a· ddr esta noticia, accrescrnton 'logo; 
car nléquntro mil praçàs da guarda· nacional, em cir- antes que o S"mdo podesse avaliar a c.xactidiio de 
cumstancias extraordinarias: suas proposi~õel', que esse omprestimo Côra: .roa

" Pnlacio do Rio de Janeiro, cm 6 do maio de Jizado com grandas vatJiagens, porqu~ foi oblldo a 
:1858; - JeronymoFrancisco Coelho. " ~ 1/2 •;., scn1o as apoliccs de 95. 

,Viio a impiimir, no caso de. não os tarem já im- o Sn. VISCii"SDE DE ITABORAUY :- 96. 
pressas.· . · 1 F · "' ,, .. . um requorimenlo de José da Silva Ramos, pe- O Sn. 1\ INJS'rRO D.\ •ZENDA.: -nem um.a,, nem. 
di rido 'providencias acerca das dcr.isões da recebe- outra cousa. . .... , 
do ria do ·município e tribunal do .thesouro,a respeito O Sn. SILVEIRA D.l-MoTTA : .:.... Eu estou referindo . 
da sua reclamação sobre pngamonlo de direitos do o que V. Ex. disse, po:que por ora nio se J•Óda saLer 
rguardento 'da torra. - A' commis!iio de fazcnd~. como foi o negocio. ·;,c. 

O Sn. Pnr.:siDENTE declara quo já oslá, reluzido O SI\. 1\hNISTIIO DA. FAzK~D":- O que :.eu,disse 
a pmjecto· pela respectiva commissiio, o vai subirá eslá escri~to. N~ssa c:;c<:a~ião, .as ca.rtas diziam no: 
sancção imperial, o artigo separado do projecto de venta e scts, mas depo1s que recebi o. contracto:, VI 
lei do orr;.amento do anno passar1o, e egnnlmontc os que era noventa e cinco e melo. 
orden1dos dos. professores da lithurgia dos sem i na- 0 Sll. SILVRIR.\ D.\ 1\IoTTA.:- Já vê o séilado 
·:rios do imperio nos dos outros professores dos mcs- que 0 nobre ministro não tinha razão para dar esla 
mos seminariol'. noticia, que sú tinha por cartas, e agora vem dizer 

Compareceram mais no decurso da sessão os . que ollas nio fallavam a _verdade; . .. 
Srs. Souza Ramos. Souza e Mello, barão de Qnuaim, 0 Sn. 1\Jr~,·Isrno DA. FAZEND.\: _ As carias (aliavam 
Silmira da 1\lotla, marqu~z de Abr:mtcs o Candiat} " 
Borges. . n verdade ; foi a 96 que se emittiram .•.•• 
O JUIPRKSTIIIO BR,lSILEIRO .RI! LO:<!DRES·- O PEDIDO DE 0 Sn. SILVEIRA DA lJOTT,\ :-Eu; pedindo a CÓpia 

DEMISSÃO DO VlCB· PRESIDENTE DO BANCO DO DRASIL. do contracto, desde já tleclaro f}UO, comqunnto esloja 
conv·encido de que o·Sr. m-inistro da fazenda.conti-

0 Sil. SILVEIRA D.\ ltfoTTA: -Sr. presidente, teuho t)ún a ser infeliz nas suas operações de credito, f&
do fazer um requerimento; mas, como os requeri- zendo pgora uma má operação, todavia -lambem 
monto~, o principnlmento os preaa.bulos ('luo·até ús estou convencido de que, si acaso para eEta má-·opo
vezos são chsmados · preambulos do fogo) incommo· ração concormram diversas causa~, não concorreu 
dnm o governo, eu quero justificar-me para com o por ·cerlo 0 nosso ministro cm Londres. . 
governo para fazer um requerimento com um pre- 1 
:unbulo muito brovo e que creio niio poderá ser O Sn. VtsCONDE DE JEQUITINIIO:;"IIA:- Apoiado. 
chamado de fogo: t~nho de pedir alguns esclareci- O Sn. 1\hNISTRO DA FAzENDA :-·EJJg é o proprio 
menlos sobro questões de algarismos, c n'osta ma- que diz quo é o melhor contracto que so ,~~m feito. 
teria n línguogem é sempre mais fria. 0 SI\. v1sco:o;nE DE ITAnonAIIY: _ Disse," mas niio 

'fonho do pedir pdmoiro copia por intermedio do 
ministerio da rozonda, que é n repartição a re~peito é exnctO. 
t.l~ quill 1111 f~l(LircqncriuJcntos... O Sn. ~It:;JSTIIO nA FA7.ENIIA:- E' cxnc!e>. 

-
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SESSÃO DE 20 DE JULHO. tn 
O Sn. Sl'L'VEIM DA Mow.\: -Repilo, ~i nca~o ui-; ções; roas, cómo o Sr. ro 'nistro d~ fdzendll nos diz 

'f:llmas causas concorreram para essa má opcran'1o, ·que 115 palan11s. _do seu discurso, cm que nos deu 1\ 

.declaro desdo. já, pa_ra salvur o· credito e a· êon-· noticia tão .. nprcs•adzuneuto, .. fornm 'suggeridas po1· 
~i!orariio que· mo merece o uosso ministro etn Lon- ·uma carta, .e o centl•acto àiuda uiio está. trn•Juzido, 
dre~ •. quo a culpa uiio ft~i delle, o siru do· Sr. wi- eu não quero·rar.or moi~ con~ider11ÇõeJ ·no·sentido: do 
nisiro da. fa:~:enda. · ·· · . demoustrllr que a operação foi má, ·que' fvi, dr.svau-

E, senhores, como podia o nosso. ministro· em tajosa nos. intoros~Ps . da estrada: 'da Corroí' porq~e 
Londres f zer um contracto melhor, SI alie naquella quero faz~l-os dep•>ls que·S; ·Ex.·nos· enviar· a. cópia 
praça rejlreseutou nossa conjunctura jushmente o do contracto traduzido; eu achava· melhor' at~·que 
.papel de que eu foliei ba dias, quando tractei da S. Ex. nos mandasse tlmbem uma copia ·do,origioal 
·questiio do~ saques; o de devedor urgido pelo credor, st>m traduzir. · '< ' " : . 
aperta:to pelas circum~lancias e_mque se 11~resentava . O $11. l\IINIS'IIIO DA F.vEsoi i- Não' téalió-du-
.ao emprt>~tador ,que Já conheCia a nocess1dado ur- vida nenhuma. ~ · '- .. ~ "·· 
gente que o.deYodor tinha do dinheiro? 0 Srl. V!SCOl!B'S 'DE J'EQii;rl:ota~·Nil.\: -·c;~o tudo 

,.Quando o negociador do empreslimo so apre- . 
-sentua.com um aperto tamst1ho, como aquclte em deve VIr para o auno... ,, .. 
q•Je estava o governo do Drasil para lei' fundos para O Sn. StLVE!IH D.\ l\loTrA: -Eu julgo qtlll niio, 
-satisfazer aos celf·bres saques ; quaud.o o governo, se- porq•Je não 'Peço inCvrmar.ões. au goveroo, &ó plra 
gundo ·as .noticia'S officia•s, tinha dado ordem t:·olo ter occa~Ho .de f•zer pro mbulos, e o nobre~minisk'u 
paquete de m:•io para 260,000 libras, quando os tem visto a mansidão de3te proambulo .. ·• ' · 
uques que se tinham de pagar no mcz de março eram Q Sn. l\h::-~1srno 'DA. FAJ:ENDA: -.o·que_ó-uuia no-, 
de .U)O,OOO libras, e a cas11 sacadora com uma g1ran- vidade. · . · . · . 
tia do.governo publicou ha poucos dias o seu balanço 0 Sn. StLVEIRA. D.\ 1\lo-ru :-_ ••••. peço informa-
-semestral indicando que ató ao fim de junho tinha . . 
-em Londres só mente 80~l:000;1lfOO, podia-re pegar ções, porque a occas1ão propris de, se. estnbelecer 

uma discussão mais ampla sobro estls medidas ó a 
de prompto 'l discussão <lo or~amento dá fazenda ; e S. Ex. meamo 
· O Sn. Ml::>~lsrno BA FAZENDA. : - Até ao fim doQ deve ter a g·"nerosidado.dO n~u hlbititélr pua essa 

.§unho ? discussão. · · · .. : 
O ·sn. Sltvatn.\ IH MoTu.: -Sim, senhor. . ' ~or isso,_ Sr. pr~sidente, · niio entro p~r _O!'l em 

· · · · · ·. 'maiS rcflexo~s; deu:o para cam"Rrar Pntao .as coo-
- O Sn. l\hNIS!RO D.\ FAZ_ENDA : - D~ manetra ..1-ue dicões do cspreslimo feit.J pelo l3rasil ,na. pra~a ,do 
"O balanç~ de ~u_nho aqu1 refere-se a JUnl!.o lá; . e- LÓndres, cm relaçiio ás condi~õas dactuella praça e 
fere-se as Dú~IClas .que o banco 1\lauá teve peld telo- em relação ás condiçõe3 do cred1t0 do Brasil cm· !lietr
grapho elec~r1co. • , , rentes épocas. Compararemos então os tCllUltados ob-

0 Fn. SILVEIRA DA MoTTA :-Noticiss que chega- tidos por diversos negociado es de empreatimos~ com 
-ram, P.elo paquete de ju'ho, e que a agencia costuma os resultados obtidos hoje, que a' practi de ):ondres 

·:nand_ar mesmo pua ·auxiliar o bsnco 1\lauá na o!ga- dá dinheiro a 3 por "/0 , que .. o e~e~to.ci.o,JJ.ril~íl te_w 
nisaçao de ~cus balanços ... O 'llanco l\1auil, que hnha chegado ao seu apogeu, etc .. l\fas, como esta·_questao 
remeLtido 'fundo~ para fazer face a seus saques, não Eerh· mal v~ntilada, não tendo 'rió3 êó(viiita o· con-

. ~abia qilaes' éram OJ fundos que havia de ter em trncto , nnda mais direi , ·e uni~amerite peÇo ao 
Londres, alem d'aquelles que a sua agencia lhe man- Sr. pre>idente q11a so digne suj.,itu 'ao,apola·mouto 

·'dava ·,dizer.? Entre~anto trago isto para mos1rar que d•l !01ado o re.1uerimento que vou olft~recer IÍ.' su~ 
.o .banco Mauá .. tinh:~ 600:060~ •• e o Sr. ministro da consideração. . . · '' .- .. '' · ·. · 

- fazeoda:deu no paq•Jete" de maio saques á ordem até E' apGÍldo o entra em discussão o seguinte reque-
200,000 libras. Ora, qur.udo o negociador de empres- rimento do Sr. Silveira da 1\lotta :. • . \ 

: .ti111os.Lem _dia·nte .:e si a evon!ual~dade de ter de pa- u Requ-.irQ ~ue pelarepart\ção_da·fazenda s~ peç' 

1 
_gar uma som ma grande no pnme1r0 mez .... · ao gove1·.oo cop1a _do co~tracto• ulttmam~nt·e fe1to ew 

.. · ·· · · .. · · · E 1• · b' fi Londres p11ra o empre!tlmo ·á compnn\lla da estrada 
'-OS!'· Mllii~'I!\0 O.\ FAZ~ND,\:-:- ~.e sa ta no m de Cerro do Pedro .J[, g<lrantido peltl governo, e"das ' 
do ma1o as m111has ~rden~ do dta 15? O contracto é inst!Ucções dada~'iio_nos~o.'rriinistro el)l Londrc• para 

,,,4e,2~, e. as ordenssao de 151_ . • negocial:o. -::-·S1lv,c1ra de&"Motta. 11 • · ·' 

'O Sa. -SIL~EmA o.~_l\lon~:- Peior um pouco. SI 0 · o sn~ Viscol!im nR IilouíniiuoNu.\ (pe!CJ ordem}: - · • 
.:·nosso,negoc1ador nao s; b1a d~s or~~ns que_ V· Ex. Sr .• pre•idente, .eu jli t~nho dtto muitas vo:~:es .na casa 

_·.deu p_elp p~qu~te de. ma1o para aux1ll.ar o pa~amento que não 5011· dos ·mijis··inteirítdos do regimento, por 
.das ,pnme_1rns _400,000 hbras,· ma1or ~ona. ~sua isso, dcsej,nd.> raiar um ad:litamento a este rc

. ·npprehensao,_nao te~ do ·f•tndos á sua d!SpOSIÇaO, e quorimeoto, ·pergunto á .v; Ex •. si'"é pos~ivel r~ zel-o 
. sabend~ qae a gara1_11la do g{)_vcrno estava dad~ pa:a hoje ou si me devo guardar para amanhJn, quan-
·. ,~~;ma .. grande oper~an.decred}los para a qualel.e nao do 0 requerimento entrar em:lliscussiio.. . 

·hnha .fund<>s: ma1s uma r&zao.. .. .
0 

·s · p· · · · · ·n.rd · f h · · · · • . n. RESIDENTE: --' ~-u e-o azer OJe. o Sn.l\hxlsmon:\FAZEliD.\:-Menos umarazao. o.s·· 'v. , 1 - ·' ·· ·E t" 
. o Sn. SiLVEIRo\ .n,\ l\IOtTA :-.... para o nosso ne- n.. ISCONDE t>E .. EQUITilltiOSIIA : --:- • n ao p~ço 

- a palavra para jusLi!lcar o 11d.Ii~amonto. ' 
. go,:iador .. dos emprestimos se julgar apertado, para 0 Sn. PnESIDENTE : _Tem a pala.vra .•. '. 
fazel-os. com condições mais onerosas do que faria, 
si ac:rso elli:) ·ostivess<.>, como eu disso, folgado, si O Sn. VIscoNDE DE h:QtHTil'tllONR.\•: ·-Sr. presi-

. fí\sso 'um· contraclador que niio tivesse neco:sitlado dent~, não '{!osso d<lixar de poJir' ao nohre sons dor 
ur~ont~. pela provincia. do Goyaz que rno permi1t1 divergir 

Ora, souhorcs, eu· podia ontrnr om mais algumas dn sua opiniü~ rcl"linmonlo ú umu das oll!Cl'\':H;i1cs 
obsor vnc;üçs paru fa7.or sentir c~ tas minlw~ propo~i- que fez • 

• 
• 
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·. Disse o nuhro sonaJor que o nobre 1,11inistro .da 
fnzeocla tiollU viodo ao s9nado com muito nçoda
morJto dar .P~rto que o ornprostimo tinha sido foito, 
o dccbrlir as ccridicõcs com quo o fôril ; o o .nobre 
t:onndur como que "c<l!l:urou o nobre ministro por 
esse açod.;mcnro, nüo se achando iutoírado das con
dicões do ompresliino. !lias saiba o nobro senador 
qu'a o ar.odamonto do Sr. ministro foi filh•1. da 
importanêin da i10ticia da ter sido realizado o em
prestimo. 

Quando ~o diocutia o requerimento r( lati v o ·aos 
saquos, foz-se rê r ao senado ·e o nobre· ministro 
tambem c. n>iderou qufl, fi acaso o omprestimo niio 
fô~SO feitO, ret:ahi!'ia' SObre O thcsouro importantiB
'~imos. prejuízos, por ifso que o tbesouro tinha to
mado. sobre si todos os prrjuizos que po!lessem ou 
J;ouvessem do recahir sobr'l 11 casa sacadora, e com 
o emprestimo de 1.~00,000 libras é que se po
dia salvar todo esse prt juizo, uma· vez que por 
meio do emprostimo se podcsse ter rundos em Lon
clres para fazer face aos saques nessa occ~sião 

O SR. VJsco~oR DE JF.QUI'I'J:.no:m.\: .,... ,V. Ex, tom 
Tnziio: porque ·tanto qu.1.ntó- y. E r .. ou· mo osn1oro 
em dc~ndor os into·resses nac10naes. . 

O Sn. 1\IJ:.tsTno o.\ FAznNoA: -· E' por iss(l. 
O Sn. VJscoxoE D!l JEQUI'fl~UO!'IIl.l :. - 'fanfo 

quanto V; Ex. ou desrjo que o thesouro niio solfrn o 
prejuizu de·um ceitil ; o as impressões or,,m taes, 
que se tinham npoderado do todos, e en· ouvi diz~ r 
a mui ln gcmto qua o emprcstimo se não 'rêaliz.iva. 

Isto po:to, Sr. presidenta, eu poço tambrm.licença 
ao nobre. senador por Goyaz, meu digno amigo; para 
·dizer que o requerimento n:ão é sufllt:iente, ó ·preciso 
que se lhe a'dditc alguma cousa mais: niio se peça, 
o nutogrnpho rio co1ítracto; isso não ó necessario, 
rstou persuadido que, si o nobre miui~tro. da f3zenda 
hnje d1ssesse HO senado os termos em que. fui feito o 
empreslimo, i •lO é, si estiV'efsPm j!i destruída~· as · 
suas duvid~s. desilludido intairnmonte das noLicias que 
receb"u pelas cartas que não foram anouymas, dis~esso 

realizados. · 
Ora, diga o uobro senador por Goy.1Z: como era 

possível quE>, achando-se a praça do Rio de Janeiro, 
nchando-se egualmentc a nssembléa geral toda ella 
possuída desse receio, a ·por 11ssim d,izcr, sobresal
tada pelo ,grande e illli>~tantissimo prejuízo quo 
necessariamente havia dtl rcc,,Jiir sobre o lhesouro 
nacional, si ocaso o eroprestimo so niio realizasse; 
cooco, digo, o nobre ministro niw havia da correr ao 
p:wlamento para dar a conhecer que o emprestimo 
tinha sido realizado ? E ·note mais' o mou nobre 
••migo, Renador por Goyn, que corria o boato do 
que osse.emprestimo não Ee realizaria, ou qnl'l só se 
realizaria sob condições muito ouerosas: era mais 
um .motivo para o nobre ministro da fazenda correr 
no senado para destruir essa terrível e desrav.oravel 
impressão de que estava possuído o corpo legislativo; 
tanto mais quanto, tendo-se passado dois ou tre3 
p~quetes sem q;te o empro3timo se realizasse, 11s 
suspeitas a os rtlceios cresceram do vulto. P•)rtanto, 
rJcsta parte. peço licença ao nobrtl senador para 
desculpar ao Sr. ministro da fazenda •••• 
··O Srt. 1\l!XISTRO D,l FAZENDA :-Eu queria tirar o 
de~a~soccgo da V. Ex. . . 

( s termos verdadeiros em que o emprestimo Coi feito; 
nós poderíamos tornar nota e ·approvar ou censurar 
essa oper3(·ão •. Entretanto dccl«ro ao nobre feoador 
que estou disposto ••.. 

O Sn. JIII:vlsrno n.\ FAzEND.l : -A approv11r Ó. cm-
prestimo? . -.. 

O 8n. VJsco:vnE nE J EQUJTI~nONII,\ : -Isto .é, o p
provar o prJcedimento do nob1·e minislro da.f;~zendo; 
O rmprestimo .•• o que havemcs nôs defazcr?-eslá 
f<lito, é facto consummndo, assim como muitos outros 
pr~ctícados pelo nobre ministro; que remedia tem o 
corpo legislativo si não respeitar os contractos e .. dd
xu cahtr sobre o thllsouro os inconvenientes, os 'pro-
juiz JS desses contractos? · · · · " 

o Sn. llfiNISTRO 0.\ FAZENDA=·- Não hl nonhuiri.: 
O Sn. ViSCONDE DF. JEQUITINno~ru : ,...:_ Pei;o . li

cenQa a V. Ex. p .ra apems enunciar est s proposi
ções em these, não om byp~these. Que. remedia ,te
mos nós sinão ncceitar, como disse, os factos con
summados? A cceitaremos eSS(IS. factos comiummííd· 's, 
a estaremos pelos contractos fllitos ; mas· censurare-'' 
mo3 110 nobre ministro da fazenda; o·:~ tccêrôiiios·· 
elogi..s ao sou procedime:~fo. · · · · ": '' '· 

A~sim, dizia eu, que si vi6r o autograpbo, ou ·vie·r.; 
uma CÓ$1Í1 authentica, ma contãnt11rei · cnrn isso. 
A raziio, .Sr. pre>ide!ltl), quero ddl-a ao senado :. eu ... 
tenho susto, Sr. presidente, da q•1e este contracto niio 
venbn sinão pnra o nnno, pois não depende tudo da . · 
vontade do nobre ministro... • · , · •· · 

O Sn. Vrsco:-~oE DE JEQU!'CINIIONII,l: - ••.• o nçeda
mcnt) com que correu uo senado pJra dar noticia de 
que aquelle litigioso om!•ro.stimo se tinha afinal re~
iizado, e que se tiuh.l realizado nos.terrnos"os mais fa
voraveis q:le era possível; e de mais a ma;s que tinha 
~ido realizado de uma. l6rma espantosa,. que nunca 
o [o:iperio llzerJ um emprestimo daquella ·nltureza I 

S.enhoro~, ó preciso qu_e nos enten<.famos. 

O Sn. SILVEm,\ D.\ MoTT.l :-E' verd~de, aind:t 
não bn traductor I · 

O Sn. StLVlltnÃ n,\ 1\IorT.l :...:.. Assim nos disse hoje. 
O Sn.·llhNIS'r!\O ·D.\ FAZENDA:- Di~se que o·mi-

nislro cm L<mdres o di?.ia. . · 
O Sn. VrscqNnE DE JEQUITINUONRA:- Era uma no

ticia favoravcl; po1·que motivo V. E:c. não correria 
ao Fonado p~ra dai a, o ju•tiflcar assim a sua posi
c;~o? Acho J?Ortanto que o nobre senador por Goyaz 
nao teve motti'O algum decensurnr o sçolarnento do 
nobro minist1o. · 

O Sn. 1\fiXISTno nA FAZENDA: -Está me pagando 
o serviço quo ou lho fiz. 

O.Sn. Y1scoxull Dll JEQUITINIIO:'IIl.\:- Qual foi? 
O Sn. 1\Jt:.ISTno v.\ F.\ZilND.\ : - Tirnr o dcsa~sn

CC'g•J em quu \'. Ex. ~sta\'a. 

' O Sn. YisCONPE DE JaQUITIN!IONilA :-A diCI1cui
dade do tr.tductor, a difflculdade do otaciaes dn se
cretaria qt~o satisfaçam tanto quanto é possível, para 
que o requerimento sejasuCficientemente instruido ... 

O Sn. 1\IINJSTno D.\ l'AZEND.\ :-Está traduzido. 
O Sn. Vtsco:vDE_DE .TrlQUJ'fiN.IIONll,\ :-Todas esta~ 

ci~cum~tan.cias pódem fazer com que a resposta ,não 
SeJn satisfetta este anue. 

!\las ou niio soi por qut:~ ra7ÜO o ncbro senador 
por Geynz niio hnvia lambem pe1it' no sou requeri
mento notici;ts dostn ultima occuncn.~ia do banco do 
Brasil, quo a Jgumn li~ação tem com o caso de que 
so twctn. Eu Ii o of leio quo determinou que o 
St·. presidente do banco continntl~so nessa cargo, o 
niio ncccilon <•s motivos dados poJa directoria. 1\!Js 
IMllllHl C'Xpro::;sii.•> r:o oflldo dJ S. Ex. qwJ devo dar 

• 
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l.:gár n alguma explicação·; -rõrque S. ·Ex. diz no . o Sn •. VISCONDE DP. JRQUITJNnoxnA ;·-.s~."pre
officio: (IR} « por motivo de divergencia CO(Il a di- ·sidonte, o nobre. ministro da fazenda ·tom aplirtos.; •. 
rectoria do ffil1Sm.~ ba!ICO em delibeJ·a,ção em que . ·o Sn SILVEIRA. DA MoTTA :- Erisiu~só ein'aanun-
0 voto de V • Ex. 6J ttsll'{icado. » . ciador d~ novidades • 
. Ora, si. o _voto do Sr: pre!iderile ~o banco foi jus- . ·.o. Sn. ~IINISTRO DA ·F.ú~NDA: -Duas novidades I 

trflcado, entao o que disseram os directores não era o· J ....... ·o·, ''b. 
exacto ... ·, · . . . . ·. Sn. VISCONDE DE EQUlTINIIONnA.: ·.---:- .no. ro 

· ·. · • · ·• · · , • m1mstro da fazenda tem apartes que na verdade.' •.• 
O Sn. 1\ImANDA: -:- Apou1do, t1 a conso1uencu1. (rindo-se) mereciam um co~mentario exteitsis~imo, 

.• o Sn. VJS~o"'DE DE l!!QUITINUONUA: - .... i! to é, as parJ o que eu real1nente nao estou [lfepa~ado. ·. 
nzões_que u_yerarn, ~8 fu!Jd~mentos que offercicernlll O Sn. MINISTRO DA FAZENDA :-Fica. para outra 
;i cons1deraçao da d1 ectona .os membros que que- vez. · 
l'iarn n ·emenda no- relatorio do presidente do banco - ~~;::· : ,, 
não eram verdadeiros, niío eram justificados; porque . O Sn. VIscONDE n~ JEQU,ITII!HONII.~ :-1\b!', 81 ~-Ex. 
11 Eerem justificados os fundamentos .com· que elles llve~se a bondade de nos d1zer e!n qu~ !lons1ste a 
exigiram que a emenda se fizesEO no relatorio, temos noVJda~e •. era re~lmente uma brllbantusJma·e·im-
que o procedimento, isto é, o. motivo por que deu a portanhssJma no_vJda~e-. •. . . . • . · :. ·. · 
sua demissão· o presidente do banco, não foi justill- . Senh~res, e'! JámaJs falte! áa convenJenclas.e ~o~
cado; 0 este ponto, Sr. presidente, é objecto impor- S1deraço~1 dev1das aos meus rc;»llegas qua.ndo mm1s· 
tant€' porque versa sobre 0 procedimento ·do nobre tros (opoza~os.) Será uma novidade na mmha bocca, 
mini;tro da fazenda. · n~s .meus dJScurso~, nestas pala~ras que profiro, d!!~-

. . . ahnhadas ex{lressoes do urban1dade .e ile decencra 
o Sn. SJJ.VJliRA. DA 1\'lOTT.\•:- ApeJado. ' parlamentar? Entrego-me completamente·'ao·jui:to 
O Sn. VISCONDE DE JEQUITINI!ONH,\ : -E sJbre um do senado, si assim é ou si não é. Mas creio' que-·ató 

p::iiito aqui 'discutido de que íuz menção no seu. rela- h~je, não me recordo ; póde eer, e sempre q'le.•hou
torio; pois sem duvida alguma, si elle Cür verdadE-iro, ver isso, estou prompto a retirar a expressão e a 
jusliflcado, o Sr. ministro· da fazenda está comple- trilhar senda nova. · 
ta mente livre da censura ; quero dizer, si na rralida- Assim, Sr •. presidénte, eu creio que é procedente·· o 
de o Sr. ministro da fazenda respondeu e respondeu additamento que eu pretendo fazer ao requerimento, 
em tempo ao banco, o que se segue é.... . · e. vou fazei-o; si V. Ex. me dá licença;·.· · , .. ,.,,,._.' 

O Sn. SJLVEIR.'I. D.\ 1\IOTTA: - Elle. nunca res- O Sn. PRESIDENTE:- Sim, senhor •. · ··· · ··:·"· 
pon'!eu. · · . Vai á mesa· o seguinte requerimento, do Sr •. v:s~ 

O Sn. VJS~O:SDB _DE JEQUITINJIONIIA: - .... que o conde de Jequitinbonha, que é apoiado ::o··;, 1c· . .• ,-. 

P!esident_e do banco teve r~zão e!_ll nã~ !luerer inse- cr Q.Je se peçam ao govern_o informa~es sobre • a~ 
~u· ·e.ssa · emenda q•:e a d~rect!:lna. exigia q_?e fôsse demissão que pediu o Sr •. pros1deate do.baDC?Oo'·l'emet-: 
mser1da; e que a duector1a nao llnh!l. razao de o tendo ao senado todos os documentos que•Julgar,ne- . 
exigir. cessa rios para cabal escbrecimento do objecto. •'--'- j 

·o :sn·: DJAS DE CARV.&Lno: - Petó a palavra. .Visconde deJequitinT1onha. » • .. . ::é·'• · '' ',· , I 
·.o'. s'n;', VisCONDE DE JEQUITÍNIIONRA: - Já vô por . o Sn. PnESinENTE i-:-Como !J8~a ·um'' do~ •. :requ_e

tilnto'V; :.Ex. que, tendo nós desejos· de continuar nmentos versa sobre ObJecto_s dtst!nclos, e na o estao 
a .entrar no exame.do procedimento do nobre minis- de tal fórma connexos qu~ s~ nao possa~ ~epara!, 
trô'"dâ fazenda pára com o bmco, a razão que vou pôr a votos o do_Sr.·Sl~Vetu dn 1\lotta;·vJ,sto nao 
teve S. Ex. ,para preferir uma outra casa banca lia se ter contra elle pedido até agora a palavra .. · · 
ao· .priq:ieirO estabelecimento de credito do Impe- o sn. V1scONDE nE 1EQUITINRONHA !-Eu· peço a 
rio... · . · . ·V. Ex. qu11 me dê dois ~linutos só. de be!;lignidade, • 

O Sn.l\I!NISTRO D.A. FAZENDA:- Js;o ó questiio Creio que o meu requenmento _faz parte mtegrante 
na!camara; dos. deputados; eu hei de responder fá a do do Sr. Silveira da Motta ;:nao é um :novo requo~ · 
13 longos artigos a .esse respeito. · · rimento, mas um additamento ao mesmo requer.imen

lo; a sorte de um ha .de ser a do outro, quero d_1zer, a 
discussão de um ha do ser· a do outro. v. Ex; já vê 
que se póde votar• por partes, e então approvafioso 
uma e rejeitar-se outra. Mas, .veja V. Ex. que ello 
niio pqde ser n_em.~~~:es.no uma emenda, p~rque para 
assim ser era md1spensavel . que o requenmento do 
Sr. Silveira da 1\Iotta tivesse entrado em discussão, 
e não entrou ..... por consegl:li~te, eu pedia. a V, Ex. 
que tivesse a bondade de dec1d1r, porque cre1o que o 
Sr. Dias .de Carvalho não quer dar uma simples 

·o·sn. V1scoNDE 'nE JsQmTINUONJU: - •.• é objecto 
important/3. Mas V. Ex. não devo lévar a mal que eu 
aqui no senado lambem me aproveite de algumas 
observações feitas na camara dos deputados; que 
·as tr!Íga para o senado, para serem aqui discutidas. 
Po~: ser o nobre ministro. da fazeuda obrigado a dis
cutir todos esses objectos na outra camara, creio 
que sexta·f~~ra, niio se segue que eu não tenha Lam
bem permissão para lombrar um ou outro; não lem
bro todos.· 

·O Sn. 1\h:!ISTno a.l FAZENDA : ....,.. Segue-se que ó 
melhor osperat• essa resposta lá. , · 

O Sn. VJscexoE DE JrtQUITINIIONII.\ : - No juizo 
do V. Ex. assim parece que é, mas no mou não 6 
cxuct~meu to assim ; do que mesmo peço perdão 
o venla no no!Jre ministro da fazenda ..... 

O Sn. J\T!:-:Isr11o D.\ FAZI::ND.\:- E' m~is uma no. 
vi•1odo d~ scmJna. 

explicação.... .. · 
O Sn. DIAS DE C.&RVALIIO :- Apoiado. 
O Sn. V1scoNDE DE JnQUITINIIONnA :-... e sim expôr 

tudo quanto houvo relativamente á. directoria. 
O Sn. PnESJDRNTE : - 1\fas isso seria adm ittir dos

do jtí a discusoúo, o que, segundo o regimento, não 
pót.le ter logar. O requorimonto do nobro viscondo, 
bom qno npresentado como ndditamento, ó nn roali
datlc um rerptorimonto diverso, quo, rnosmo p1tr1t a · 
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regularidade ·dos trabalhos, não ·devo andar ao nexo 
ao do Sr. Silveira da 1\lotta. 

O Sn. VrscoNDEDEJ&QUI'UNJIONUA :-Supponlu y: 
Ex. que sa vota hoje o requerimento do Sr. Silveira da 
llfotta. O meurequerimenro, que 6apenasum addita
mento, não tem b:ue, porque a base Coi-se embora 
-com a vota'.!iio do outro. .. . · · 
. O Sa. PnESIDilNTE : - Ambos os roquerimento·s 
têm por fim podir.informações ao governo, mas .so
bre cousas diversas. A:~sim a sorte de um em nada 
influe na do outro ; pois, ainda depob de votado· o 
primeiro, fica subsistindo o segundo, qrle p6de ser 
.1mmediatnDiente decidido, li não .houver quem 
peça . a palavra. E' isto o que .mi,! parece mais 
,regular. · · . 

O Sa. VISCONDE DB JEQUITINHONHA:- Então peço 
a 'palavra sobre o requerimento do Sr. Silveira da 
-:1\lotta. 

Ó S!i.. PnE31DEliTE : ..::.. No~te caso ficam adiados 
ambos .os requerimentos para a seguinte sessão, por 
se ter sobre elles. pedido a pnlavra. y'. · 

ORDEM DO DIA. 

gos que tlim inloira connexüo coni a emenda qüo·se 
disciüo.. · ·· : · .· 
. As providencias qUe S. Ex:.- lembra são tras (f .•, 

d lplicar o numero do; .JUrallos que são. necessuios 
para em qualquer termo h:~.ver concelho; 2.v, du· 
plicar 11 renda que ddve tet· o cidadão para exeréer 
o direito politico de ser jurado; 3.•, encarregttr ao. 

l'uiz municipal·a tarefa que até agora pertence,'' pela . 
egislaçiio vigente, ao delegado do policia; de orgnni:.. 

sar a lista dos cidadãos que têm a capacida~e· 1ega 1 
para serem JUrados. Occupar-me-hel da an~lyse de 
ca.Ja uma destas providencias, depois de ter .re~pon
dido aos ar~umentos com que S. Ex. pretende· j.usti-
ficar o proJecto que apresentou. . "'·· 

O St·. ministro da j•&stiça, apresentando este pro
jecto, teve por fim a repressão dos crimes, que. nos 
foi recommendada no discurso da corOa, conciliando
se o respeito qua merecem os direitos da· sociedade 
com as garantias. da liberdade e segurança ind<vi
dunl que devem ser mantidas ao cídadiio brasileiro. 
Foi este o problema sem duvida difflcil o complica
do qua o Sr. ministrodaiustiç_a se.propoz n resolver. 

Mas; em má hora o fez"' S. t;x. ;-porquanto, apezat· 
de que eu reconheça· a grande intelligencia: do· Sr. 
ministro co·mo magistrado, o a pnctica que tom tido 
em diversos empregos que tem exercido·; todavia 

REPORnA JUDICIARIA. estou persuadido de qne aconteceu a S. Ex. o·mes-
. Continúa a 1.• discussão do art.-1.• da proposiçiío mo que ao oleiro quo, que;·enlo Cormu um vaso 

da. cnmara dos deputados sobre a administração de bello, magnifico, fez gyrar a ro:!a, é dopeis ficou 
justlÇll; com a"emenda apoiada do Sr. Pereira de espantado de vikque lhA tinha sabido das mãos um 
Vasconcellos. · . . jarro tosco o cheio de deí~itos. Permitta-me o no-

bre. ministro da justiça que· eu lhe appHqua uns 
/ O. Sa;· ·VISCONDE DE A1uETÉ:- Sr. presidente, Yersos de que S. Ex. -ha da t~r sem duvida· perfeito 

o nobre ministro da justiça, no discurso que proferiu conhecimen!o: · . - • . .· 
na ultimll sessão do senado, para justificar as altera- . ' Amphora cropi:t 
ÇÕf3 ·que: pretende fazer na lei de 3 de dezembi'O de Institui, currente rota, cur urceus exit.? 
·t8U, por meio· do projecto que mandou "á me:o, 
substitutivo do que niu da camara dos Srs. deputa· Foi pre.i;nmen~e isto o que nconte:e11 aó'ricibro 
dOi!, disse que ne n toda a mudança era um progresso. ministro da jus liça. Embora não ténha S. E'l:. reti- · 

·Eu concordo· inteiramente com S. Ex. na exactidão ndo já da discussii.J similbante projecto, tenho a 
desta . sus ·asserção;· e, si porventura me taltassem convicção de que S. Ex. ha de tOl' reconhecido· que 
.provas para demonstrai-a, eu acharia as mais positivas deu um passo precipitado ern apreserital~o ''·ao 
e concludimtes no proprio projecto que S. Ex. offertl- senad l. · -- ~.. ·" .: • 

ceu á consideração do senado. .· Senhores, não duvido, antes pelo 'coillrlirio' en-
Quem estudar com algum .cuidado este projecto,· tendo que a lei de 3 de dazembro necéssil_!l de' ai

reconhecerá á primeira vista q11e elle não só não é g11ma reforma. Fui con.truio a esta lei' qu'lndo 
·um progresso, mas é um regresso espantoso; por- e lia se propôz; (a !lei contra ella, ex pendi' as .. m'i
quanto algumas de suas disposições Cazem-nos voltar nl~oas opiniões a,tal respeito.· Hoje;. conservando 
ao tempo d~ mesa cansoria, em qu~ a auctoridade pouco mais ou mAnos as mesmas opinfões;'C<iç.):'to
publica, dominada seinpre.pelo terror e pelas suspei- davia justiça áquelles que apresentaram. o''ti'rojecto 
tas, procurava por todos os meios impedir a circula- que ÍoJi convertido em lei'. As circumstancias·dé~sa 
ção de idéas e de princípios .. que podassem mostrar época eram muito' differentes das em que hoje' nos. 
ao povo, a par dos seus deveres, os direiros que elle achamos; isto mesmo o. Sr. ·ministro . da' justiça o 
.devia .exercitar •. Outra•. disposições fazem-nos re- reconh3ceu no seu di:~curso, quando 'disse'.'que! a 
cuar até ao tempo das OrdenaçõesdoReino: fazendo occasião actual era a m1ís azada para' se· discU:tir a 
S. Ex. o Sr. mmistro da justiça .reviver, por exem- sua reforma. Por que fatalidade o nobre: ministro 
pio, os prazos que essas ordenações marcavam para da justiça, posto de pnte um ou outro melhoramento, 
se poder concluir uma devassa ou outras inquiri~ões não faz m3is do que ag!(ravar as disposiçõo9" da 
similhanle!. lei de 3 dezembro de 18.U, quo se· podem<consi-

Q.uandoeu tiver de examinar alguns dos artigos deste derar como meios protectores. das garantias .da:. li· 
proJecto; quando eu tiver de fazer algumas observa- bordado e da segtiranr.a individual?.: : : •: .· 
!;ÕBs sobre os motivos que S. Ex. ollegou para justifl- Pe~o ag.Jra licença ·a V. Ex., Sr; prosidente,,para 

·car as vantagens de seu proj•:cto; terei occasiã? tomar em consideração os argumentos que. produzi11 
de provar ao senado tudo quanto acabo de dizer. o nobre ministro para demonstrar a necessidade o 

A ernenda substitutiva ao artigo do ·projecto de conveniencia dos nlleraçõos que pt·opõo ú loi •do 3 de 
1854 tem por fim, na opinião de S. Ex., melhorar a dezembro de 18U. 
in~tituição do jury. Eu não posso foliar nas provi- Disso o nobre ministro da justiça (lendo:) 
dencias que S. Ex. aprcsenh neste artigo, sem tocar « Uma das noco;sidados roconhoci-1as pot· todos é 
ligeir!lmonto nas di~posiçõJs do al{?uns outros arti- ~ do ~cabar com o incouvcuicnlc da ~.ccumulnçiio ú~s 
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func~õesjudicia1ias com ns policines. A demonstra. rio, não só aos principi,os de direito crimina1, como 
çiio deste ptir1cipio seria uma injuria ás'luzes do á comtituiçiio·do lmperio. 
senado; niio. h~ .. queo1 . desconheça quo a separação O governo não tem a jurisdicção quo ae s_uppôe, 
do üos íuncções constitu·o a pedra angular de'tado nem o· corpo leglslàlifO·Jlóde confcJrir-lh'a, para. olle 
o edillcio.juridico. » Ora, coma é quo o nobre mi- delegai-a ao chefe. de policia;. porque, segllndo o ·pro
nistro faz a separação das funcçõe3 judiciarias das jecto~-é o goY~rno quem. !la doaer'!_juiz a ,resp_eilode 
funcções policiaes ?'Confere aos juizes munldpaes as se darem as .cucu,rnshnc1as em Ylrtuda 'das quaes 
allribuições que até agora têm sido exercidas pelos elle deve auctorisar o chefe de. ~olicia p)l'«1lr~c~der 

.delegados da policia; mas ao mesmo tempo conserva em qualquer comarca ou termo ile uma· proVlncu a 
ao chefe. de policia todas as altribuições tanto judi· forJI!ação da culpa até ao despacho' de pron~ncio.'iâ;. 
ciuids. como policiaes, ':JUe até agora elle tem ·ez.er- clunvamente. · · · '·· · 
cido, menos a de profonr o despacho de pronuncia Eu jrl observei no senado que as expressões: de!te .. 
em certos e determinados casos. · ·' artigo são quasi as mesmas que. se ·encontram' no 

Diz ô projecto do nobre mhÍist~o da justiça' : regulamento expedido _Psra a execução :da letde3 de 
(lendo)«:~ rt. 3,0 Si em qua.lquer districto, termo ou dezembro; mas é 'preciso não esquecer que; segundo 
comarca, ou na propria cup tal da província, rar a Jei de. 3 de dezembro, o chefe de policia ·linh11 
perturbada a tranqu111idade publica, ou gravemente uma jurisdicção ordinarla ampllssima, e entiio•elle 
compromettiJa a segurança individüsl; si as aucto- não recebia do governo a· jurlsdlc~ão para'formar 
l'itladtiil locaes se -acharem conct.s pela importancia a culpa em qullquer comarca ou ·termo·de···uma 
das posso:is envolvidas nos acontecimentos ou indi- proYincia ; recebia da lei ·que jrl lh'a .. lloha· dado 
ciadas nos crimes quo ahi se cowjtetterem, ou si sem reserva alguma, -antes com Ioda ·a amplhulle. 
estes Corem revestidos de circumstancias. taes quo ro- Pelo con,rariD disto· o nobre ministro da justiça 
queiram uma investig>ção ·mais escrupulosa, activa, não !{Uer que os. chefes de policia recebam, da lei 
imparcial g esclarecida, pode tão 0 governo e os pre- jurisd1cção para formar a culpasinão. até á priirilincia 
sidentes tncumbiJ..a aos chef~s de policia; e então exclusivamente, e .quer que o corpo legislativo 'coil· 
procederão elles, nos Jogares aonde. taes factos oceor· fira .ao governo uma jurisdícçãó que depois o·' go
rcrem, a todos os actos o diligenci3s da formação da verno ·torá de delegar ou' de não delegar no chP.fe 
culpa, até uo despacho de p1·onuncia iuclusivo. » de policia, como lhe parecer. 

Para que podcsse haver alguma coherencfa com 
SenhoTes, eu~ci que a disposição deste artigo li 1U11Si' os prlncipios de direito criminal e com os preceitos 

pelas mesmas palavras a roproducção do que s ~-acha da constituição, era necossario, peb menos, qr1e D:l 
estabelecido no regulamento expedi !o para a·execu- projecto do nobre ministro Ee.aU•:rasso .o ártigo il'que 
ção da lei de 3 dó dezembro de 18.U ; mas ·ha uma eu me tenho referido, determinando-se,' niiô.'que o 
ditrorença muito consideravol. Pela lei de 3 do do- governo ou os presidentes de província possam in
zembro o chefe de policia tinha jurisdi~ção conferida cumbir aos chefes do poli•!Íl a form1ção da culpa até 
por lei para pojer formar a culpa aos delinquentes a pronuncia inclusivamente nos casos a que se refere 
em todos os casos; o nobre ministro da justi..:a pro- o art. 3.0 , mas que o chefe de policia, :ajuizando · 
põe quo o cheft! do policia não tenha esta attribui)io -desses câsos, Jlroceda ou não- proceda á formação:da 
como jurisdicção ordinaria, e com elfe,iro o projt:cto culpll. Só ass1m é que Ocar-se-hla entendendo .que 
não !h' a dá, porq11e o artigo seguinte dispõe cjue ello os chefes de policia não recebiam do governo ou• dos 
a penas póde formar a culpa até á pronuncia exc:usi · presidentes lie província umajuri&dicção que sómenlo 
Yomento. · devem receber da lei. Nlio é na-minha opioião monos 

Pllrconsequencia, quando o regulamento expedido contrario· á constituição .·que o·· nobre·iminiitro, da 
pnraa boa execução da lei da 3 de dcize.nbro especi- justiça q11eira que o corpo legislativo,confira ao poder 
ficou· os casos em que o chefe de policia devia executivo umajurisd'ic~ilo que·lhenão pódeperlencer, 
passat-se .temporariamente pua um.ou outro termo' porque pettaace exclusivamente ao poder-Judiciaria. 
ou .comarca da província,· com .o fim de instaurar Al~m cliato, Sr. presilente,-eu disse que os che[es · 
'algum processo cl'iminal, nilo recebia esta juri9dic'· de policia continuavam a ter juisdicção para forma
ção sinãG da .lei qua já lh'a havia conre~ido, e não l'em culpa em· todos os casos, tirando,so·lbes · unica
,do governo, que niio podia conferir-lb'a; mas, len- men~e· o direito de· proferirem· o despacho de pronun
do.-se o projecto do nobre minietro da ju3tiça, reco- cia. Confesso,· Sr •. presidente, que devo. est~r .um 
nhece-se que elle 'não conf~re jurisdicçiio nem ordi- ~ouco esquecido dos conhecimentos de direito que 

·. uoria n.em. extraordinaria ao chefe de policia sini!O são neces!arlos ·para . entrar no eitame ·o discussão 
p1ra formar culpa aos delinquentes Uá á pronunc1a desta ma teria ; e por· isso, si eu errar, espero que o 
exclusivamente. O cheft! dEr policia nã<rpóde proferir senado me desct1lpa1á, e conto com a mesma b~ne
pot·Lanto, em virtude da lei, em caso algum o despa- volencia da ·parte do·nobre ministro da justiça. 
c;ho de proauncia. · ' Enten.do que a formação da culpa compõe-se .. de 

Ào mesmo tempo o nobre ministrô da jusiiça pro- diiTarenles actos 'preparatorios, e que o de!pacho ds 
·põe •no ar&. 3 • que em certos caso3 poderiio o. gover- pronuncia é o complemento da formação da culpa. 
no e os presidentes incumbir os chefes de policia de Não aei si enunciarei uma proposição Inexacta dada
todos os actos e diligencias da formação da culpa até rando que me parece este aclo·O menos importante 
ao despacho do pronuncii inclusive. Orll, si o proje- da formação da culpa; entendo que os outros actos 
to de lei não dá tal jnrisdicção aos chefe!! de policia, necessarios para a formação da-culpa, como o corpo 
parece ·que o Sr. ministro da justiça entende que de delicto, inlerrogatorio~, inquirição de· testimu

.ella deve pertencer ao governo, o qne este póde do- nhas, a collecção emfim do todas ns provas indispen
legal·n aos chefes do policia nos casos provistos saveis para se roconhecer: 1.•, que o crime se com
no nrt. 3.•, que aliú9 podem estender-se como se metteu; 2.•, quen1 foi o seu auctor; entendo, digo, 
quizer. que todos estes actos siio muito· mais importnntes o 

hto, $Onhoro~, mo rarece nb~olutlmonlll c~ntra· clifflceis do que o despacho de pronuncia. 
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Apresentado estes netos n um juiz que tenha bom 
sonso o :~lguma poqueun practicu de julgar, eu creio 
quj:j1,olle, oxaminaudo-os, póde facilrnento reconhe
cer si o 'crime se commotteu e quem foi o seu 
nuctor, e é nisto que consiste o despacho. do pro
nuncia. Este despacho fina( é importante em relacão 
aos. seus resultados, porque o cidl!dãó não pó de .Ser 
preso, salvo em casos expressamente dotei·minndos, 
si não depois de pronunciado; mn i, pelo que per
tence á verificaçàl) do crime, e de quem SfJ a o seu 
auctor1 • eu dou mais_ iarportancia· aos actos pre-
para tortos da. formaçao da culpa. · 

Ora, o Sr: ministro da jus iça entende que a sua 
reforma é importantíssima, só porque·tirou aos dele
gados e subdelegados o direito de pronunciar, con
tinuando a conservar nos chefes de policia as attri
buições que se contêm nos arts. 3. o e 4. o Não sei 
em verdade como S. Ex. conseguiu resoJver o pro
blema de separar inteiramente as attribuições poli
ciaes das attribuições judiciarias, conservando aos 
chefes de policia o direito de formarem a culpa até a 
pronuncia inclusivamente em certos casos, que de
vem ser apreciados pelo governo, que é o mesmo que 
dizer-se que o governo ,pó de mandar que os chefes 
de policia formem culpa até a pronuncia inclusiva
mente, em lodos os casos em que lhe parecer; e esta
belecendo que no3 outros procedam os chefes· de po
licia á formação da culpa com a unica exclusão do 
despacho do pronuncia. 

-Creio que o nobre ministro r:ão contesla certas 
proposições . que cu emini, istó é, que os.chefes de· 
policia . continuam a ter o direito de formar culpa 
em todos os casos; em tlllS podendo pronunciar; em 
outr!Js até a pronun·:i:t exclusivamente, 

O Sn. 1\hNtSTRO D.\ JvsTI!),\: - Eu boi do respon-
der a V. Ex. · 

O Sn. VISCONDE DE AnAETÉ:- Disse o nobre mi
nistro o seguinto (lenda):« O modo por que actual
men~e se;.proce~e. á forma~~~ da culpa_ nlio póde 
continuar a subststtr sem pt't'Jiltzo. As muoro3 arbi
trariedade.> e vexações practicadas pelas auctoridades 
acham d~s~ulpa facil no !llt. H8 do codig;J do pro
cesso cnmtnal; porquanto, posto que e;se artig .• 
disponha que a formação da culpa não excederá o 
termo de oilo dias, depois da. entrada na prisão, to
davia accrescenla que-excepto quando ·a affiuencia 
de negocies publicos, ou ou.mt dirficuld:trle insupe
ravel, obstar, fazelllio-se com tudo o mais breve que 
·fl}r possível. » • 

Sr. presidente, o art. HS do codigo do proéesso 
criminal contém a disposição que eu acabo de ler, 
dctei·minando que a formação da culpa se conclua 
no prazo de 8 dias· contaaos d'aquelle em que o réo 
entrar para a prisão, e accrescenta que es!e preceito 
não poderá deixar de cumprir-se, salvo por aflluen
cia de Il!'gocios publicos ou outra difJlculdade insu
pera\'el. Segue-se d'aqui, na minha opinião, que, 
si um jo1iz não tiver formado no prazo de 8 dias a 
culpa o um 1óo quo estiver preso, é preciso que esse 
juiz oll~gue o prove que o não pôde f,zer por im
p~dimcuto i~supcravel. _Si allegar que teve affiuen-

. c1a do negoc10s, mns nuo mostrat• que devia antes 
atten'de_r ao expedienlo destes negocies do quo á da 
fo_rmaçao da culpa deu~ réo que se achava preso; si 
nao provar q~e ~s nogocws ~rnm de tal urgencia e tan
tos que constllulaon umn difflculdHde insuporavel ou 
que occorreu outra alguma difnculdade e,.ualm~nte 
insuporan•l para n f~rmP~ito dn cnlpa n um~éo preso, 

ou tenho para mim como evidente :primo, quonsan· 
ctoddndes a quem compete conceder mnndado Ul'ha
bcas eorpus devem coucetlel-o ; secundo, que essas 
auctoridades devem mandar responsabilis11r a auc
toridade subalterna que. nilo tiver. cumprido alei, 
conservando preso além de oito dias a um réo, nãu 
vllt'gando e provando tal aftluencia de negocies que 
deva ser considerada como impedimento ou obsta
cuJo insuper .. vel. ou outros quaesquer impedimentos 
que estej!lm· nas mes.maa circumstancias de se consi--
derarem lnsuper·avOJS, . · • 

D'aquí já vê o nobre ministro 'da ju~ti11a qual é a 
minha opinião, e vem 11 ser que não ha necessidade 
de medida alguma legislativa para remediar esse mal 
a que o nobre ministro quer attender; pelo contrario; 
persuado-me que pedir uma·medida legislativa pua 
remediar um abuso maniCt!sto é 'um grave erro, o 
portanto uma .concessão que nóJ não devemos fazer, 
porque sorveria unicamente para ianocentar á aucto
rídade que não ,fizesse. executar a .lei, e bem assim 
áquellas que devessem ser responsabilisadas. . ·. · 

Senhores, eu iá disse que ha muito tempo niio 
tenho assbtido 11 julgamentos nos tribunaes; ma~; 
na casa ha muitos magistrados que nos podem info1·
m1r da practica desses. tribunaes,.principalmente da 
r~J~ção. do R~ o de J 4~eiro. Eu j~ tive a honra de pre~ 
stlitr a relaçao do lho de Janeuo, e .nesse tempo, si 
não estou euganado, a relação era facil em conceder 
habea.s-corpus, quandG a auctoridade que tinha debre
tado a prisão conservava o cidadão preso, sem lhe for
mat· culpa no prazo marcado no co.digo do procesEo cri~ 
minai, E! ao mesmo tempo não allegavr1 e provava al
gum impedimento insuperavel que justificasse. o seu 
procedimento. Niio basta que a auctoridado, qunudo se 
lha. manda reEponder Eobre uma prisão que fez, e 
que excede o prazo d~ lei, d!ga unicam~nte: « Tive 
muita aflluencitt de negocies, occorreu um obstaculo 
insuperavel ll ; é indispensavcl que o prove perànte 
o tribt,mal que tem, não só a obrigagão de expedir o . 
mandado .ae habeas-corpus, como lambem o de1•er 
de mandar respons3bilisar .a~ auctoridades flUO não 
tiverem cumprido a lei. (Apo1'ados.) · · 

Portanto, senhores, na. minha op!Uião, o que o no· 
bre ministro da justiça aevjafazer era recommendar 
ás auctoridades que têm direito· de prender a exe
cução ~o artigo do cocligo relativamente ao prazo da 
formaçao da culpa, e aos tribun~es que não deixem 
de conceder habeas c01-jus e de- respon~abilisar as 
auctoridades que não tiverem cumprido a lei, nos 
casos em·que estas decisões. de\·em ter Jogar; e me 
P.arece qu~ o nobre min!;tro podia fazer i!to por um· 
stmples anso ou por me1o de uni rogultflll.ento; mas, 
Am legar de fazer aquillo que a ·Jei aconselha, o no
bre ministro vem pedir ao. corpo legislativo uma lei 
para remedi8T abuso!. • · . . · 

Ora, senhores, ainda hoje eu li em um dos jornaes 
diarios a publicação de outros abusos que as aucto
ridades commellem. Qllererá o nobre ministro vir 
daqui a pouco pedir-nos uma loi para que não sejam 
admittidas as denuncias do escravo contra o senhor, 
para que niio srja dovDssada a casa do cidadão, si não 
nos casos om que a lei permltte que isso se faça? 
Eu não me admirarei, si o nobre ministro, deixando 
que esses abusos so tornem inveterados, vier depoi~ 
dizer-nos o quo nos disso pouco mais ou menos nQ · 
seu discurso: « Os abusos tem tomado tal força, exis
tem ha tonto tempo, que o meio do remediur é uma 
lei do corpo lt'gisla ti r o l> I 

O 8n. D. 1\I.\:'il'F.T.;- E di~sc mttito bem. 
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O Sn. ViSCONDE DE Au<\ETIÍ_: ...._Senhores, não-du• . (lia diversos e.pa1'tcs.) 
vido que o nob~~.minist.ro tenhs• ra~ão•:pnra dizer- o·caso é. que' a regra melhor é a que lemos, de~
nos q_ue' u~a lei O o.m010 de remedia~ nbuso_S; !'188 vendo 'deixar-se· ao' critàr!o', á prudenci~ dos.'tri~ 
eu nao. heJde--~o!lcedel-a pelo •.meu voto; he1 de· bunaes".-avaliarein 'as razoes que. derem·.as ancto'
dizer- ao;_Sr.:ml?latro: « ~umpn .o•voseo:dever-1-» ridade; que' tlverem•decretad~ a· l_lrisãõ e 'il~o lloil~: 

O SaV~IlJ\~"(D.\:': - Apo1ado; · · . · .. · · .· · verem· Cormado a culpa em o1to daas. Os·. tnbunaes . · o Sn.: :y18êó_Môif'ris AÍI.utli.: ~.E :éill-ó~hei, .cóm decidirão_ si d~!e~ _ conc~dtlr liabeas-eo:pus _e m~'!: 
tanto maior 'Cr.anqueza, quan~,Q .~11t.ou certo. de que 0 da_r. respons~~:,bll\&O:r . ou nlio as. respe_ctn·~~. aucto~ 
:ilobrii ministro, que actualmente di~ige a ·repartição d_a4es. , · ... , . : · . . ,. . ,. . . .. .: _ . , .. 
da jusliç_a; é· dotado de bastante capacidade . e energia O Sn. D; }IANUBL :~Esse é .o pe1or,.do -todos os. 
·para Cazer. cullip'rir aa .. leis que .as · ~uctoridades _que arbítrios. . . · , -: ., ,.. . 
lhe.osuio síibordina~a.s deixam.de ~umprir. P.othnto, . o si\; VJSCO:'!DE DE AUBTB' .: - Portarito•·Srô· pre
declaro;ao-nobre mll}l&tro. da.lus.tlça que,: acer~a:dd sidente, acho que a razão dada ao-senado pelo·no~· 
1·uõ.o_ por elle_ adduz1da para Justlftcar_ o •eu prOJ!lCto, bre mlnistro da justiça nii.o é piocedente. -E11·•não. 
entendo que, S. Ex. ~~~.e.m erro; que _S. Ex. em vez hei de votar nesta parte pela reforma de' S••-Ex,:;'• 
de. um serviço ao palZi Caz:umgrande ~ai, quand~, quero o d'ireito :constituido; . nlio quero·: o:.dirêito: 
pua :ome~dar abusos, . v_ei_Jl, pedir l~1s; essas le!s constitueudo, .segund" o offerece o nobre .-ministro• 
ssnccio~ar1am os abuso• ~ ~nnocentar!am as auctor1- da justiça.· Creio que estuu respo·ndendo ao.:nobre: 
dadas a q~~m.onobre mlolstro deveria ter mandado ministro da justiça.· -:'-. ·_·:··-~-o::'i·JfÍ:.
responsabtilsaJ:. ·· > · · ·• ·. · . · . · o Sn. Min:\NoA·: ...:. Tâató' quo· 'atê' ··está len.dõ'.-i:i 

-senhores, qual e_ ~ntretanto ·a prilVI_denc~t-que o jornal. . •. . · · · _· . : · ·. ·- .: · ..... ,_ ,, .. _.. · 
nobre minisfro propoe · em logar da dtspos1çao que . · · · . ·l\l ' · · · : ·. · .. .,, ·•

1
· 'd·; :- • 

se contém DO art .. U8 do·codigo do processo cai mi· o Sa •. PnsiDB:"'TB.:- a as .eu. ~relo que, ta .. 15~ 
naU o nobre .ministr.o diz qu~ à Corma-~ão da ~ulpa curso foL pr,oCendo na 1·. d1s~ussao •• , - • · ,.. , . ··:: 
em- certos Jogares deverá terminar-se ,em 30 dtas,. e O Sa. V ISCONDB DB ;\D.\EtB :. -Eu e~tou 'relp!ln.~ 
em- outros em 60; E' por isso C{Ue ou. no principio do -dendo ao que. disse o nobre ministro da justl~ll~ 

·meu discurso notei que o notire_ministro da justiça quando·fallou a primeira vez.· ' .. ·•· 
nos fazia recuar. ao·tempo das Ordena.çõrs do 1\eino, _ o sn. PnRSIDENTE: ...:. Mas isso· creio qoe toi 'ria 
que já' determinav~m q11e as devassas deviam ser, t,a discussão. · · · ·· · ~ · ·.: · ..... 
concluídas em30dJas,salvoocasodehavercmtes:- 0· S ·v·' .. ··· A- ... _p j 0 _ ·v''E ·: 
timunhas referidas a inquerir, ou o cnso de se dar .. a.. .ascON!_lB. DB n.~'I!> · er e .mo . • x., 
outro obstaculo insuperavel para a conclu·ão das fotna.2. di,scussao. ... . .,, __ ,. ·. 
devassas. Eis-aqui ogrand!' meio 9ue·o nobre m~nfr.· O Sn. PsE~lDENTB:- S,i assim é, póie-oontinuar. 
tro da justiça aqhou para gar~nt1~ ~olbor os dual· (> SI\. 1\lll\A~llA: - Est4 respondendo,lio que está 

~ '!!& deijberdade e _de aegurançundtVldU6l.; e a gara~. escripto. · · , . _ . · · .: . i:,:. • , _ 
t1a que a ordenaçao d~ ha tantos seculos lá concej1a · 0 .s V · · 

8 
A'BABTE': _ Não .. ponbo .• nada 

aos réos presos. · , · _ , . a. ISCONDB n . 
. .. . . . . . b . . . . S E - da mláha.casa. · . . .·: ,·., ·· 

Pe~guntar~1 tambem ao no re mJnlstro~sl · .. •x. I 0 Sn. 1\IINJSTI\O DA JustiÇA·:-.- ·A ··discussão. é 
entende q_' u_e, est_abelecendo para a cone! usa o ~o pro- 't bo_a u a estimo multo~' .... · . · ·. · · . · • i . ••. , 

cesso da.formaçao .da :culpa o prazo de 30 d1as em mu1 o , ,e . . . . . . _ , .. ·'-·'· _ .· .. , ._., 
uns Jogares ,ê, o de' ~o ,em ou~ros, tem destruido_ to-_ 'o Sn. D;'MANUEI.: -~ f:u -~uero-a. -ll~S.t_e, i terr.~JI.;O. 
dos os obstaclll;o•. ,in~operavl!ll que podt~m . occorrer o Sa. V H CilNDE DE AuABTE:: .,....,. , D1z o .nobre, muus
para que ·este p~:eceJto .se nao c~mpra Y S1 ha obs- tro da justiça : « Outro inconveniente· que. precis:~. 
ta_ culos. ln_ silpe_rave_. is_ para que o proce~so da Cor ma- ser req~ovido, ·é 0 .q_ ue se 11_ue refere _ILincommunica

·çlio .«!a culpa.- n~o se _conclúa em. 8d1as, como de- bilÍdadã dos;indiciados •. !)s j~izes !mandam as vezes 
termma o . cod1ga,,. nao poderá haver t~mbem obs- conservü·os . .incommunJcave•s -por .. largos. prazos, 

· tl!_cu!os .insupera.ve~ para que, a Corma~ao da C!llpa porque a legislação nD:o .~xa um prazo além do :qual 
n~~:o se ,p_ossa.concluar ne~ em 3~, ne_m em 60 d1!ls 'l não lhe seja isso .perll,IIUido: »•, · ,. . ·. ; . : . 
Ora, qnando, uma. auclondade nao poder conclu:r o Diz 0 :nobre ministro da· JU~1ça: «,Porque ,a legls
prpcesso'. da, form•ção d.t culpa nestes prazos. o que làção não fixa .um prnzo além do qual ~ii.o lhe seja 
qu~r. :() nob~e ministro da j!lstiça que se raça? Q .ar permiltidó. a inco,mmunicabilidadt~ dos riíos' J) .N.iio 
qoe· o'réo seJa sollo por me1o d~ um habeas·C07'pus, concordo nisto_ com S,, Ex. ; mas antes. de tudo eu 
ou_ . por.ou_~ra deter!l'i~aç.ão. legal? O nobre m1nis- perg~ntarei_ a'o',_no_ bro !lli~ist_r o_ qualadisposi_ç ão da lei 
t.r~ da ·lust1ça nada 1nd1ca expressameute a est~ res- que dá aos juizes o. ,dire1to .. de conservar um pre.so 
pe1~o •. :. . . incommunicavtl ? . , . .· .. , .• - _ . 

o .-sn. D. MANUEL : -:-Nem é pre i~ o. .. o Sn. MliiiSTRO DA :JusTJr.A : ~ Hei de. respon-
O·Sn. VISCONDE DE .ADAETB' : - Si não é preciso, der a .V. Ex.; temos. lei_ exprêssa •. Niio quero raspou

não vejo tambem que actualmente o. seja. O que e1:1 der Cllm apartes-para ruo o perturbar. 
entendo é que S. Ex. o Sr. ministro· da j11stiça está o ·sa. V1sco;.o;DE DE AnA.ETÉ:-'- Ora, eu ouvuot o 
persuadido· de que o prazo de· 30 011 60' 4ias para s_e ·nobre ministro citar essa' lei: refiro-me· a alguma 
concluir o proces;o da formação da culpa exclue a lei promulgada depois da·independencia, ·que aucto· 
exislenci:~. de qualquer obstaculo insuperavel quo rise ·a incommuilJcabiliJade do réo. ' · · · · · 
ÍJ!~possibilite o juiz de cumprir este dever, e toda· (lia diversos apartes.) 
Tta pn-.:ece-me evidente que, apezar de S. Ex. esten- · . . . · ; . 
dar o prnzo da formação da culpa, p6dll e ~a de ha· Eu pe~gunto q~nl ~ le1 quo expressa e·posJttva-
ver casos em que se dôero o3tes obstaculos ansupera- monte dn a auctortsaçao ou· faculdade de conservar 
veis. · o l éo incommunicavel, o tendo sido esta ~~i promul· 
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gada depois dO: indepcnutJnCia ?. Lei anlign, lei que cia, o que eu indÚruoi·que se devia dizer .a respP.i~o . 
existe .. Ora, si da indepeudencia. para cá não ha lt>i da ou·tra ~ « Sr. ministro· da.· justiça, fuz~1 cumprir 
alguma que du á auctoridade o direit() do conservar a lei, mardai responsabilisar' as· auctor1dades que 

. um réo incom!llunicav~l, eu entendo quo esta queH- violam _i1s ·leis, que .não respeitam os direitos de:-se-
tiio só p6da ser decidida pelalegislaçãG antiga. gurança e liberdade ·individun·l-·conferidos .Pela coas-
. o Sn. l'tfmA~DA: ...:__De 1790. tituição aos cidadãoJ brasileiros. » Pela ·mlnha. parte 

- · · · · · · · · é. tarn.be~ ·.~sta .. ll resposta .que dou, quanto !1' pro-· 
O Sn~ Y1scoxon DE .'\Iwrrli :..:.... E nessa legislação· V1denc1a mdtcada neste ·.artlgo da reforma. 

eu vejo que se fixa. o maxinio do tempo :ptilo qual .. Contin.úll o nobre mi.nisúo da jústica. '«;E' co~
umn auctoridade pó..Je conservar um preso mc~m.mu- muro ler nas Colhas''públicas jnjurialj contra pal$ 
nicava!. A cons~quencin disto é que o. nub~e ml~llstro de fnmilias ecidadãosinofl'~nsivo•, sem que.iienhur;n 
deveria determinar, segurtdo essa leglSlnç~o antJga •. o correctivo erJlcaz possa oppor-se a 'similhliJ!'t!s as·~ 
maximo do ,tempo P?lo -qual uma au~t~ndad?.,pod1a candalos'; porqtie, chamando-se á responsab1hdad~, 
conservar incommun!cavel um preso. Ets-aqm o que apparece, não· o 11uctor d~ VLiso, !DilS um· h~m:em_ . 
diz.o alvará de 5 de.março de 1790 a :resp

1
e!to da .ln· ·de palha; • . . . . . , · .. . . . . 

cornmunicabilidade, refel'indo-se a .uma e1 anter~or, Eu.peço l!cença ao Sr •.. ministro· .·da justiça. p_ara 
que eu não tive tempo de examinar:.« Pelo que.toca enunclllr , Juizo que formo .aceorca desta medida, :e 

. aos segredos ainda se requer maior .brevid!lde. nas com o guál lhe .rogo niio)e aftl,ja •. , : · : :. ~ . · 
perguntas, porque devendo-se estas fazer. para. bem 0 Sn. 1\IINis'Éno DA'Jus;riç.A.:·-. Não me alnijo com 
da justiça e melhor inda.gação da verdade, emquanto. 1 h · 1 os réos se conservá rem naquelles .loga~es sepat•Jdos cousa a guma; teu o .Ylsto tanta cousa : ' '. . . • 
da·communicilção dos ou.tros presos, não ~ójem elles o SI\. D. l'dAliUEL": -,.,Apoiado~ '·. 
estar fechados mais· de .cinco dias na fórrua do dE>- · o Sn. v1sco~nn DE AliAETÉ: -'Senhóres, eu estou 
creto de 7 de agosto de 1702, sem que o regedor convencido de que o norre ministro da •justiça''t-em 
com mais dois de!embargadores convenham em lhe · acoroçoldo extraordinariamente ·a· publicação ·iios ar~ 
prorogar mais tempo, conforme a necessidade o tigos anonymos, Constri~me que, quando appareee nm 
pedir, que nunca· póde ser com excesso, por ser uma artigo anonymo que denuncía. uma auctoridade ·que 
esJl8cie de tormento que já não tem logar. 11 . · lhe está subordinada, da maispeqoenll falta, _S. Ex', 

Eu devo declarar que me faltou tempo para con- si é preciso, manda abrir· a S';!a secreía~i.a imm~d~a
sultar, e examinar o nlvará de 7 de agosto de t7Q2. tamente a qualquer hora do:d1a ou da·notte; e. dmge 

· Ora,. havendo no codigo pen'al um artigo que m~n- avisos. à o presidente da tal {lrovincia, .ao chefe de 
da responsabilistr o juiz JIUe conservar o pre~o m- policia de tal outra proy'iocta, ordenando. que tal 
communicavel .mais tempo do que devêr11. esta~,_ e .auctorUitdá responda em contioen~e sobre uma ar-, 
não havendo na nossa· legislação model'na dJspostçao· guição que 13e lhe fez em ~Jm at:tig.J anonymo .de 
alguma· legislativa. que fixe o maximo do .prazo da tal folha. Isto qile me const!la m.1m -dtwe ser sab1~0 
incommunic&bilidade, parece-me evidente q!'e se por todos, porque, qunndo eu ·sel'algumll · cous111 Já 
deve recorrer. á legislação que e11 tenho CJta~o, 1sso 'é inteiramente publico, já está tão ·divulgado-
!! qual d~ternuna 9ue ne.nhum. réo possa ficar m- que·ninguem póde ignorar. • ·· · · .' • · .· 
comll?untcavel mais de c.tnco ~1as. Ora, senhores, si o nobre 'mimstro'!la JUShça.é O· 
. VeJamos agora ~ provt~ena1a que se q~er adaptar., mesmo que tem dado tanta .importancu aos ar.ttgos. 
a ~poca e.m. IJUe _nv~m~s, !I 9ual s~m dun~a, a re~- anonymos, quando nelle.s se· contém alguma pequena 
pe1to de ClVllJsaçao e prmc1p1os phdantrop!cos, nao arguição contra qualquer auct.Gridade que lhe está: 
póde ser _çomp~~;rada .com o ~ernpo em que s~ pro- subordin3da r si manda· responder essa auctoridade.;. 
mulgou esta le~ ;. nJamo~ d!go, ·a' prov1denc1n que si por esse modo tem Ceitl! persuadi~ a muitos q.ue · · · 
S .. E;t• o Sr. mm1stro da JUStJça l!lfereca CO!Jl~ g.a- estes o'rtigos ancnymos esclarecem multo o go~e_rno,. 
rant!a'. aos ré!ls que tôm de ficar. 1n_c~mmumcav~ls. como é. que eu ~e riã~ devo admirali.de'que S.; Et • 

. ~·O JUJzqu3 hver de ,Processa~ os mdretados em cnme. 0 Sr. mmistro da JUstiça, :aquelle que tem pr11ct1cado 
!Dlfiançav~l po.dern det~rm.mar que elles. fi'qr1em estes 4 ctos, seja o meamo qu~ queira agora acabar 
mco~n:!umca.v~1s , nas pnme1ras 6.8 horas de entrada com os artigos anonymos?. ::;; Ex. semeou ventos, 

:da pr1sao •. »· · . •· • estou bem convencido disto, e agora estll. colhP..ndo 
Nesta 1.• parte da disposição do projecto do no- teiJipestades ;. S .. Ex. assusta-se da .sua propria obrà ; 

bre ministro melhorava-se um pouco ·a disposição e então essa arvore que elle fez CrucUficar, quer 
dn legislação antiga: ·mas temos a 2.• parte em quo ag •ra arrasai-a, destruU-a inteiramente;.. n·em 40 
o nobre ministro desfaz o que tinha feito na 1.a. menos se contenta de inutilisar lhe os fructos,con-

cc Esta iricommunicabilidade (continúa o artigo) servando·lhe o tronco e as folhas, que :podem dar 
se ·estenderá a6 prazo ·necessario para serem inter- abrigo e sombra a algum viajante que juncto del!a 
rogados os CO'·réo@, si ·os h ·uver, não excedendo po· queira descançar. Isto quer dizer que ·O nobre ml
rém 'em. cnso algum a oito dias da data da prisão. ,. nistro podia lembrar-se ·de alguma providencia. di-· 

Ora·, já se vê pois que o nobre ministro da justiça versa, quo se limitasse· n corrigir os abusosdesstJS 
entendeu que. protegia grandemente. a.lillerdade e artig?s ll!JOnymos ;. mas !!- providencia que. S •. Ex. 
seguran~a m11vidual do cidadão ·perm1tlindo que o propoe nao .tende a .corngrr os abusos, an1qurla a 
réo podesso· estar incommunicavel quasi pelo dobro publicação dos artigos. . 
do tempo por. que a legislaçfto antiga dava essa per- Eu creio que o nobre ministro da justiça leu-como 
missão ás auctoridades. Eu perguntarei pois ao sena- eu li um artlgo muito judiciosamente desen~lvido 
do si um voto n fuvordesta providencia indicada pelo que appareccu em uma das folhas diaria~,.que niio 
nobre ministro da justiça póde ser justificado por se pó de con~iderar hostil á administração;. e esse ar

-consideraçüesjuridicas, por argumentos qu·e tenham Ligo que.eu li o a que me refiro foz sobro o meu os
seu fundamento na lei, ou 3i o senado· devo antes dizer pirilo grande impressão, porque nelle se demonstra 
ao nobre ministro d~ j_us i~a, acerca desta providcn·· evidentemente quo o atreito desta medUa ha de s~r 

!.. • 
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·ou que além-do edilot•t•.;ul de uma Culha baja·outro deve ser trnnen,. qu·e o nobre ·minis'tro da'.ju~~:a 
editor para rospond~r po~ artigos anonym•·s, ou o0tão vem· projTôr_ ·ao" corJló legislntiVIl' medi 'ias Tep$ 
que ceesem de. se:-pubhcar .taes artigos,- os quaes slvas contra a: imprensnl··· - ··· · -- . · · · ' . 
constituam.: uma·. gro.nJe r"c ltn dos jomaes, ·e niio · O· nobre ministro da •justiça; 'qileren1o esligma
podendo _:esta receita centinuar, poderá Isto trazer a tisar os artigos anonymos,:. foliou em· hoinens 'de 

· suYpeusão -de:-alguns .. ·jornaes. E-il tod•l ~ Ciso eu p5lha. Ora, senhorea, supporiha o 'nobre.mlnistro 
estou certo de que um·1 corise tuencia. infdlivel·de_ sta ·que o· a·rligo i:~jurioso· ·niio·ó anonymo, mos aclla-se 
dispo~içiio ~a ~e.ser en.carec~r aJmprensa: ,. , assignodo ·por um· homem 'que·- o nobre ministro 

. Os contnbumtcs .do., tmpreosJ,_ . .nós que c_o'lcorre- chama. de· ·.pal~n segundo· lls "1-!óas: -de S; 'Ex.; 
mos corno·subscrfptores de.diffo'rentes jornae~, é.qu~ isto• tambem rniio'deve ser- permiLlido. ·Segundo ·a 
havemos. de pagar o cápriclio dó.'nobra minislro,da declaração feita pelo·· nobre 'mi!listr<>, combinada· 

' _justiça, que ·def.ois de crear O' mnl, deiJois de· pr'ole- com· li disposição qae se contém no ·seu projecto, du-
gel-o,,_acoNçoa ·o,. quer .agora.que a pena rec 3ia· sq- plicando~ a-- rend1t' dos. jurados, 'parece que ·o ·nobre 
bre aquellés que nenhiJ611cCul~a:.têm disso. .:-.! · • ministro. não qul)r sinão ·hoin'ens de.' ouro.'•E'-' pra-

Portanto cu hei de Ollvir llttentlimente a·discuuão cisQ:portalitoque, além :das medida apontadas pelo 
a· esto 'respeilo, hei de· oüvir 'as razões que o.nobre nobre lliiais~ro da jus~iça_ pa:ia ropsimka_espres,iio_ 
niinis\ro .dll jus'tiÇa ·_tem· de. d·ar :ém justificação. ;eles_ ta do: pensamento por meio da ·imprensa,· s;· Ex; pro
doutriiia; ·e ein reíutação.llos, argumentos. _que.a.im- P,Onha ·a.lgoma·o~tra: para·evit~r-que: appa~er;:am a:
pren_ss tem.p~!Íliqsdo, ~ .lnti_ão .. me 'decidir_ei. , · : ~ .: ,, tlgos:asstgnados por .homens de•palha;: ·-A eonclusao 

"N.ao Cdllaret nas outras med1das rept:esnvas da,un- logica é q11e;o nobre minlstro··niio'lldmitte:que bo
prensa.que. S:Ex.-_pr'!i>iie"em::.r.~tj:~s. artigos,; ,tllllS ·mens; que··elle•ch~ma ele palha; posum ter:certos 
peço .llcençll ··ao· seiia\fo_:pár.a. ~ant~es,tar a- m•uha direitos,· possam·,esprimir·os seus: pensamentos; em
sorpresn ao vêr q•1e o _nobre mmtstro S!3. lembr~ll.de . bor11·sob sua: responsabilidade~- . -, .. · > ·, ·. · · 
propôr medidas repressivas da impreilss; quando. no · '· Sénhores, aquÚermi1.1àoi 09 ·argumentos apresen-

. te'Dpó•em: q11e::estamos: Jtão c tciri qavido .. exeessos.,· ~~dos ·p_e)~nobre ministr~ para jqstific11r aJgUft!aS das · 
antes 11 imprensa tem diactitid<l·ques•ões 'da maior dtspo~1çoes ·,do seu prOJ!l~to.- O resto do seu discurs_o 
importanci~ para o. presente: e'íuturo do 'paiz ;·PJ oce- tem por· fim ,'r,efutar.( o. qile:aliás S; 'Ex. não· conseguiu) 
dendocom a maior _gravidade e mo1era~ão, e com a_Jgim'Jns_ .P.r()poaiçõe~e_nuo.Ciad_~~ P_ ~1-~inobre;aenad~r 
notoria·.van~agem)l()S int~~esses pub~i.cos. · · , · pela Bahta·_os_ r_. ·barno __ .de 1\lur*b~~ .Com_ o nao d~(3lO 

. Senhores; si eu •. pude1se: julgar-me ao~ctorisado qu'l V. Ex; .1llo ch.ame á_-,ordem, nao me occuparel·de 
nesta•occasião -para- dirigifalgumaa .censuras-. á jioo. sustentar às ·opiniões· desse: .ill~_stre.lieuador; · çom :o. 
prensa, seria unicament.~ por·nã·o-ter ellil;censurado; qual. em gra11de _pa~te eu_ concordo'; e 'pa~sarei. a 
como cumpdo. aos interêsses do paiz,_·,certas:medid_ as constderar·màis P,art1cularmente as tres prondenqtlls 
adoptadao .Pelo ministe.~o actual. _: _·-..• -, , :. , . _ , !iile o'nohié ministro d~ justiÇa.1ndi~~ parll melhorar 
.. ; o;sn.:~'sli.vÉn\4.:JiÀ.';McinÀ..: ~.Nenhiuns:;folha:.o aintitui9ão"l!o'jury .. · . · . · · •: ·. · - . · . 
d r d . . . . ··.:t~··:providencia. 0Qóbre ministro quer_ que, para 

e_en °~- ::··"'"" "·' ... • .-·· ·-:-<·-- · '•::- h11;vcr-concelh~ dejurados .. emum_.termo, sedy.-
0 ·sa: Viscó:s-ox DE AinBTi i .;;;_O-Sr. ministro aà phque o numero _das pessoas com· capacidade Jegcll 

justiça -já··foi·defendido em 'uma.· .das folhas_desta para_.~xerc~ress'a.di~eito,pqlitico.~ ... ·. ~-- __ ... ~ · 
côrte.,._: .. ·;:;;: _, ..... ·:: . ' ; ... -. . .,_,,· .. o:esultado maio. obvio _que dove, seguir-se desta 
· ''O'Sn_. SJi::v&ln'.\' ~~-M:ori~:: .;;;_j)jatfa? · . . medtd~, resultado necessario .e _indeclinavel, _é. a 
· o !n: "yi-scôN'uíi; .• -,;i:.ÀÍüÊiil0-,-:·iüária. ·_.Ai~- se ceilti:alisação'.da _·admiriistra~ão ·!I~ justlça,~quand~ 
fez ~mll'c'~m_pai'a~ó "e~tÍ'!l,!> -8~t~ar Sr~ ~ini'stro da me: parece que na época em. _que ~tvemos, ·,na !)alma 
J usttça'e· o ~sr~-mmistro:da· J asll~a de f85t ; e- sem se q_uetod_~s presenciamos~ o nobre. ministro d_a 'jus." 
negar ao Sr. mjniltro .d!l;justiça _de ;t854:'uma:vasta t•ça·devta emprehender as -suas reformaa -em outro 
cip.acidade: _.CQmO iU~ÍICQnsulto, . dizia-se.:. « .Alas c o sentidoristo é,. de modo-que ajustiça.'ficasse O mais 
actu11l Sr."minhtro da juetiça,.tam.tambem tido uma ptoxima _que 1clsse_ po~sivel á .pprta _do cidadão~ . · 
longa practic11 cooi~ magist~adõ, tem sido presidente --~ccre!ICel.l_tat:ef ·ainda.:~. esta,s obsé_r~açõet.,a .. se
de' diversas províncias~ ~em sido éhefe' de policia, tem g_Ul!lte ~ Um do~ fins qu~. se PJ:Opõa o ~obre m1n.1stro 
mbditadoinede·prôjecto desde'mJiifos annos. , · ., da JUStiça ~'?m·est_a·medlda·é:c~~seglll~ _melhor~ a.in,-

~ ,,,.-r,,.,: ,.,, ·n· _ .. , . . . .• certeza dos Jurad_os que·t~mde 111't~rv1r como JUizes 
. o Sn. 1\fnn~TRO Do\ J~STIÇ.\ :-v~ Ex:. ÍOl quem. de;facto~nll decisaodas c_aUSll; Ora,· eu. entendo que 

escreveu .o .ar11a_o? está Ião .. _, • _ . . . . . _ s~- :Ex; nno pó de çonsegu1r este fim qom a . prov[den-
0 sa·. ViJcõ~illi ~É··.tfiA.ÊTÉ :'..:.....Eu.' 10ü mióistelial, c!~ que i~d.ica·• Pnra qlie baja sessão,do jury·sao:pre- ~ 

c portanto podia esoreviir·essé 'intigo'. : .. . . . CI~OS iS: JUIZes· de f~cto sor.t,eados, ·e· para IunCÇlonar 
. _.,, .•. ,, - · .· ·.,,.,. · . , ··-. :· ·. ·"' _ ,. ·. o·Jurylias_lam·s6m~nto96Jurados:·ora;qualéapro-

O .Sn •. ,liJ:.•nsr,n!),,D.\. l'ui)T.~ÇA =-~·~o~s n.a~t.; · ... ,, vide_ncia ·q~e'onobre·Íi:iillis~ro cifl'erece pára qu\!' .. ás 
· .. O Sn•·VJscosnB DR AnAE:m-:-..:.-Econcluta·que- entre sessoos 'do ·Jury; embora o termo deVIl ter too jura
os·· dois projec:•os, .-o da camarn· dos Srs.· deputados; dos qualificad_os, compareçam . mais· do 361 . O .termo 
ihici~do .Pelo Sr;· ministro· da"justíça de· ~8~4 e o ·~eve ter 100 'cid~dãos co~Ir·capaci~ade para_ se_r~m 
sub11t1tuttvo offerecido pelo :actual•:Sr~ m1nntro 'da JUrados, -pó:le mesmo ter 200 ; mas destes· too·. ou 
justiça, devia ser preferido este ultimo. v; Ex. não 200 jUrl!_dOS nlio'sã'!~~o.rt~~~os mais de"4.8; nem com-. 
se recorda bem.' · . ' ·· · · ·.. . : · · : · · parecerno· ás sessoes smâo 36; ·1)orque. nenhuma' 

Senhores, o que me admira- ·é qu:e- se mestre tão· providenéia' ultera•_nEistá parte 11li!i de 3 de dezembro·, 
hostil .á imprensa um ministerio que devia:· agra- quanto no nu moro dos jurados so'rtondos, o ·do que ó 
decer_á imprensa os: serviços :quo·.olla _tem ·prest~do nc·cess~rio pnrn qu~ o jury possa funccionnr. Assim, 
ao po1z nestes ultimos'lempos; discutindo as pnn- eu cre1o que .conllnunrú ·a hav.er scmP.re a mesma 
cipues questões· com modarnção· e gro.vidad~.>. E' certeza de juizes, corri o ató 3gora. .' . · 
n•!s.te tempo cm que o. discussão tem sido calma, c No relator o do Sr. ministro d, justiça do 1852, 
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lcmbt·ava-se uma provid~ricia para diminuir este ia~ titufção exige p11rc1 se poder ser senado~._ Ora, creio 
conveniente; o era a reducr.ão do numero das reco- que basta qua eu enuncie esta propos1çao pax:a ~o 
sações. O ministro da justiçá de' t8S2 indicava no seu ver quanto é inconveniente e insustentavela·medt
relatorio entre outras medi.Jas tendente~ a molho· da proposta pelo nobre ministro da justiça~· Si-eu 
rara instituição do jury, quó as partes não tivessel.!l não estive~se bem convencido do3 princípios liberaes 
o direito de recus~r sinão metade dos juizes de facto de S. Ex., diria que elle queria acabar -com- a insti-
que boje podem rec.usar. O .numero ~e jurados ne· tuição do .jury. , , -· _- -· · -
cessario para Cuncc1onar o JUl'Y. cont1nuava a ser de O SR; 1\h:vrsTao D.\· 1usTIÇA.:- v. · Er.'- qüar ·ar-
36 · mas sendo menor o numero das recusações, hJ.- gumentar com os princípios libera os ? ... Não chame 
via' maior numero de juizos que podiam intervir em a discussão para esse terreno. · - - -
.uma causa:, e conseguintemente .diminuiá a cet·teza 0 SR. VrsCONDB DB.AI.\ETÉ ;_-Nh se af1Üja v. Er; 
dos juizes; mas. selfundo as PI:O vidoncias do n~~ , _ 
bre ministro da JUSitça,- desde que pó de haver aos- O SR., _1\IJifiSTRO DA. 1us!IÇA. :.-.Eu não me affiijo, 
são e julgamento com 36 jurados, não sti .que esta V. Ex. e quem deve affl18lr'fO, - · _ 
providencia concorra para estubelecer melhor e aug- o SR; VrscÓNDE DB ABABTÉ:--Não êreia ·v; Ex. 
montar a incetttza de ju!zes. . . . · - . que mé ha de aífligir, está completailuinte enga_nado. 

llfas, dir-me-ba.o.nobro ministro·: • Quanto maior Discuto P,Í'incipio~ ~entendo que 01 que_ advogo~ sã'? 
!ôr o numero dos cidadãos qualiücadós em um ter- com elfetto prmCJptos Jiberaes, ao passo que o ao -e 
mo para serel,!l.jura4os, m_a~or será- o numero d~s liberal o principio que V. Ex. propõe no-seu projecto 
jursdos que bao .dC.VJrá sessao. « Ora, senhores, DOO de reforma. Como j! tenho feito ll'nlir a inconve
se rê que os factos .demonstram o ~ontrario dist~? niencia desta disposição; e como creio que .V,. Er. si 
não se sabe q.ue aqu1 mesmo, na.,ca~uaL do Importo, incem moda com a1 observações que estou. fazendo a 
sepas:amdots, t~es, quat~o1esde•s-diiis.semds~ po:er este respeito.... _- -. _ ,", ·' .. ·' , --~ ,_ ,, 
abt·ir a sessão de JUry por .a ta e numero. e Jura os - O Sn. 1\flln&TR'l D.\_1usTIÇA.: -Acho_ qu_ e outros é-
que compareça ? - - · - . . 

Logo, o-que h~ de acont~cor é o seguinte: emb_ora que devem iocommodar-ae. _ . _ 
em um termo seJil!D qusllacados 1~0 ou 200_c1da- -OSa. 1\fiRAl'IDA.: -'-Ninguem nos incommOda.- : 
dão• com a capacidade de· ~erem JUrados, hao 1fe o Sn. y1~co:vnE' DB ·AuuTà:.;,..,,., deixarei de 
concorrer. ao Jogar do julgamento aquelles só mente continuar a fazer outras considerações que condem
que esth·erem --mais prorimos; ·e a ,cerlez~ ou i.ncer- nam a lembrança de se duplicar a renda qu& deve ter 
te7a' de juizos· ha d~ ser, a mesma•. Acred1te Disto o 0 jurado' para que possa exercer este-direito politico; 
nobre ministro da justiça. , e passnei desde já á outra. questãiJ- que julgo ser de 

Todavia.hei de votar por este ~rtig•l, porque não maior importancja. _ _ . _ _ -~' .' :·, __ - · · 
vejo que· dahi possa resultar grave :inconvel!i~nte. Eu tenho dito -_direito politico :.;.;._-qnando' me r_ a . .;. 
o quero concordar nesta parte com o nobre mtn1stro 
da jmti~a. En~,;t~nto a cxperiencia !Ja de mostrar firo. ás -Cuncções -que -como' ·jurados- -exercenr··os ~~
as. Ex. que nao tirou vantagem alguma,_ e que era dadãos. Creio que S. Ex. ·não me.contesta que OJU• 
melhor que o nobre ministro adopta~se a idêa do re- •do CX'3ICe um direito politico (spoituloa), Sendo 
]atorio de 1852, idéa que coasiste ,em que as partes i&to evidente, e não po_dendo ser .contes&ado, eu.aou 
não possam recúsar sinão meta4e do numero dos obrigado a concluir que o nobre mioi&tro da justiça 
juizes que actualmente podem recusar. não _POdia propôr lim_ilbante providenc'a, porque 

A segunda providencia proposta 1Jelo nobre rili- ella Importa uma reforma na constituição.·- . 
nistro dil justiça é ·a que dup!La a renda dos jurados. O SR. D.t.NT.\S:..;......, Para ahi Ílão voii eu. -, :., -

. ·Primeiramente,.examínemos a renda_ que ftca sendo o Sn. -D. M.®EL: _ V.enha eiisa-'subttleza~': . 
necessaria para q!le ·um cidadão po_ssli .exercer o di- • - - - · · · 
reito _de jurado. Diz o art. ~7 c!a lei ~e 3 de dezem- O Sn. VrscoNDB DE Au.,BTÉ: -·Senhores, -o codigll 
bro de· f8U: · _ _. _ · · do processo publicado em f832 estabeleceu: como 

«·são aptos para· jurados_ os cidadãos que pode- condição para 110 ser jurado a·renda de_~· · 
rem sere!oHores, com excepçao dos decloraaosno art. O Sn. SILVEiàA. DA. Mon~_: ...:._A renda ;de:~leitor~-
23 do codigo do processo criminàl,e os cle1igos de o SR. VrscONDE DBABArn:É :-:-.Mas -nénhum.cida~ 
ordens--sacras, com ta ato que ess!!S cidadãos saibam dão pode ser eleitor ser ter um- rendimento _d·e 
lêr e escrerer, e tenham_ de rendimento annual por 200;'/l. . , - -· · ·.· __ · __ · · _ 
bens de raiz ou ,emprPgo pub:ico q.uatro centos mil . . -
réis, nos termos das cit:tndes .. do lho de 1aneiro, Da- o SR. VISCONDE DE 1BQUITINROI(H.\ :- H<Jje. 
hin, Recife' e s. Luiz do Maranhão ; trezentos mil o Sn. VrSCONDa DBAB.UITib- Pilgo em prata. 

' réis nos termos das outras cidades .do Imperio, e du- Concordo com a disposição do 'codigo do· proi:essó 
zentos em todos os mais termos. Quando o rendi- que estabeleceu como' con11ção para se exercer esse 
mentõ provier do commercio ou industria, deverão direito politico a renda de 200;'/l; mas eu entendo. que 
tor o duplo. » ' . " . essa lei foi complementar da constituiçio, podia 
, Portanto, o Sr. ministro da justiça propõe qu.e nessa occasilto estabelecer essa renda; mu, sendo 
nos termos da cidado do Rio de Janeiro, Bania, He- uma disposição complementar da.constiluição, niio se 
cife, e S. Luiz do :Maranhão, a renda dos jurados si podia alterar. . · . 

• fôr por bens do raiz s~ja do 800~. E' o mesmo ron- E' verdade tambem que a lei de 3 de dezembro de 
dimonto que a constituição exige paro. se poder ser se- 18U alterou a renda, exigiu inaior renda para se 
na dor. S. Ex. dá tanta irnportnncia ao exercício des- exercer ·o direito politico do jurado no tribunal 
te direito, que exige que Ol jurados tenham esta ron- respectivo; mas eu peço ao Sr. ministro da justiça, 
da, si provier do bens do raiz; mo.s si provier de primeiramente que passe a esponja do esquecimento 
commerdo ou industria, então o rendimento deverá sobro as circumstancias em que se achava o paiz, 
ser de 1 :600~. is lo ó, o duplo daquello que a. cons- qu11odo se propôz a lei de 3 de dezembro do 184 t, o 
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depois que não queira saber, qua~do ·se 'tractl\ dá ·alguma lhe devem ser. C!>ncedldas, porq~e não lho 
uma lei que se preten~e;reto.rm.ar0 al seu.• auc~ores·ae pertencem; o nobre muuatro exagera assam a lei de· 
inspiraram· nos princ1p1os Uberaes ou nos pnncipios 3· de de:;cembro; · . . . 
que não são llberaes. A lei de S ·dá dezembro~ ou Nada mais direi relativamente á duplicação da . 
ante• a disposição que ao pretendo'· alterar póde ter renda dos jurados." Voto contra ella, primeirament~, 
explicação em ·causas que hoje não existem segundo porque ·não é conveniente 1 trará como resultado 
nos tem declara·do o nobre ministro da justiça. O que dirncultar... • · · -
po1so useverar é o segui~ te : que · s .. Ex; sab~ JlOr- · . o SR; MIRANDA: ..:.. Apoiado •. 

. feitamenteque na camara temporarla pronuncaea-me · . . · · . . 
nnea occasião-éontra m.uit4l·dii,Poslções da·lei ·de s . O Sn. D. MANUB.L: - Nio apoiado; a experienc1a 
de dezembro de tBU. , . ·. ...:_ provarão contrarao. . . . . 

o Sn. · Miifis'tao DA 1usTiç4 :: ~ L~mbro:me que O Sn,'MIRAND.\~ A ex~ea:.iencia vai pr~nr is1o. 
v. Ex. dizia que era uma· lei de Dracoi. · . . mesmo. . . 

O .SI\. VISCONDE· DE· .ABABTIÍ : , ..... lloje niio. digo O SR. 'D; MANUBL: -... Não ha. tal. 
que ella é perfeita, mas tambem não direi que ó lei O Slti VISCONDE DE ABAB'IK :-- ; ••• diCftcultar a 
de Qracos;· '· . : · . . · · · ~eunião· d«?s jurad~•· e .empeiorar ~inltitüiçio·do . 
· O Sâ. M1M1BTRO D.\ JusTua: -E' uma recorda" Jury. (Apo.'a~s e tuJo apo,a!los:) . ·, . • . 

ção histórica. ~. · · · · · · . Voto pr10c1pnlmente contra esta providenc1a, p~r-

0
. s · · y · · · A · · · · · v· E. · -

1 
· · que o lia ainda me. parec~ e:r:prenamente conmma á 

n•, ISCONDB DE.. BAE~E: ~ •·. x. _nao ova a constituição; . · - · · · · · · · ·· · · ' 
bem que. eu eateja f,Jzen'Jo tSiaS ob.iei.VUÇOea. ' o' :·s· ... D- .. ·1\· r . ' . N" ,; ·.·h .. . . ' ; .d· ·?_L· ' 

· ··M. · · ·J . · 0 . · . v· E. · . . n. .• .. ANUEL : . ..,..., ao a um !JPOla o . ou-
O S!n· _ INISTao D~ USTUJ.\ . - . 'lUC • x. vá do seja Deus 1 . . . . . • ·, .. 

tem dato nao me adm1ra. ·,. . · · . ' .. . . . · • . · 
. · . D ... M · · · · ·• · · ' · ·•. . O· Sn. ·VISCONDE . DE AB.\ETÉ : - Adm1ttire1 que 

O Sa. • 4NUEL_ ·- Apoiado. • . . .. eJia .. não sejainconiltituclonaJ, ota:que o.'nobre minis• 
O ,S~. , VISCONDE DB .Aaud._:.;--:-.0 .Sr,_prll!ident~ tro ·da justiça· se posa~~;· apoiar nos precedentes do 

_que .·d1ga .. ai. '.en.ho passado.os -l!mates. de.,um. a cen- codigo.dB processo .. crimaaal e d~·lei. de 3 de deze~-
·- sura· mu1to moderada e respeuosa. . · . · · bro de tBU; fare1 esta concesaao ; ·mas o nobre ma-

0 sa:. PRESIIÍENTat!.- Neai se póle. chamar _lei n!stro_ da j~sl~ça. acha. que 01 direitos ·políticos do 
de Dracos a uma leí do piiz. . . , . c1dadao braz1learo ·devem estar·ll. mercê de qualquer 

· · · · · ·: ·· - ·• ·· ·.. ~- ·. · .· · : ·- · ministro .. que .se lembre de os cercear, de.decretara 
. 0-S~.:D., !IIANUEL,. ,....Tilmbem n!lo se~: por que nao sua perda.quindo lhe parecer 1 . . . . . . .. · 

ae.póde chamar.. . .. · · · ·· · ·A.t • 6- • · · · · · · ' · . · • .. · . • O Sn D · MANUEL : - e1 o m1rustro . e ·o m•-
0 Sn. MINISTRO nA :JusTIÇA: ~ Porqu~ não pedu nlstro é'a l~U · · , · · · · ·~ · ' ·· 

11. lembrança do Sr.,V11C0nde, o que elled1sse quando ... · . , , ···. . . . .. . . · .. · . · 
se dilcutia a-leide Sde dezembro t .. . · . " O Sn~ VISCONDE DE,ÂBAil'ri_: -.Isto. é o,q~e.per.., 
. o. sn; VlSCONDJÍ·DE ABA.ETJÍ: - Eu tenho·moS.:' gunt!l; -supponham~s que nao é lnconst~t~C10nll. 

trado· que·naoilesejo'exhumar lembranças· dopas" medida.... . . .. . . 
sádo1e, 'procedendo assim> creio queslgo tlelment!l ·. • O Sn. D.l\IAaUBL;-:- Supponhamotl.·.. . . ·· 
uma das recommendações d~ Sr. preside~te do COJ!· : o SR. VISCON~• DE· A'ilAETÉ : -:'-~; ••. J?ofll c(" nobre 
colho, quando- nos ·disse-: 11 do temerano que qu1- minbtro da jusuça, que :quer reprimir 01 crimes;. 
zer lev.an. tar.,.~~a. .po~ta· .do·. véo do 'p. ass~~;d~ I c Si que quer respeitar ,os ilireitos d.a. sociedade •. em~ of~ 
n~quE!lla -occ:aa1ao me oppuz-· a esta dJSpostçao A• fender as garantias da.liberdade e aegurança :indlvi
!ea .. de 3. de, dezembro, tanto. porque me paroc1a dual, não hesitou, ·.não teve escrupulo: em ·propOr 
tnconvenlente.o augmento de renda para se exercer uma medida «JUe fÍli privar do exercic1o de um di
o.'d:reito de ·ju!z ~de. fãcto, como ~o r me. persull.dir reito politic~ lmportant1asimo a um _grande numero 
qu~.essa dispoa1ç_ao era i~conatltuclonal,_como pou_o .de. cidadãos :bra~il~irost Para que S; Ex.J!odesee·. 
ser ,.,cepsu~ado .. ho~e .. por., me. oppor. a uma ,prov!• justiOcar· uina nmdhante· medlda.IOra preciSo que 

• dencla d9 nob~e .m1n1a.tro. ,!!Ue. exagera um dos dE!fe1- demonstr~se evidentemente as l'azões cJe ·utilidade. 
· tos, _uma das incl)nl~ltuctonalidades !.Isto é o,que publica que concorre· pa~a que uma·tal medida deva 
·eu nao comprehendo. · · , . . . . . · · ser adoptada ror aquelles que têm lambem o dever 

O nobre ministro -exagera todas. as disposições dá proteger, de zelar ·e de defender os direitoa dos 
menos convenientes da lei· do fBU, e."nlo: se lembra cidadãos brasileiros. . . · . . 
d~: .mod.ificar nenhuma d~Uas; apenas lez~ao ~rin~ Senhores eu duvido muito qlao com todos os re• 
c1p1o~ h~ea::~l uma. conceuõ.o. ~es~e,: aeu. proJecto cursos que' podem.dar ao no~re ministro ~a.j~stiça 
sub~1Ltu.t1vo, ~ue é .aeparar_.~u1toymper!e1tamente, os seus talentos, a sua practica dos negoctos, possa 
mu~lo ;J~COf!lP !'L~IQ!'Dte, m.u1~o _JJ_!dllcaz~~nte as elle na época em· que estamos arrancar do senado o
attrlbUlÇoea JUdiC1Br181 das attrlbUIÇOOI pohc1a~s de voto que deseja ter para pode~ duplicar a renda ~os 
certas auctoridades. S. -Ex. fez est,a concoa.!ão ~ em jurados. Niio sou propheta, _se1 que S. Ex. tem tldo 
troco de.lla, o quJ reclama do. corpo .legtslat1vo o maioria no senado ; mas duvido que a tenha para 
nobre m1nistro t . . . fazer -passar esta ·disposição. • 

O SR. SILVEIRA DA. MOTTA. : - Mas Cez esta conces- · . . . . • 
siio nominal. O Sa. SILVEIRA DA. MoT"rA.:- Tem tldo ma10na as 

O 511.. VISCONDE·DE AnA"BTa' : -Estou nuctorisado vr.zes. 
para dizer que o nobre ministro rez uma unica con- O SR. MmANDA.- Um que está e uni que não est;l; 
cessão ao principio liberal, mas em troca desta con- simul esse et non esse. 
cessão pretendo'sequestrar novamontc em beneficio O SR. VIsCONDE .DE ABAETÉ: - A terceira provi
da auctoridade, e usurpar attribui~õos que de maneira dencin, l11mbrada pelo nobre ministro para melhorar 
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n instituiç~o do jury, consisto. em que a .lista dos . de cumprirem suas sentenças, não. _cossn, continúa 
ddadãos, qúo tenhnm copa cidade. pum sororil juizes' a suspensão. de -nlguns.,direitos . pobt1cos, sendo ·Um 
de facto, soja feita de ora em diante, não pelos dolo.:. delles .o o~erl:icio do jurado .. :. • · . 
gndos de .policia, mas pelos juizes muni•!lpaos. Ora . O .nobre· ministrá sabei isto m~lhor • do que eu,; 
vejamos o qup diz a oste. rospeito ·aJei de 3, de dezem.., mas tambem sabo':molhor do, que- eu ·que:este estAdo 
bro. de 18í1.-. No al·tinoo que S. Ex. pretende rcfo~ a que fica- reduzido· odndivjd•lo .que sotrreu cettls 

-m51: ha uma disposiÇão tambom importantíssima, peuas .não é perpetuo.; elle .. póde, 'requerer-a sua 
o quo ou entendo que. o nobre ministro. devia rebabilitaçíio .. depois: !ia um: determinado prazo : , e, 
modificar ou regular; porque, tie!il. dis[icisinão a que umn vez que mostre-qqe durante. esse tempo.tem.ttdo 
mo reflro-da lei de 3 de dezembro, éfó1·a de_dunda um .pr.~ct~dimento.regular;:digno e ·honesto,· e qu.e 
qnc !ta. ci radüos brasileiros qt:~o estão' con1omnlldos tem satisfeito a outras condiçõeS" r.eque~id'!-9. pela !tl~, . 
l-HJI'petuamente a .não poderem exercer o :dit·eito po- pédc ser admittido _á comm1.1uhli.o dos 41re1tos pohtl--
litico do ser jurado. O nobre ministro da ju~tiça.~o., cos com os outros ,cid_~liiio_s ••... ;; · . · ...... : .'. _ :·:: · · 
b~o esta ~is posição da l~i do 3 c,! o dezembro não fJl'O- O Sn~ D .. 1\I.~"iUEL: -lião- de. ~esJJorid~r n isso. os 
{JOO medida alguma, na o se lembrou de fazer. uma senhores que defenderam' a lei de 3 de .dezembro •.. 
J·cstitu.iç.ão: le';Jli;>rou-s~ E.ó de ·substituir ·o delegado :· · 0 ·sn ''lscosDE. DE· Au~E-rÉ .:-~ (j rÍobre'.úiioist~o 
de pohCla pelo· J u1z mum.Cipal. · . . . . ·d · · · d. · · · · · · · ·- . . · i o· 

Jlis-aqu1 a dispo•i<'ão. á que mo refiro. e a do _ ll,Ju.st1~a,p() llliii!rovelt~r .. a oç~as1ao .-,e'!l. 'llle; ~a 
artlgo '~9 .. · : • ." .• · · . -· . ' . · · a- p~1!o apr.esentar esta ro~or~~ para .rt\~Or. ao,s. c~7 

- • · .... ,' _ , . , . . . . , ·. ..·.. d~d~os brasileiros uma rest~tu1ç~o __ a que·.e!les têm · 
cc Estas hstas serao enn!idas ·ao JU!Z de dore~to, d!re1to; mas 6 isto·(com'·pezar torno a'd1z.el~o) .o 

o qual com o promotor pu,bhco o o pre_s1deut.e da. ca- que não 'foz o· nobre ministr.J da justfÇa~'.:S'.:'Ex:·.' h· 
. mar~!· munic~paJ:formará uma jUJ!ctn ile-reVlsão; to- milou.-so .a. exagerar. as disposições i!lconvenien't. es 
mara conbec1mento c,las reclamaçoes que ·houverem da lo1 de 3 de_dezemb:o de·.t8U;;e nao Ullembr.ou 
e formará. a.,J~~ta..gE!ral,d~s jurl!dos, oxclu~ndo_todos de proteger por alg.um}l}ótm!l ~s direito.s ~,li~~r
aq.uellês lndlvlduos, . que notorlllf!113nte. fôrem con- da de, a segu1·ança· md1v1dual naquelles . pontos.· ~m 
t:eliuados de faltos'áo bom senso., mt~gr1dade o bo:1s que-estes direitos foram-:Jmenos ·a(~lididos·pór'-nl· 
costurr.os,, os quo,estiverem prvn~nc1~dos . e. os que gumaii: 'das disp~JSicões da-'l«~i'de'3 de:'deiémbró. ' '· 
!h·erom sotrri~o alguma; I?O~demnaçao pnssada em 'o s D 1\Li.-Nuk: .:.2"o'·si' visi::'o'ridó';'ab" Uru~ 
Julgado po~ Cl'lme de h.om1ctl10,.furto; roubo, banca-, gu.ay s:'énc~rregará da résponier' a'ésse''topico. ' 
1·ota, estelhona(o,.falslJade_,ou,,moeda,íalsa. >>. . .· .•..• , , · ...... ,, .. : · , .. , ,,·, · ·'--

o · ,. · · ·- d 1 · . : _ .O Sn. VtscosDE DE Au.~ETE:- Sr .. pres1d~nte, 
.. ra, se~u~d') a c.o!lslitUtçao 0 ,mpeno, 0 exer em·logar disso ·o nobre·mióístro:entendeu· que ~1nha 

ctc.to dos duelt~s pohlleo~ suspende-~e~ s6mente_con- feito uma gran"e concessíió propondo que: 11.:orga-_ . 
forme o ar~ •• 8. :P.~s s<'gutnte~-casos · · · n·so.~ão •da-lista ·d.os: J·urados <não ·Côsse íeita·-:como . 

1. o Ponncapac1dnde phys1ca ou moral. 1 ~ · . ' . · · . · · ·r · ·. • · 1 
2.o_Por,seutença condemnatoria á prisãQ ou degre- ~t~ agora,,.J?elos delegailOS.·;der ~o tCIII, .masJ peett~rs 

uo emquD.nto:durarem os seus· etreitos . . . JUlZes muntclpaes~, Ora, :eu, .sem . me cl>mprom . . . 
r.. · · · • - • .. · ·· • b d • 1· st• · a votar contra este arhgo.d• reforma :do nobre ,mi-

. .a:.sta disp!>SIÇIIO da lei de S_de dezom ro e' : I. n'stro da jus!" a direi que' não 'sei quaes são:a:s van-
(l!go eu, nao me parece mu1to conforme no artigo · ·1 . s-1çE, 'd. · ··· · ·· ·· 'b.t't ··- 'Nao 

' da constituir.ii.o que •acabo de citar; :porque nesta tagens q~e . ·· x~ .esc!:!brlll .ne_sta.~u. s ~ u.~çao. 
pnr~e susp~u~.e~s~ um dos direito~ pol~ticos:~o- ~i- ll.S compJeh5!l~O. · •·•, :•. ·;" :' . _··_' :•'· '.:·. 
da dão brasileiro. "' perpetuum. O. Cldad3o braslleuo O Sn.: D. MANUEL: ,...--POIS: é .f.clh · . • • ·: · -: ._, .. 

. que te.ve. a_ infelicidade· de commett~r .. um dos cri~ '.~O Sn. Vtsco~ÍlE DJI ABA:ni :·.;.;... O ®legado 'de J!o.: 
mos .mencionados .do art~ 29 da le1_d~ 3 ~e. de., licia póde ser um cidadão.i'esidente'rio log~r.•·pode 
zembr,o . de .. 18U! .fica perpetuamente -l~hab1Uta~o porcon5equ'lncia ·ter mais conl1ecimeil~o das pes~o~ 
de. ser JUrado, alUda. qunndo ·tenha .obtido perdao as· que tenhám :a capácidade legal pa'rit serein· jur!l~ 
do poder . mod!)ra4or, como se declara ;no art. 229 dos·;· o juiz municipal' não está· nestas ·circumstánci~ 
11. 3.0

. do r_egulamento. ~e .31 d~janeuo de f842. as. O juiz municipil·ordiuarínmente iliio;é·ll,atural · 
Uma vez que o· nobre miDlStro so resolveu a pro pôr do Jogar,: p6de ·muitas vezes chegar a.elle;':e•ter de 
algumas medidas tenden~es A reforma da lei de_ 3 fazer togo a lis.ta do!ijurados·;' perg~nto e$l: poãel-a.:: 
de- dezm;nbro. de 1841, _nao ~e1 porque. lambem· nao ba. fazer .po.r eanhec}inentos .Proprúu que tenb~: ou 
lhe_ merece~ alguma attençao ,~;ta !!la sorl~ ·a. que· segundo as mforma:.oos que hver_de !"eJeber.?- · ·;. ' 
cstao roduztdos e condemnados c:adadaos b:as1le1ros. 

0 
S D ·1\.: · · .· .. ·

0
· · ' ·- · --

6
- d. ·t · 

O é:: · · T - · á' n. • u.XUEL:..,.. .mesmo:·P. e:aCDn ecer 
~n. D. 1\hsuEL:- ambem nao mereceu s com 0 delenondo. · . · . . . .. · · .... 

.çommissões. · "' · ·: .. -· ·; : · · '. .... · · · 
. . _ O Sn. Vtsco:-foE DE· AB.\ETE ! --Úlgo,· ·quanto_. a 

O. Sn. S1LYE_m:\ D.\ 1\IoTu:- Tmlnm mtssao de esta parto entdndo- que o.delegado'd~ policia, devo 
rcf•,rmar l . . , . . . . . .. . . . ter mais ·perfeito conhecimento-que :o jui~ ·muniçi-

0 Sn. D. MANUEL : ;_Tinham 'missão do dizer o pai das pessoas ·que se' acham nas çircumshnctas 
que fôsse bom. de ser jurado. · . . . . . · · · ·. · · · 

o Sn •. VISCONDE . DE . An.l.ET·é : .,- Comproben·d~ Alóm disso. estou persnâdido de' que,_ te rido ó juiz 
·bem a incom•cnioncia c o escandalo .mesmo que ha- municipal o encargo de fazer a lista dos "juradu'S, o 
veria cm que o indivi lu o que .acabasse. de c.umprir. governo poderá exerce1~ maior influencia do que 
uma sentença íósse immcdintamon!o admittido ao si essa tarefa continuasse a pertencer ao delegado; 
cxorcicio deste direito politico; mas parecia-mo quo o a razito ó a mesma·: devo crór:-so que o delegado 
o nobre ministro podia regulai: melhor esta -disposi- sejn. um homem do legar, com locns no logar, com 
~ão da lei de 3 do dcz~mbro do 1841. · rendimento proprio, .. o. por. todas estas razões mais 

S. l~x. snbo melhor do .quo cu quo em outros independente, no passo que o_ juiz municip-al ó 
paizes, pnrn os réos do Ctlrtos crimes, nindn depois muito mais dcpnndenle do govcwo: ó dependente 
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porque o governo é quem o nomeia, ·é de{limdente despPsn ijá conhecida apenas- sobe a mais de'quil..: 
)'orque é· um.cnndiduto no j•Jizndo de-dil·orto; e, ·si renta~mil; hoje,' senhores, niÍo ·sei ·que Diolivos~possa 
não .servil· n contento ào goverpo, póde ser condem-: ter o ,Sr; ··ministro. 'da jllstiçn na upresentnçuo dl\s 
nado· I•e.rpetunmento a nii.o sêrjuiz de direito; de- :medidas inconvenientes ·e compressivns do seu pro-

·petlde porquo !JÓde ou não,s?t_"recond_u~ido; emflm·o :Jticto, ·deixando' de observar o q~;~e 'DOS recom~o.r.
não se I'Ói.le negar que o~•uz mumctpnl é mwto ,dou·a·fal'ln'do'throno, isto é, :detxando de·conctbar 
mni3 dependente dó governo dGque os delegados que o• respeitei aos direitos da>sociedado.com ns'gnran
até agora Caziarn:n ')istn 'doil'jurados: Portunto·niio' tias da liberd~de e da segurança·individunl que-de
sci qual é n utilidnde·destá reforma·. · . . . · · · .,;; vem ser mantidos a todos os' ,cidadãos brasileiros. 

Ii~.ninda:~utra ·:nzãode coavenien~!a.de,sel'V_iç_o: -•· .. (Apo~adoB, muito, bem;).·;·._· - . · ·. ·.• .. : , 
publico. pela qual·aao si s~ deve da~ ao JUIZ. m,nmct: • ~ :o Sn.: PnESÚ>ENTE::- Não hàveadó mais.ningiJem 
va,l !1-teretn. d.o t~rmnr a hs.ta. dos !urnuos. O no~re com li palavra;~a' ·discussão fica adiada por não hlir'er 
mm}s~ro da J.u~ttça, _no -ero~e~to qne apresentou, dá_ casa·':para se votar. 'A ordem do:dia'é a mesma sem 
aos J tuzes·m.unt.f?ljl_nes attrt.bl!tçoes de Cor~ arem ,culpa, desi,..nação·de parte,.. . · :. · ... ··;, ·: • · . .· ·,·_: 
dá-lhesattnbut~oes comoJut:~:es. prepnradot:es nos pro- o _ . · , . . . • 
cessas cíveis; os juizes municipacs tílm muitas vezes . Leynnta-se a sessn_o ás 2 horas 4.~ _tarde~ 
de sei· sulístimt'os dos ·juizes c e direiro ;" finalmen- _ . ., · · · . 
·to, os 'juizes ·municfpaes' tê_in·mui tas. vezes· de ·exercer ' 
fllncções iiriptir-'turitissimlis; logo, parece q~e nã_o. se · · ~ · ' · ' d.e .. 1· de J"ulho. 
deyodnr-lhes ainda novos .e.ncargos que os '!ao desnar · · Sessão "" 
do exercício dess.s outras attribuiçoes.que :elles tílm 
do desempenhar;·'. ._. _. • ·. · .. ·'. · · . '·. •, • PRESID'BNClA ~. SR~ll ~.\=~1JNACl0 CAVALCANTI 

_Estou .P~<!IiJptil · p~ra: ;ouVir as' .rnz?es -.com q!le. o .. 
no.bre 'mtntstro. da · ·J usbça ·terá. de .. J ustdlcar stml- Sumuaro. ...:... Expediente. - Empregailos da · capella · 
lha~ te' a:lteratão;·eunão. ns·descubro. .· . · impéria.l; Observações dos Srs. visconde dBiequi-

. Senhor-es; não cios.(ljo' demorar a discussã!l deste tinhonha e Yasconcellos. -Ordem do dia. -·E·m-
arti'g'o;. Tenho dado as razões por que·me parece p1~estimo á·eatrlllla de ferró.:de·D.· Pedro II. Dis-· 
qu1! ·o nobre ministro andou mal,· pensando· q1,1e as curso·. do Sr. Dias de CariJsU1o·. Votação. · -
providencias que apresenta são eflicazes para me- Banco d<J Brasil. Discursos dos·Srs. Sou::a Franco 
Illornr ·a ilislituição do jury; .tenho demonstr~do que · e viscondà de Jequitinhonha.. Yotaçiío. -Empre
o nobre ministro da jusUça, a troco de uma. mcom"' gados do arcllivo publico. Rejeição do ·adiamento •. 
pleta concessão qne feno principio liberal, continúa: . Discursos -dos. Srs. :Silveira· da Motta1 visconde ·de. 
no systema' de novas usurpações, e usurp~ções de Jequilmlwnlia .e YasconceiJos. · · 
importanciatiio·~ravecomoaquee~ll_lenci~nei; ~e- .. , . . . . . .· . . , 
l~ttvame_nte á- •renda-~e o ~obre.ll}l~lStro JUlgam- . A~s 1Q horas e 3/4 da maohan o Sr. prestdento 
drspens!lv~l para_ q:ue o c~dadao brnstl~tro·po~sa e:xer: abre a ,sessão, -e_sta_ndo presentes. 31 Srs. senadoreP. 
cer· o dtrtotto pohttco d~ JUlgar .osseas-conc~dad~os' ' . Lida a acta da--anterior· é approvada. . -
eas· que se referem á'lmprensa. · ' ·' .. ·, _. · · · · . • . . 

Em tempos. diCfic.eis, em circumstancias ~xtra~r:- O Sn. 1.• SECRET~n•o dá conta do se_gutote 
dinarias;é desculpavel, póde•ter alguma justtficaçao, 
nma disposição.que ein um ou outro]>onto sedes- EXPEDIENTE.·· 
via dos . princípios constitucionaes · e das regras do Um· aviso do mioisterio dos 'riegocioi(da marinhá, 
direito criminal'; mas .nas circumstnncias actuaes remottendo um. dos autographos do docreto·da as
estés drs:vios, que violam a constituiçiio, ou· 09 _prin7, sembléa · geral, fixando a Corça· naval para o anno 
cipios. e . .leis crirninne1, não pudem ser justificados. financeiro de 1859,..:..:1860, no qunl.S. M. o lmpera
(Ap~iados') f' . ' - . . · · · •. · . c!or consente.- Fica o senado inteirado .e manda-se 
•. O Sn. D. -MANUEL.: - Não ha uma só violação. communic.ar á _caniara·dos deputàdos.· 

O Sn •. VIsco:s-oE DE· A8Alirii: ,....;.o finado sena- . Um oíílcio da presidencia. da provincia·de Goyaz,. . 
do-r 'pela p;z,:ovincia de tlinas Geraes~. o Sr. Ber- remetttendo d'bus. exemplares·•ào relatorio .com.que . 
nardo· Pereu a de·· Vasconcellos , ·CUJOS tnlen tos · e foi aberta a assembléa provinchlem 1. •··do .mez -pas
cujos sorviç·os ·como hoinem de tribuna .e como ho- sado.-A archivar. .. . . · 
IDI)m de ,estado não poderão jámais ap(!gar:soAa Uma representação da ·c~mara municipal da vil!a 
memoria ·do paiz (apoiados), sns~entou 0 · Jl~lnClP1.0 de Man'~taratiba, pedin:!o a approvação da. proposi.-

• d~ aucto~idade sempre· que as .cu:~_umstanetns .tlXl- ção que concede, para pntriiJionio das camnras mu
ganm medtdns um pouco l'epre~stvas; mas e;;se dign,o · nicipaes, as terras dos indios.~Fica reserv~d'"a 1Jnra · 
s~n)ldor n_u·ncil deixou de defender e proteg~~ 0 prin- se tomar em considera~ão qunndo trnctar-se deste 
ÇJ.pto de hber.dade quan1o cessava a nec~sstdado. de objecto. . . . 
taos m,edidas. . . · • · · 
. Hoje, senhores, que 0 ministerio nos tem d1to que O Sn; 2.• SscnBTARIO líl o seguinte parecer: 

o principio da auct0ridado está solidamen~e estnb~- « A commissão de fazenda examinou o requeri-
lecido, o firmado., não corre o: menor pertgo; hoJe menta de- D. 1\Iaria··secundn Fernandes, pedindo a 
que todos os n~asileiros fraternisnm. hoje que não hn approvação do .decreto do 17 de ·maio do 1847, que 
partidos, bojo que o nobre ministro da fazenda l!'l':a em plena remuiiernçlio dos· serviços prestados por 
cheio do jubilo á camara-das Srs. deputados a !JOll~lll seu pai o conselheiro José Pedro Fernandes, 1he 
do que .a nossa renda vaiem progros!o extrnordmnno, concedo. uma pem li.o annual de 600:;p, a vis ln uos v a
c que n mais severa economia presido ás desposas liosos ·documentos quo se acham linnexos ao dil.o 
publicas (riso da opposição), tanto qm1 hn nos co- requerimento; o, tendo em cansidernção os ares los 
fres do thcsouro um saldo de 20 mil contos, e a de hnvor a assembléa goral reconsiderado alguns do-
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'cro~os approvando pensões, como o de D. 1\laria Ca
rolina .de Almeida Castro, viuvado major graduado 
Josoí Corrê" de Castro: o de D. Luiza Candida de 
Nobrega Barboza, viuvn do ofllcial da secretaria da. 
camara dos deputados; e dos filhos do barão de lta
pt•ã,. e outros, é a commissiio .do párecer que soja 
approvada a pensão mencionada, e para esse Om 
offerece a seguinte resolução : 
· " A assembléa ~rernl res.ive : . 

cc Art. unico. Fica approvada a pensão annual de 
GOO:r/l concedida por decreto de 17 de maio.de 1St7 
a O; Maria Secunda Fernandes, em plena remune
ração do~ s_erviços prestados por seu fallecido pai ·O 
conselbe1roJosé'Pedro Feraand·.s; revogadas as dis-
posições em contrario. . . · · . 

•c Paço do senado, em 20 do julho de 1858.-Mar
que::: de Abrantes.-Vi!eonde de Itaborálly. ~ 

de V •. Ex.; nem do ministerio; 'si as tivesse, podia 
contar V. Ex. que ·não . me deshonraria de ser 
padrinho.· 

O Sn. 1\h!'iiSTno DX F AZBNDA : - Mas eu creio ·que 
V. Ex. está sendo; eu, como mfnistro, não posso ser. -

O Sn •. VIsCONDE. DE JEÕuniNnÓNnA: - Alé.ai deste 
objecto, Sr. presid~nte, eu quero prevenir ao sena'do. 
·que· os noS$OS 'debates são publicados muito irr!lgu
.larmente: até. ai actas· creio que se não publicam 
todos ·os dias, e daqui . provém o inconveniente- de 
recorrerm.os a outros jorn~es; ou de ficarmos_priva-, 
dos de salier a ordem áo d1a, que, como V. Ex. sabe,. 
muitas vezes não é ouvida,. porque é dada quando' 
V, Ex. levauta a ses5ão do ~~enado, e ~nesaa occasião, 
nem sempre reina o maior silencio. . · . · 

Si V. Ex. podasse fa1er alguma reforma na pu
blicação de nosso11 trab3lhos, Isso~ seria muito con- . 

EMPREGADOS p.L CAPELLA. I!IIPE~UL. veniente. Si não hoavc r esta reforma, eu ·tenho a
propOr. para o anno um meio· de ·reformar .e.ilse ser-

OSa.· V!SCO!'iDE DE JEQUinNHONHA: :._Sr. presi- .~i~o. e ha de ser o seguinte. Cada: um senador can
dente, o nobre ministro da justiça. pediu, em ·u1ra correrá com ·SO:rfl mensaes, nomeará o jornal onde 
das se~sões passadas, o adiamento de um'projecto quizer que os discursos,sejam publicados,_ estabele
por tres di&s,. para offerecor ao senado algumas in" cerá a policia deste serviço conforme entender, o por 
formações.· Eu ·desejava- s~ber si. acas·o essas infor:. esta !órma ·teremos a melhor publicação possível com 
~ações. já v~e,ram á casa, porque, ~i ainda não yie- o de,vio de 50~ de nossas algibeiras. . · 
ram, -eu pedma a V. Ex. que houvesse de conndar o Sn. M!NfSTRO DA FAZEND.\:.:.... E os que não faliam? 
o nobre ministro para dal-ns, afim de. •:ue· o pro- · ' 
jecto possa ter o andamento do nosso regimento. · O · Sn. V1sco:.-~nE DE JEQUITINHONBA: :._ Aquelles 
· o· projecto a que me refiro é o do augmenlo dos nobres senadores que. não !aliarem pagarão por te:. 

ordenados· dos monson'hores e conegos da capella rem o· p~azer .de ouvir os. seus collega!l.; e aquelles 
imperial: estava; creio eu,· ua segunda discuesão, e que se nao acharem- presentes na sessao, por· esses 
S. Ex. o Sr. ministro da j~U~tiça pediu o adiamento pagará o thesouro, porque. elles têm sem ·duvida 
por tres dias para prestar essas informações. Os tres .alguma interessll, · pois qQe recebem os. jornaes offi
dias já se passaram, porque ha mais de quinze.... cialls ·quando eomparecem, e o thesouro tambem não 

o SR. 1\I!NIS'rno 'nA J'usr!ÇA: :-Os tres dias já 80 póde ·de fórma alguma e~hibir-se deste ~acrülcio, 
p_a!saram; mas 15 não ha: v. E_ x.• estA enganado. porque quem tom mais interesse.com os debates-são 

os Sra. ministrLs da corô~, porque nós todos-fallámos 
O Sn. VtscoNDE DE J'EQil'ltJNIIONUA : · __; Os tres para elles, ~or causa delles e nunca contr's' elles. 

dias já se·passaram, talvez o duplo, e por isso, repito, 
pederia a v. Ex. que conviddsse o nobre min1str.o 
J•ara dar as informações·e poder a~sim o projecto ter 
-~ devido andamento, porque então eu pedirei a v. 
Ex. tambem a bondade de dal-o·para a ordem do dia. 
· Si se tivesse approvado aquelle meu principio ·de 
se estabelecer uma resolução para, segundo olla, 'erem 
augmentados ·os ordenados de to~os os empregados 
pu.blicos, não neces~itariam os empre&ados de pa
dnnhos nas camaras e fóra dollas; todos ellrs teriam 

· · a sua proporção, e assim seria melhorada a sua sorte; 
· c não aconteceria o caso extraordiuarfó -do- terem os 

empregados da caixa. da amortização pedidoáugmento 
do ordenado, augmento que podia :ser feito com ·os 
ordenados dos. e_mpregados que f:1ram diminuídos 
nequella repartlçao, e por fim de contas não passar 
l:o sonl\do, sendo nquelles empregados· os unicos, ou 
um dos poucos que ainda não tivc:am melhoramento 
desde a sua inst1tuição. · 

Eu tenho já Callado nisto duns ou tres vezes, e não 
deiurei do falia r omquanto se não fizer · justiça 
c.quolles emprrgar:Io~, com os· qunes não tenho n 
n:enor liga cão; e nprov.eit~ a presença do nobre. mi
lllstro da fnzenda pura ped1r a S. Ex. que seja o pa
drinho dos empregados da caixa da amortização; 
cl!cs o!Terccem diminuição de empregados; com o 
ordenado dos empregados diminuídos faça a reforma. 

O Sn. I\11;-;IsTno DA FAZENDA dú u::n aparto. 
O Sn. YISCONDE DR JEQUITINIIO:"'IIA : - Éu não 

presto para padrinho, porque niio tenho as graças 

' 0 Sn; V ASCONCELLOS. (ministro da justiça) ;-Te
nho aqui as representações !JUO me comprometti a 
apresentar, e. que tem relaç11o com a pretenção de· 
alg.umas calhedraes que _pediram á assembléa legis
Jatlva augmento de vencimentos. Estas representa-
. ções ~vêm .competentemente.' informadas. pelos res
pec_livos d1oc~sanos ; amanhan apreseptarei não só 
estes esclare'<1montos, . como outros que deixai de 
trazer,. para qus V .. Ex. ·se digne tomai· os em con- · 
sideratão, e dar-lhe odeslino que julgar conveniente. 

· Obse~·varei que não foi o ministro da justiça quem 
requereu o adiam·erato deste-negocio. O Sr. senador 
pela provinda de Goyaz pediu o parecer do governo 
a respeito da ma teria, e _eu então disse que hnia 
informações que. podiam esclarecer o voto do senado. 

O Sn. V!sCO:SDE DE JEQUITINIIONIIA (pela ordem):
Sr. presiden1e, sei o que V. Ex. fará das informaçõos
otrerecidas pelo nobre ministro da justiça; mas creio 
que V. Ex. me dá licença para observar que devem 
ser unidas ao projecto para entrarem em discu:são, 
q!ler estas, quer out~as informações ,que o nobre mi
mstro possa ou que1ra mandar, isto sem embaraço 
da discussão; por isso cu pedirei ao senado urgenc1a 
p3ra este negocio entrar em discussão amanhan, 
salvo ~i V. Ex. mo '(lromotte que amanhan o dará 
para ordem do dia. Isto está quasi acabado; a ogrcja 
deve ser muito atlendida pelo se nado, e este negocio 
já est:i na casa ha innis de moz o meio. 

O Sn. PnESIDENTE : - Logo que venham á mes~ 

'. 
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:ts informar.ões sol'icitadas, tor•lilrcl cm considern~ão 
o pedido do nobre v iscotlde. -

ORDEM DO DIA. 

Estou consitlct·autlo o principio, si o semllo.dcvc 
c~igit· informucões do governo {IUra ~abcr a razno 
pO!'· quo eJlo TIOriJOOU, domittiu OU COUSOI'\'Ol\ U!O 
fuuccionnrio qunlquer; osto princ.ipio ó quo cu cm· 

0 lllll'n!ls·rmo nnASIL!lliiO Ell LO:'\Dtlr.S.- o ~!loruo Dll tendo que não é conl'euiento sustentar-se uo recinto 
nllm:sÃo DO Y!Cil·l'llllSW!l!'l"'rll DO ll.l~ICO no un.\sJL. d; :ena do, ponrue oifondo .a dil'isüo o ·harmonia dos 
Entra em discu•são 0 recrnel'imento. do Sr. Stl- pot.leres. Si porélll o nobre senadot• entendo que dOI'O 

examinar os fuudamcn tos por que o ·goYorno tomou 
Vl'Íra· da ·1\lotta .pedindo no governo copia do con-. oôta. dcliboradi.o, e ~ujeitul·a ú critica do senndo, 
tracto éelebrudo em .Lontl•·cs, e dus respectivas pódo_ usar do seu d~t·eito_, .avista das PQ.ilS que foram 
insn·ucçõ,s .par~, o.~mprostimo li companhia da os- publwadas; mas nao ex.Jglt•que o governo du os mo
trada . do fo1 ro. de ll. l'edl'O 11. . . ttvos por qno assim pt·ocodou; nesta parto di!iCOtdo tle 

O Sn. PnF.SI_DE:-ITE-: -Tem a pala na o Sr. VIS- su~· cpiniã:>_; pot·quo, s_ilnão compete uo corpo lo~is~ 
conde· de Jeqmt nhonha. . lntlVO exannnar as ra;ocs por que·o govrrno d m1 .. te 

o s11• ·V1sco:slm Dll JeQutTI:'ii!Olill.\:- O Sr. so- ou con_se1·va um emp!·egaqo de sua nomcaçú(>, tum- -
nador por l\iinas pcdlu~a antes de mim. bom nao lhe co 1-pete ped!t• dcclaraçõçs dcs mo .i vos 

· · .... ; · . 0 c::. • · d C . 11 por qiÃo nesses actos olle procede desta 011 daquella o. Su. P!lllSID~:S!!l • ..,... • ~r. Dtas . 0 ana 10 manctra. Hontom pareceu-me torem t·xcitado al"um 
.pediU a palovra s?bre o outro r~q•u:nmento. apre- reparo da parto do nobre sênador pela Bahia ~stas 
sentado; como add1tam~n,t:o; _mas, com•J. creiO. que exvr~ssões q~o se lêe~ no officio (le) •.• por motivo 

. só a quer para. uma exp.1caçao, .tem.~ polavi~. do tllvergencla com a du·ectoria do rr.esmo banco flll 

O Sn. DIAS Dll C.mv,u.u.o: -Sr. presidente_, smto dolibot·I1!)ÍIO em que o.v?to de V. Ex. é justificado.~ 
sempre d:fllc~ldade quando tenho d:J _pro~uuctar um O uo!Jt·o ~candor, st e exacto· o. que dizem os' jnr
voto contra no. aqu~lquer p~opotiJ~ao d~ nobre se- n~es, deduz~u destas p~lavra.s uma fJropo·'çii.o quo 

. nado~ pela n .. Jua, cup. 8UI!enot· J!lus~rn\)ao e longa nao Stl contem no e~umaado. p que_ disso o goi'Crno 
practJca parlamentar ou sou o prunc1~0 a rcconlle- eJ?. resrosta ao pedido de dem1ssão? ·Que não enten
cet· e respelt:•r. . . dta conven.onte concedol-a, porque o· moLii'O .da di-

Hontem V. E:-.:. fot tostimnnlln dn qno, npr<-son- vergencia quesed~:uentre essefunbcionario c n diro
tando-se por parto ~a o ppos}~ii.o um requeri~ento ctol'ia. d.o ~anco estava, a seus ol~osjustificado. Para so 
pedindo v o gove~no mfonua<.:o.os··s~bre ma~ena que poder aJutzar_a ~espelto do obJecto de qw3 i o tr; cta, 
é da competencta do COI'pO legts!ntwo exummar, ne- 11110 pos;;o cXJmlr-mo de expOr o facto tal qlial pas
nltum de nós pediu a paltlVra, porque esta vamos todos sou-w 110 conhecimento do senado. Não fui e11 quo 
dis;.ostos. a votar pelo requel'imento sem a menor pt·ovotJnci ~'discussão que nos o~~upa e que rrie ó 
coutc.taçao. . . . . · . . pessoai; e amda meno~ se póde attrtbuir·me o querer 

'O nobre senadur po:cm JUlgou convcntente eXJgtr, tiemo,ar tr"balhos 1m portantes dando esta res
tam bem informa!;ões ncerca de um facto occorrhlo posta, potquo entendo que a minhà poticão mo 
h a poucos ti.ias, o nes>e sentido offer~ceu um_ ;,ddit~- u~l'iga, nesta cxpo:it;;õ.o, a mostrar que o governo. 
mento· c, est::m ·o 011 na casa, entendi que nao dtJVIU nao collocou a questao· no terreno em que o nobro 
deixar' pussar som algumas obse1·va,ões o que disse o senador a suppoz collocai:la. . 
nobre senador; c, como· [;ão po:so dar o meu voto no · Os estatutos que re;;em o banco do Urasil impocm 
additamento offereddo, po: que me pa1 eco que a ques- ao presidente d:tquello estabelecimento o dever c e 
tão do qu~ ne_lle se tracta não ó <la compctcncic~ do apt:escntnr á ass~mb:óJ geral do; acciónistas o .t·a]a.:· 
poder legtslJtlVu, cumpre-me .dar as razoe:> por. que wno dus operaçoes do banco ; accrescenta as. ~·ala.: 
assim penso. · , "" . . v:as-~m no1~te da directoria: .!;>estas pàlnvras dedu-

Não qontesto a nenhum dos nobrevscnadoros o z1u a d1rectona do banco o dtrc1:o de oiTerecor emen
dir. ito do 'censur"r o go~erno pelos netos que e:le das, quando o presidente 'do banco lhe np1 e::cnt1 o. 
pràetic.n·; estOu p ompto a nnn!llt' á opinião dos que relu todo que tem de ser lido pcrant'' a assenibl•~a gc
entendem que podem CtJnsura'r a nomeação, demissã_!);' ral dos accionistas, oiTerecendo. as considerações qtw 
ou conservação do emprcgatlos publicas; mas n~u entende convenie::te que sejam inseridas no mesmo 
posso convir e:n que o E_cnadu tenha o direito de ext- relntol'io ; } ~ste um c.~ircito do que. ella tem u~ndo, 
gir as razões por que o governo procede desta ou segundo bOU mformado, o a quo os dtv. r.•os prosttlen
dn'C{ilella maneira, conservando ou demittindo os fu·ne- tos tôm .annuidn. Achava-mo pvi; eu lig\ldO ii letm 
cionarios de sua nome" cão. Parece-me, talvez esteja dos estatutos e li sua intelligencia, jtí firmado ~m pre
em engano, que soria i~var além das conveni• nci11s cedent~s a quo nõ.o Tecusci ac'ed~r, is.to é, a roco
e~se dit·eito de exame que compete aos membros do nhecer que· a· diroctor:n tem direito do exigir quo no 
corpo legislativo. relato tio se insiram asobs-,rvaçõcs quo lho pnrecerP.m 

Na questão sujeita trm o governo o direito in- crnYenientes; e quo so proponham uello .11s medidas 
contestave\ do nomear o presidente do.'bnnco; logo que lho parecerem u:cis ao estabelecimento. 
compete-lhe tambem o diroito de conscrvnl"o ~u de Ao presidente do banco, porem, como ~quPlle 
dcmiltil-o, quando entender que assim ó convemcnto. sob cuj::t nssignatura t~nl de appnrecer o rei• to
Si porventura a 11omea~ão ni:10 fôr acortadu, ou in- ri~ co,npcte (nem lhe póJe ser ne>gndo) o direito 
convenionto.ad•mis>ão,eu sou o primeiro a r.ect;mhe- de' pesar si as_ ohservnc;ões da directoria dovom ou 
cor cm qualquer dos nobres senadores o dtrelto de uiio fazer pa1 to do mesmo rclatol'io, o o modu po1· 
ccnsut·ar e;ses uctos do_g9yerno; mfis, na hxpotheso que as deYe enunciar. . . . _ 
do quo so tracta, com·u·a quo o senado CXIJU do go- Si o prosldtllllO se conrorma com .r. d•roclo.nn, nao 
vorno os documentos om quo o !lo se firmou pu aros· ha difficulJ<•do :.lguma. Si porém discorda da opinião 
pond·cr a um funccionnrio do sua nomcnc;iio que della uhi comeca a difllcultlado; tal.vcz. fu;se ~sta 
·não ac~cituva 11 tlcmissão por cllo pedida? · d pri:noira o~cJ"sE:o cm, q•,c w dó~sc um caltfildO 

( O Sr. Viscóltdc de Jcquitinltonlta_dá um Cll'!ll'IC.)'!>·imi\hnntc. 21. 
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Tractsvn-so no z·clatorio do oxrôr á consideração esse negocio, o disse ao Sr. miaistro: <(acho m l nosfa 

•Ia assembléa gora! do3 accionistas todos os Cactos dirtlculdade, entendo que nã? devo ir além daquillo 
occorridos sob1 e as· providencias· tomadas a res- quo assegurei á directoria que faria; e ella in>istl 
peito dos saques que se fizeram sobre a praça por um vo~o uuanime quij sua emenda soja insc~ 
de Londres. rida no ralatorio; julgo portanto do meu dever pe~ 

Fit a expo~ição com a clareza que mo paroeeu dir exoneração do log.:tr, poTque niio subscrevo o 
noccsunria; a directoria, porém, ootendeu que, na essa idéa » : desde qu" o governo re·pondeu que não 
p~rto Dila!, quando se tracta"'a do ultimo ofllcio di· acceitava minha demissão, e que eu Linha razão •••• 
rígido ao SO~"Crno, en1 q1JO se declara\'a que,. nã-o 0 Sn. SlLVIllRI. DA 1\foTT.~:: _E' n .torai que 
;•nnuindo á pNposta para fazer os saques sobra achasse razio em v. Ex. 

• Londres com as gorantJ<~S qoo lhe tinham sido an- .. 
toriormeote prostadu, ella se eff.,recia como inter~ O Sn. DIAS ox C.\1\VALHO : -· .••• entendo que 
mediaria parti os saques por conta do governo, se de- nessa parte o governo niD fez msis do qut1 declarar 
via Dccz·etct•nt"r que este ofílcio não tinha tido que minha opinião era suston~avel, que concordava. · 
respost:t. . , comigo em que as expressões que tinham lido 

Cóncordí·i com a dirP.ctor·iôJ em quase fizesse meo~ objecto de questão eram surtlcientes para exj;Jlicar o 
~;ão ele que ·com esse ófncio se tinlla acabado a ques- occon·ido. . 
tiio; a redigi o período da &eguiate maneira (talvez Não houve, p6is, nonb.umJitrcta; tanto ru como 
que uma ou outra palavra me escape- agora, porque a directoria queriam os que se d-u~lara•se no relato
do borrão que apresentei não deixei cót~i~>): ·d Com rio que aquella oCOilio tinba sid•J o ultimo 1 houve 
eese ofllcio ou com oEsooffurecimonto ficou terminada apenas uma simples questão do reducçã~, a q~te nii.a 
a correspoodencia havida entro o banco e o governo ano ui palas razões que já exp~z. · 
sobre este assumpto. » QuanJo eu digo que, depois da carta que um.t · 

-Persuadi-me de que nestas palavras e&tavn impli- pesso·l escreveu á outra ficou lerminad<t a correspon- -
citsmcote comprobeodida a idéa de .qu(>, além do cia.ontre ambls, creio que nã'> s ~ me póle pergun- .. 
ultimo oCficio que a directoria do bloco dirigira ao lar;- Qu3l foi á resposta da 2 • carta? L~gl) que et~ 
goreJ no, nenhuma otJira rtlaçiio official tinha havido dis;e que, depois d1quolle officio da di. e :tod.t do 
úa· parto do governo nem da parle do banco acerca banco llcou terminada a correspon·lencia entre elle 
doa saiJues. Crdo que assim enunciava o• pensamento e o governo, oiio está chro q110. a es ·e efllcio não .. -
de uma maneira clara, ao rnenos para as pessoas ho~uve resposta do go•orno'l Corno podia terminara· 
que qüizerem examinar a questão despidas de toda e · correspoudencia,. si tivesse ha\'ido outro oCIJcio di:t 
qualquer prevenção. . . - governo 'l Logo, as e:tpr~:>ssõos enunciadas por mim no 

MJs a dir.ectori8:_ do ~anco ain~a obs<'tvOu que esse reiatorio eram suíllcieute~ p>ra explicar a que11tlo, e 
meu enunczado nao tinha suCOc1ente chreza. para a foi como o governo entendeu. ·. 
mór parto das pessoas que lessem o relatorio; e, Não julgo necAssluio dizer mais cousa alguma: 
iJesejando tomar mais explicito o seu pensamento, para formar o juizo d•qua.les quo me tltm ouvido.· 
exigiu que se accrescenta~sem as palnvras: <c não se Asseguro ao nobre senador que não bouve questão 
tendo dignado -o goYerno de responder si occeitava possoal: houve uma q<Jeslão de intelligcncia : eu en
ou não o offerecimento do banco. ,, · tendi da maneira por que acabo da expôr, e a di· 

Parecendo-me ver nestas palavras alguma cousa rectoria da maneira· contraria. C lli<'lVJ as mo~lho
roais do que n sio1ples narra cão do Cacto, observei aos res relações com todos os dire::tore•; d~vo-lllei o 
meus illustres collogas quo não acceitava essa emenda ; obsequio de declararem que sentiam qu l eu houvesse 
que cste.va persuadido de que tinha enunciado suffi· pedido ~inh1 !lemiss~o. ll~as não a pedi pJr merll 
cientemente o pensamento da directoria; pensa- cercmorua, e stm coovenctdo de que o·governo m'a 
mento a. quo cu lambem lloouia, porque nunca foi daria. O governo, 'pot•ém, entendeu •qua eu linha 
minha iolen~iio occultar os factos, nem negar a ver- procedido em regra; no menos aos seus olhos estoo 
:.ln de do que se tiuha pasSldo; mns.que a maneira da justificado. • 
Jxprimir essa idén. não pçdin ser negada áquelle sob Poder-se·hia talvez k•m pouco além; mas entendi 
~UJR resp_onsabilidndo immcdiatn tiuha de npparece1• que devia proceder com() procedi: não ma arrependo 
1 relatol'lo. do que fiz; sujeito-JU9 ao juizo do senado· nest1 

Eatretant() a directoria iosisHcr em seu.proposito, questão. . 
;pprovou.a emenda unanimemente; e então decla- : o Sa. SILVEIRA D.\ MoTTA (pela. ordem}:- Eu 
ei dcsdo Jogo que ia pedir minha demissão, por11ue acho q!IO o meu rcquerimert·G deve ser sep;~.rado 
1iio 11presentava o relotorio com aquel!o trc.chl. deste requerimento do Sr. visconde de Jequttinho· 

Eis o que se passou, Sr. presidente. Pódo esta nha. O mou· requerimento versa sobro pedido. do 
ueslão sar onca~ada d~ diversos modos: póde-so. informações a respeHo do omprestimo Coito cm I,.on
ccusar-me de nao tor ttdo bastante razão para niio dros, e a respeito das instrucções dadas por S. Ex. o 
·otnr com a. direct?ria; y6de-se justi~ca~ o procedi- Sr. ministro da fazcmda para ·se fazer esse empres
··e~\o da dhectorta; nno proton.do JU~IJI1car-me, e timo; e o requerimento do nobre senador fOla Dahia 
:•ulto monos condemnar o. procedimento da dircct~- versa sobre a questão a ue deu Ioga r a que o nobre 
rn ; o .que pretendo, com ostas observações quo te- prosidento do banco pedisse sua demissão.· 
ho fe1to, é mos:rar quo a questão ·não foi collocada Em primeiro Jogar, ontendo que niio devemos 
o terreno em que fóra desta casa se"tem pretendido adiar o mou pedido de informações sob: e ma teria 
'tBboleciH-a. · tão importante por todo o tempo que durar cs ta qucs-
Não houve uma lu ela!!- respeito de publicar-se ou tão relativa a demissão do nobre presidente do bmco. 
~culta r-se um íacto; nao, senhores, a quostiio '·or- Quando ouço !aliar em bancos, já mo parece que a 
'u unicsmeote sobre a maneira do exprimir o oc- discussão ha de durar muito; e ou não quero sacrí
•rrido á assomi.J!én gorai dos nccionistas. • llcar a brovidade das informações a respeito do em
OrP, d<sde quelen>i no conhecimento do governo pr('atimo ás alternativas da discussão do rrquerimonto 
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do nob!'C Sflnador pela llJhia Í1 respeito do baur.o. 
Está me pat·ecendo que esta questão ha l!e lct· uma 
grande discussão nesta casa... · 

o Sn. Dus DE C,\1\V,\LIIO :-Niio rui eu ·que a. 
- provoquei. 

O Sn. D. MANUEL :~Venha mais isso par~ honra 
~'gloria do senado .•• 

o sit; SILVEIRA DA MorTA :-Eu, Sr. prrsidente, 
ligo grande impcrlancia ao facto de obter informa
ções do nobre ministro da fazenda acerca do empres
timo feito em Londres~ brevemente toremos de d1scu
tir .o orçamrnto,· o nessa· occasião é preciso ·q1ie .o 
senado esteja· habilitado com .todos os e~clare
cimentos. 

·. Além disso, não é sõ 1iorque cu julgo que não. se 
deve sacritlcar a brevidade c1estns in·forrnaçõos.a este 
novo requerimento qne está cm discussão; é taro
bem porque me parece, Sr. presidente, que até 
certo ponto ( pcr~oe-m_e o meu honrado collega) a 
matena do requcnmento do nobre senador .é_ estra
nha á mataria do meu reque1imonto. . · 

O meu requerimento reduz-se a um pedido de có · 
Jlias de actos orJlciaes; cópias do contrnclo_ e instru
ções para o emprestimo; ·e nobre ministro da fazen
da já·facil tou o exilo do meu pedido dizendo que 
não tem duvida alguma em dai" as informações, e 
que falta· sómenle traduzir os documentos a que se 
refere o requerimento. Quer veriham os originaes 
ou cópia dos o iginaes~ traduzidos ou não, creio 
que.é muito racil a satbfnç-ão do meu-pedido. Por
ta'llto, para que demorar por mais .alguns dias esta 
p~~1 . . . 

Em segundo Jogar, pando se tracta de pedir co· 
pia de 11ctos offidaes, que o gove:mo nii.o nega nem 
póde. negar, 'salvo em um ou outro caso, quando os 
interesses publicas exigem que se occultem taes 
actos, creiu que não se deve enxertar um pedido de 
i.nformP ções sobre o banco. · · ·. 

_Agora devo dizer ao senado que sempre lobrigo 
alguma atllnidade eotre o meu requerimento e o ne
gocio do banco ; porque, Sr. p~esidente .•• 

o Sn." D. MANUEL: ~ Isso é eeta ordem? ••• 
-o Sn. SrLVEIRA DA MorrA :-V. Ex. perdl)e, dei.El

me· dizer estas cousas •. _ 
O Sn. D. ~IANUEL:- E>tou perguntando si é 'pela 

ordem. · 
O Sn .. SIJ:VEIRA · DÁ MorrA: - E' pela ordem, te-

nha pacrenCia.... . 
O Sn. MINISTRO DA FAzENDA :-E' uma ·Ma ordem I 
O Sn. ·su.vEIRA D.\ 1\loru·:-••.• V. Ex. tambem 

costuma falia r pela ordt>m •••• 
O Si\. D. 1\!ANUEL :- Pouquissimas vezes·. 
O SR. SILVEIRA DA Maru :-'Porque se incommo

da com o que estou dizendo ? Alá nem· posso fallar 
muilo hoje, estou doente. . 

O SR. l\hNlS1:no DA. FAZENDA.:- O que seria si não 
estivesse doente ? · · • 

O Sn. PRESIDENTE:- Attcncão I 
O Sn. SILVEIRA D,\ 1\foTu :-1\Ias, Sr. prCJ~idonto, 

eu sem)>re diviso alguma afllnidade entre os dois re
CJU.erim• ntos, porque osto negocio do emprostimo 
tom uma afiliação extensa ..• 

O Sn. 1\Irmsroto D,\ F.\:t.END.\ :-E filhos ospurios 
nito tom? 

O Sn. SJLYilJR.\ DA MorTA :-Acho que tom fili&(·S 
espudos o muito cspurios. Si o nobre ministro s~ 
dignar t)Xplicar o qua <>ntendo por tllhos ospurio:a do 
ompresthnr>; sorá forçado a reconhecer que ollo os 
tem e·muitos .. Poi·ém não ([uero falla.r nisto; foi só 
para responder, porque tcülíosempro em grande con~ 
sideração os apartes de. S. Ex. . 

O Sn. PnssJDENTB: -0 Sr. senador deve UmitJII"• 
se. ao ·objecto para quo podiu a pala ira; 

o Sn. SILVEIRA D.\ 1\IOTTA:- Estou na ordem,: Sr. 
presidente .. Pedi a p·ulavril para requerer uepara~ão 
dos requortmentos que so ncha1n· ·em discussão; 
desde quo se tracta da soparaçiio de uma ma teria, es
tou no meu .di~ei!o mostrando quo .a ~na teria é simi
lhaoto ou d!sSlmllhnnte; estes são os fundamentoil 
com que s.e póde reunir otr separar as matarias .. Si 
alguma d1~essão tem havido, a_ culpa iião 6 -minh:1 .. 

O roquer1mento do nobre·senador pela· província 
da Dallia tem afllnidade, e não muito romota."-. •• . 

O Sn. VIsCONDE. DE JJ~UI~INUONII.\ ~ :... Isso é vef-
dado. _. 

O Sn. SILVEJRA D.\ MorrA: - ' .•. ~om ~ idéa do 
emprostimo,. por causa da afiliação que tem esta 
idéa. · ' · · . . 

A idéa do omprestimo. fe'to para ·a estrada de 
ferro do Pedro II. ligou-se com a idéa de se pór os 
fundos do ll'}esmo- emprestimo á disposição do uma 
casa bancuta desta praça, para que ollil pa'g1isse 
com e~ses r~ndos as letras cuJos faquos () governo 
garantiu aqu1. . 

Esse emprestimo em Londre1 foi a mlaa explo
rada para essas operaçõe~ de saques e cambio artin
cial do Sr. ministro da fazenda. Sem a perspectiya 
deiíse .t,áOO,OOO libras que e>tavam om. Londres 
ainda por sa realizarem, o governo nii.o se teria ani
mado a dar sua firma romo garantia a.uma casa 
bancaria desta- praça· que não. tinha fundos; como 
demonstra o s~u balanço publicado este moz-, para 
essa casa ba-nca~Ja, li _s,.mbr.a e á cu,~a da perspectiva 
de um emprest1mo; fazer saques·e·retirar da praça 
do Rio de Janeiro no espaco de quatro mezes a· enor
me quantia de sete mif con-tos , q1:1e o g.)vcrno 
niio quiz guardar _em~ seus-cofres e entregou á mer~ 
cê da p~ssoa· garanhda contra todas as practicas 
commerc1aes; porque, sempre que uma firma ga
rante uma outra para um saquo, a firma garanti
dora é que _recebe os fundos, e o nobre ministro {.-z 
o contrario, garantiu o entrPgou os fundos á· dispe
siçãó; do. garantido: Eis nhi c~mo a queslilo do em
prostlmo tem afJlmdade prOXlma com a questão do 
banco. . . , 

Quando se tractou de flizer esses saqtJes .do nobre 
minUro da fazenda, o banco .do Brasil foi consul
tado, ó verdade, mas de que modo? S. Ex. uiio lho 
propoz as' mesmas condiçõP.s que depois olfereceu a 
outra casa banc~ria ; foi por isso qua o banco do 
do Brasil não acceitou a proposta,: · 

O Sn. Mniísrao DA FAZENDA :-Peço a pala na 
para discutir esta questão. • . · 
. O Sn. S_IL.VEIRA. D~ Aior-rA :.-Estimo .mui~o que 
o nobre mtmstro pediS>e· a palavra para discutir esta 
questão ...• 

O Sn •. MINISTRO D.\ FAZEI>ID.\: -l'el; dociml vez! 
O Sn. SrLVEIR,\ DA MorrA:- Isso quo digo o no

hr? rpini~tro n5o pótlc contos lar, pontuo está os
•;11 pto. 

, 
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O Sn. Dt.l.'l llll CAili',II.nO: - Owlo? 
O Sn. Su.vr.uü D.\ 1\lOTTA:- ?{o orildo do no

bre ministro no unnco. 

tinhn prophct:Rntlo qrtc o emprc tirt1o hnli~ do fCI' 
foi to com corl'li .ü 'S rn~is dc~l':n·or.,Yci~ do quo .... 

O "n.· l\Ir~Js'rllo n.1· fciZE~D,\ :-E' o mc•lhor··quo 
so tt:m fdto.. O Sn, )liAS DI! CAnV.\I.IlO:- Não, sonho I". 

O Sn. Su.v~m.\ n,\ J\IO'!"rA. - O nohro rnini~tro, 
qllnndo convidou ao bJIICO do Brdsil par'n ÍliZé'l' os 
EMJUC', pmpoz condições muito mais onorosus do 
q11o ns rruo for·am ofl'urocidas ao banco 1\lauú. 

O S1:. Di.\s• DE CAnY.ILUO: -E' outz·l questão. 
O Sn. Sn.vEinA D.\ Mon:.~: - Pois esta ó f[IIO ó a 

minhu proposit,;ão ; o, qu11ndo a prol'uri, foi que o 
nobre ministro pediu a pnlnvra. 

O banco do Dra~il respondeu quo não podia íuz•r 
os saques, 11orquo S. Ex. o:»igia que elle rcmettesse 
mota os i c, fossem quaes fossem as razões, o nobre· 
ministro não respondeu a-o ofildo em que a directo· 
J'in do banco dizia is:o. O·IJ:mco deu a S. Ex. muito 
·oppo~tunamento as r<~zües por que nito podia fazer 
os saques rcmettendo ouro i ossa ora· po1·tanto a occa
sião cm que o nobre rninistl'o devia propôr alguma 
Jnotlificn'Çiio, por ex•mpl•J, ns mesmas condi<.ões que 
foram nccilitns·polo banco 1\Inu:í; Jlli!S S. J~x:. nem se 
. dignou responder no ofllcio do banco. Eis-aqui a afi
liação ou nfünidndo. quo achei entro a questão do 
,llmprustim·• o a questão sobro que ,·crsa o requeri
monto. do nobn:i senador-pda p1·ovincia da Dnhia. 

Sim, hn ilffinidado, mosnio porque desgrnçada
rr.cuto éom esse emprestimo do Londres ha muita 
cousa que tem nfflnidadei são taes as mmillcações 
quJ se dcrivnm da ir.lé,, do cmprestimo que não po
uemos deix:u··ue achar aranillado com. outros negocies 
c principalmente. com os negocíos bancarios. 

Digo, porém; Sr. presidente, que as matcriasdos 
dois. requerimentos, comquanto aCJlns, sã:> de na
Luroz.;t diversa. O nobre stnador pela DJhia pede in
!ormaeõcs.a .respeito do procedimento quo o governo 
teye para com o Sr. vice-presidon to do banco do 
Dt·asil 'l uaodo pediu suu. ex:onornçã.o o não lhe foi 
concedida·. Estou que o nobre senador pda Da h ia está 
inteiramente em_seu dil·eito pedindo :r o governo essas 
informncõcs, principalmcuto porque o Sr. ministro 
da fazenda .no oftlcio que dirigiu ao nosso illustro 
col!cga o .Sr.. vice-presidente do banco não se con
.tentou de dizer-lhe: cc Não concedo a demissão ''; 
dhso mais: «Não concedo a detnhsão porque V. Ex. 
tovo roziío na questão a favor da qual a maioria do 
banco votou unanimemente. '' Que quer isto dizer, 
senhores? Quer dizer o seguinte: . 

O Sn. PnESIDE~TE : - Mas isto é discutir a mate
ria o não fall.n· peia o:dem, que foi só o fim plra que 
pediu a pala ,·r a. : · 

O S.n. Sn\'lllll.\ r,\ ~lonA : - ••.. si nc~ro o nc
bro mi.nistro 111t•l r.i• .. ~s'' cmpcnh~lí•J 11 .gBr.~nti~ !lo 
g-overno nnqnnll,·s S''qun, imprud' ntcs; ou que t11•h~ 
dilo o>~ as ràl ,vr·n!, o mo j.Hoee que S. Ex. dru a 
noricin muito deprf'ss,,, como r:nra dor um desmen
lido zís rninh!ls con..-ircõ~s: cc Yú•, qu() dizíeis quo o 
o:n;rr~limo h.1Via de's••r feito com con~içõcs d• s~ 
vantpjOMS, fllbOi que f~i (f"ilO COm COOoJii,)ÕiJS llS DlllÍS 
vantúJvsns possiveú »; avista das pnl;;nas do nubro 
minhtro fiquei mnis· wct·g1do; o di;~e comi:;o :· "Em-
11m, tal sP.ria o mil8gre •.. » 1\fas ni•o foi' milagre, 
Sr. pt•esidenle, que no·tns m#terias do dinheiJ·o niio 
se r-zem milagre~ na praç I do Londres; fllZClll se 
cousas muitos practicn~; B portanto, dndes a~ CÍI'
rmmstancias em que S. E:t. collocou o govor·no do 
Dt·asil naquelln pra,.~. o omp_rrslimo necossnr.iameotc 
devia ser fei:o, como foi, com coudiçõos .d;:s..-an.
t~jr>Fas i o ó preciso que o paiz se. convença. desta 
verdade. Não c!llpo o nobre ministro dd fazl)nda .•. 
tO Sn. l\hNts·mo D,\ FAzE:sn:\: -.Tambem não lhe 
pec;o descul )'as. 

O Sn. SJLVI!IRA D.t Mo·rrA :-Sei quo V. Ex:. não 
pr_ecisa do minhas d~sculpns •..• · ... 

O Sn. :Mnns·rao D.\ FAZEND.\: -Do certo. 
O Sn. SILVEIIl.\ • DA MonÁ:- .. :. t: um homem · 

popular; mas OU riib cul['o' o no!Jr·o ministro,- .DJtri
buo trido isso 6 su .• inft:licidado ..•. 

O Sn. 1\h:\'ISTilO D.l FAZENDA:- A h I é verdade. 
O Sn. StLVF.In.t D,\ 1\I· TT.\ : - .•.• -porque em 

negocias de emprestimo é (orl,iOSO TOr:onhecer que a 
felicidade ou infdidd~de do· indh·iduo concorre· 
mu'to para as suas vantngens ou desvantageos. 

A's vPzes um bom tJmador de dinha.iro, 'porém 
menos feliz, sujeita-se n peiorcs condições, ~o- pass 1 
que outro qr1e não oll'ereco tanta garantia·. vai ao 
rnercadJ e levou' a dinheJro por u1n juro menor. 

O nobre ministro já foi infeliz com os· saques,
porque até hoje o tal cambio do 25 J/2 C·'nservii·Se, 
npez11r dos e~forços quo S. Ex. empregou para fa-
zer uru r.ambio artificial; ap·nas snccaram~se pelo 
ultimo paquete algumas Iiblinhas esterli1lss a 2G. 

O S!l. l\frNI$T~o D.\ FAZENDA: - Está enganado; 
os saques do psquete passatlo f<Jram à .26. .. : 

O Sn. SILVEIRA DA Moru :-Não quero contrariar 
a V. Ex. ; já tenho demonstrado as razões do simi
Jh,nça o dissirnilhança entro os dois requerimentos; 
portanto roqueir·o a separação do meu rcquerimellto; 
o rc.jueiro esta separação, porque de:ejo que o Sr·. 
mini~lra da fazenda nos mande quanto amos a cópia 
do contracto do emprestimo, o das'instrucçõcs que 
8. Ex. dou. para esse fim. Acho uma preciosidade 
muito grande cm quo se publiquem essas cousas. 

O Sn. SrLVE•nA o.\ 1\IorTA : ;,__ Pols.não J àpezar de 
tudo isso o nobre minisrro não tem conseguíJo fazer 
chegai' o cambio a 27; e foi sobro ·o·que nos empe
nhou sua palavra, quondo empregou o~ recursos 
do Eslado em.operaçõe~ de cambio artificial. .•. 

Tamb'om declaro que não attribuo a desvantagem 
do emprcstimo ao nosso ministro em Londres; 
ello ó · innocentissimo, .elle ó. que ·fo;,z um mil;:gro 
contrahindo esse emprcstimo· mediante as ci;ndi
çõos com que o obt11vo; dudns' as cii'cumstancias 
em que o Sr. ministro da fazenda poz n'aquella 
praça o governo dg Brasil. · · . 

Otrro dia o sonndo viu que o nobre minhtro dn 
fazenda, rra primeira occasiiio que tovo do fnzer üm 
discurso sobro ma teria extranha, comeqou logo por 
dizer-r,cs: cc Olhem que o omprestirno j(t se f,,z c sn 
fez muito van'n,josarncnt_o." Ora, eu qtio cm um dis
curso sobre o~ s~rptcs tmhn quNid9 sc1· Cu~SlHtdra, 

. O SR. D. 1\l.\:\'UEL :.- Mil<tgres em Londt•es I · 
O SR. StLVEinA DA MoTT.\ : -S. Ex. collocou a !li 

o no~so governo na posiçilo do um devcr.lor·;ipor·tado; 
.o S!l. ~lJNIS'l'nO D.\ F.\ZE~DA:- Isto ú p•!la ordem r 
O Sn. l'niJSIIJENTll: -1\•rno a rCilClir ao Sr. se-

"I 
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na dor que se deYe limitar ú questão de ordem, parn a 
qunl unicamculo lho dei a pHlavra. · 

O Sn. D. 1\l.ANI'EL : - Deixe-o, Sr.- presidente, 
está curando 11 enfet·midade. . · 

. O Sn. SILVEIRA DA 1\Io'rTA : - Eu c;;lou. uiscn· 
lindo, Sr. presiacnte, a ditr<Jrença de m•teria; V. 
Ex., perdoe-mo, tem sido um [1ouco impertinente 
rara ccm'go. · · · 

o· Sn. D. nfANUEL: - Estú tomandJ um suador. 
_ O ·sn~ SILVEIRÂ DA MoT.TA:- Desde que prço 
que o meu requerimento seJd separa.do. do r ·quetl
rn~nto do .nobre senador pela Bahin, tenho o dir.eito 

'ile entrar na contemplação de. um e outro para mos
trar a ~imilhança e. dissimi-han_!ta ; entretanto, vou 
Hlli,f•zer a V. Ex., não CaUarai muis nas inft:licida
'des do Sr. ministro da 'f,zenda. 

O Sn.:, llhNISTRO DA FAZKNDA: _..: Falle nas suas 
felicidndfs. 

O Sn. ·SILVEIRA DA· MoTTA: -Já que não for8":n 
infelicidades, foram erros. · 

o. Sn. PniisiDENTE: -Mas em summn.: •. 
. O Sn. ~ILVBIRA DA 1\loTT,\: - Requeiro a separação 
do rc·quenmeuto. 

O Sn. Pans~DE:o.'TE:- Separados estão.elle~. (Risn.) 
· O Sn •. SILVE:nA DA MoTTA : ·- Não estãfJ, Sr. 
rresidc lí te. ' 
.. OSn. Pfli!SIDENTE: ·-Eu jn hontem decl~rei que 
considerava cada um dos requerimentos como um 
requerim·ento diversCI, e i~sa por não ter à .menor 
depend~ncia um do outro; visto versarem sobre mà
teri~s diversas; e tanto as~im !'· entendi que la pôr 
\l do honrado ,membro 11. vota\ ao, o que não pude 
fa:.:~r, . por ·pedir _-então· a palavra o Sr. visco'nde de 
Jequi 1nhonha. • · 

O Si\. SILVEIRA D.\ M'oriA. : .;_ Como V. F..x. deixou 
que o nobre ~criador peJâ· províucia de Minas Calla~se 
s~;bre o requerimento _que o. s~. visconde de Je•tui
tmhonhll apresentou como· addihmento ao meu, en.:. 
tendi que ambos estavam em discuEsão. 

O .SR~ PmlSIÍlE~TB i -Deixei falia r o Sr. DÍas de 
Carvalho, .por me: parecer que só queria expli
car o fact_o de que se tractava. Tem a palavra o 
Sr •. vis.r;onde de Jequitinbonha.. . 

O Sn. VISCONDE DE JsQUrriNHOl!Hi (pela ordem):
E' tómente para fazer uma pergunta ·a V. Ex.: O 
Nquerimento e o additamento. estão separados? Eu 

.não ·concebo como, tegundo o regimento, hão de ca
trar· em discussão conjunctamente ; 6 indispensavel 
que 'V. Ex. ponha ein discussão primeiro áquelle 
requerimento que V, Ex. entender que deve preferir 
ao outro, que·deverá entrar em discussão de!Jois de 
votado aquelle. · . 
· Sendo dois os requerimentos. (daqui em diante 
chamarei dois requerimentos, porque não quero 
upa"rtar-mo .nnnca.da decisão de V. Ex., e V. Ex. 
considerou hontem, e ainda considera hoje. ·-como 
proposições ditrerentos 'tanto o requerim<:Joto como 
c additvmenlo), sendo dois os requerimentos, eu te
nho, segundo o· regimento, direito dé falia r duas 
Tezes sobre c .• da um dellos; mas, si ellos ~ntrnrem 

· conjun_clamente ell! di~cussão, o que so segue é que 
l10i do f•&lLr sómonto duJs vezes sobre os dois, o 
isto ó privar-mo· do direito que tenho do fallar duas 
,·czas sobro call.n um de!lcs. Eis o rnziio por quo 

tomo a ous:~diJ: de pedir a V. Ex. haja do declarar 
qunl .dos dois .requerimentos está actualmente em 
discus~ão. Pelo que v~jo, decididamente ·está em · 
-iiscussiio o moU ndilitamento, por jsso que O·JDO-
bro sen.td1~r f'Or 1\linas Geraes fa!lou .sobre ~.!lé. .. . 

O Sn. SILVI!IRA DA MoTTA : - Não ildinilto que 
esse entre primeiro. · .. , ..... 

O Sn. V1s~ONDF. DE JEQUITINIION~Ü: ·:_ Então, 
quando so der destino ao ·meu. ·requerimento, 'lerei· 
de tom1r 11 palavra. v. Ex. e o senado _certamente 
considerarão ajustadas estas minhl& observações;·.:/. 

-o sn: D. lllANUllL : -:- t uma rar~:t ;, r~iiz~~~t~ .o 
pail está vendo._ · . . . . • .. ; · , . 

:•o Sn~ CANDIDO BoRGES: ...:. Não feino!l medo' qlíe' ~ 
pab: vejl; até es'Umamos. · · · - .. ·,' ·~ ··: ', ·:·'· 

.• o sn. V1scoNDE nB JEQUITINnoNn~-: ~·P~~:ro:na~ 
ní•so, V. Ex. permltu que eu abra· um parenthe•is. 
H~ um dilo muito espirituoso qne veiu-.no>Corrtio 
Me1·ca11til de. hontem relativamente á p•oposições 
desta8: « o paiz nos ouve ; o paiz cs:á ·vendo, '0'p3iZ 
ha d~ vê r, etc., ele., (riso) » . Fecho· o p~renthesís'e 
"Onl!DÚO, · : .. ' "• · '' • ·· ., .. 
~ssim, ~i V. _Ex. entende. em. sua sabedoria :~IJU:e 

e'ta cm dJSCilS!'aO o meu add1tamento com·o. rtoqaerl
m·~nto ·separado, então· peço licen~iJ à v, ·Es:~"riaro 
tomar ·a palavra e· discutil-o; · s1 V. E:r;< porém, 
entt>nde que estão conjunctamente, é preciso sujei
tará consideração· do senado a proposição do nobre 
senador. por_ Goyaz; mas eu ·desfjava· dizer· duas 
palavras, porque- não quererei jamais ser ii causa 
de dllsordem no_ campo de Agramànte-,: e-:estou 
com muilo.susto que o. nobre senador por~· Goyaz 
queira por esta fórma .como Q'•f!.· pôr·f3m acção:cs 
meus sentimentos. de pai para .filbo,-porque.os)l08908 
requerimentos devem assim ser considerados. Não 
posso convir com .o . nobre senador em que •O •roque~ • 
rimento seja separado; mas.v. Ex. é qne ha.de-de- iSi-
cidir. · .. · · . . ' .. ,. ' ··-'· ·· ~ 

o sa. PRi!sinEN'l'E.: :._ Convem .'i. boa o'rdeiri' tfré~";_ 
gUiaridade da discussão~ e mesmo da voíaçãô~ qua 
ca:!a um dos·reqrlerimP..ntos,~.eja dis.cut,ido sepafl!.da-:- .. 
mente pará se não confundirem as divers1s ma terias 
qne coutêm. 'Ecomo o doSr. Silvei'ra .da Motta foi 
o primeiro apresentaM, é por orá à 'que' e!llá só mente 
em discussão. · · · · 

o SR. SILVEIM DA Mo~TA:'- Então ficam. sepa-
rados? . ·:.. ,. ·'· ·-

0 Sn. V1:ScoNDE DB JsQUITI:s-HoNn,\ : - Qual está 
em discussão '1 · 

O Sn. PaE~tDENTE ·: -~ Já declarei que Q , do Sr. 
Silveira da Mot_ta. · · · 

. Encerrada a discussão,. procPde-se á votação e ii 
approvado o requerimento do Sr•· Silveira. da Motta. 

Entra em'diseussão o additamentd do Sr. visconde 
de Jequitinhonba, ·.pedindo· informações sobre a de~ 
missão do vice-presidente do :banco do Brasil •.. 

O Sn~. SouzA FnAl'ico (ministro dà. fazenda):
Eu não preciso sinüo ac~rescentar muito poucas .pa
lavras ao que disse o nobre senador por Minas Ge
raes, vico-presidonte do banco do Drasil. Elle já ex
plicou quaes foram as razões de sua dívorgencia. com · 
a directoria dnquello ostnbolccimento. As palavras 
!lo nvisõ quo clirigi o o nobre ·senador communicnndo-

-· -
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lbe que niio f.lt·a accoito o seu pedido de dem)s~iio, e o não propllz outras com que estivesse di~J!Osta a 
dizendo que 0 governo approvava o seu proced1men~o,. tomar a si a operaçiio ; a sua resposta .defln!ltva era 
tendo por justifil'ndo o voto que 'dera na ques~ao. qu" niio podia fazer os saques.... . 
susritada, querem dizer qu~ o govem? entende pl'ln- ·O SR. SILVEIRA D,l 1\lo·ru :..:.. Com IIS condi~ões 
cipalmente que o vi~e-pres1deu~e, ass1m como o pro- que V. Ex. lhe otl'ereceu. · 
.si·lente do banco, nao está obrigado a acceuar qual- .'0 Sn. M1N1smo ilA FAzENDA:- Niio propOz outras. 
qU·lr redacçiioque se lhe queil:n imp~r.·para.por m~io s· R.· SILVEIRA D·· MoTTA:- Responde-se "pelo de'Ja se fazer publicas as dehberaçoes da d1rector!a; n 

de'd" que a directoria detihera que se deve tor~~r· m~mp caso em que se f.z a pergunta. · 
publico um facto,.entend~ que a red~cçiio da nollcta ·O Sn. 1\liNISTRo D,l FAÍENM:- Eu 'entendo· quÉf 
dt:lle compete ao presit!ente do banco, porque é este, quando se faz.uma proposta destas, qualquer estabe
qu •m assigna o relator1o. · _ lecimento que qui:r.esse concorrer á transacção daria 

Nilo posso convir de fórma alguma em que se en- rPsposta, dizendo: « Eu não posso fazer com llS con~ 
ten 1a que o president~ do ban~o foi a~i colloca.do para dições que o governo propõe, mas sim com estas, ou 
ser simples secretano ~~ d1rectona, e ~briJAdo. a aquell'outras. » Porém o banco não disse isto; ros- .· 
acceitar qualquer redacçao que se lhe quwra 1mp&r, pundeu que niio podia fazer os saques com as condi~. 
mesmo quando esta seja inconveniente, quando tra- ções propostas, e a~sim terminou a correspondenciii . 
ga responsabilidade a ello presidente,_ ou possa in- sobre este assumpto; accrPscentando no final do seu . 
duzir.a censura ·ao governo que o nomeou e de q11em offlcio as palavras: «Mas, si o governo entender 'que . 
é agente. · · a intervenção do banco, etc., etc,, » que ha pouco 

Agora direi duas palavras sobre a outra parte da li, das qu1 es se vê que a unica proposta que fazia, 
questão. era a de si11lples intermediar.io remettendo o go-

Está patent~ qu'l não houve resposta ao ultimo verno os fundos : ora, o governo que niio preci
oCllcio da directoria do banco; mas, era ella neces- sava de simples intermediaria, que o que queria era. 
saria ? Ba obrigação da parte do go:verno de dar res- quem propozesse alguma cousa sobre os meios de se 
posta a lodosos offlcios que lhe sejam dirigidos 1 encarregar dos ~aques, ·ficou entendendo que com o 

Eu vou ler. o ofllcio da directoria para mo~trar,q~e banco do Brasil nada mais h3via a tractar. Queres
a resposta não era necessaria, que a corres~ond_encta posta era pois preciso dar neste caso? Eu niio vejo 
tinha-se findado exactamente com else olflc1o. nenhuma, salvo si a cada oftlcío é preciso dar uma 

O governo Únba proposto ao banco continuar na resposta, tornando assim interminavel uma corres-
operação dos saques, e I! ba.nco respond~u marcan.do pondencia. . 
as condições c~m que·_o farta: O govern.o retorquiu,. O Sn. SILVEIRA DA MoTTA :-0 banco disse: cr Deixo 
que. essas condições nao serv1am, e des1gnou _aquel- ao governo os onus e as vantagens da operação li ; 
las com que dest>java que a operação f~sse reua. A e y, Ex. não. quiz as vantagens. . . . . . 
resposta do banco foi enriio o seguinte : o SR. MINIStRO DA FAZKNDA :-Eu tórno a lêr (1~ 

cr 111m. Exm •. Sr.- Levei ao conheci.mento da de no1)o o aviso de ·12 de mar~o}; . 
directoria·o ofOcio de V. Ex. datado 'de hoJe, em que Essa outra parte, de que o governo só· tomou. os 
V. Ex. declara que, não parecendo ao governo õnus e não as vantagens, está boje fóra de questão, 
imperial sufllciente a r•·solução tomada pela ~es- porque já se viu que o thesotiró nada· perde. E de 
ma directoria, a .respeito dos saques pelo prox1mo mais eslá me esperando larga discussão sobre esta 
vapor, o mesmo governo havia resolvido que o the- ponto na camara dos deputados, e melhor é não pre':' 
souro tomasse as medidas que se julgam urgentes para veuil-n. Está me parecendo que os nobres- senadores 
levantar o cambio , ma• que, ai o banco quizesse sa- estão incommodados com as interpellnções que um 
car até :25 ij'J. no proximo vapor, e até 26 no se- seu amigo tez naqtiella camara. Está ma parecendo 
guinte, pelas som mas de lib. 400,000 e lib. ~00,000, que, suppondo vicio nessas ínterpellações, estão re
o governo lhe assegura a garantia pedida, e tomará ct>iando alguma nova derrota, e querendo como que 
este prucedimento como um serviço fel! o ás finanças chamar a discussão para o. senado. · 
do Impo·rio. . · Senhores, todos os pontos dessas interpellações 

cr E a mesm·a directoria, consider .. ndo que a garan- bão de ser discutidos na camara dos· deputados na 
tia dada pelo governo nos termos da que concedeu para sessão de sexta-feira ; que cabimento tinha agora. 
os saques fdtos pelo banco em dezembro e Janeir~ o chamar o senado a si este negocio 't Será ciume de 
não ox1me da necessidade de remetter, quando mu1to, que essa seu amigo lbes qu~ira dar uma liçiio; com 
no prefixo prazo de dois mezes a respectiva impor- a qual p6de obter mais vantagens.~.. . 
tlncia, 'fláfl pôde a mesma direct9ria tomar a respon- . UuA voz: -Impingiu uma interpellação de 13 
sabilidade de -sacar pelo presente ,apor, como ella 
desejaria. . artigos I 

''Mas, si o governoim~erial enle!Jder que ainteF- O Sn. MINISTRO DA FAZKNDA: -Será ciume que 
ven~ão do banco na referida operaçao póde .ser uttl, os veteranos têm, porque vão recebor uma li~õo de 
o bÓnco do Brasil não tem a menor duvida em pres- um moço que entrou na nossa politica ha ~oilco 
tal-a, tomando o mesmo governo sobre si as vanta- tempo ? 
gens óu onus desta operação e a re~ponsabilidade das o Sn. VISCONDE DE JnQUlTIN!IONJJ,\: _:_ E' verdad"', · 
remessas para pagamento dos saques, e neste sen- v. Ex. é muito fertill •• 
tido aguarda as ordens do governo para executai-as. 0 SR. SlLVEJR.\ DA 1\IOTTA :- Na politica militante 

'' Deus guarde a v. Ex. Casa do banco do Brasil, eu creio que elle é até mais antigo do quo o nobre 
em 11. de março de 1858.- Jose Pedro Dias de Car- ministro. 
valho • ., 

A directoria pois respondeu dcji.nitivnmenle que O Sn. MINISTRO nA FAZ•:No,, : - Eu sou mu'to 
não podia sacar segundo as condições do gov~Jrno, mais antigo que olle, o llló do quo o nobro Donado!'. 
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Quando o nobre senador descançava 11 ão sei por or1do, 
eu fá soiTria pela polilica mililanto do .nosso paíz , 
pela iodependencia dolmperio, por ella soflrJ prf1io 
e expal!·iação que me faz honra, e de 9ue sem pré 
me &ei de recordar ; porque desde a mmha juven· 
tude te~ho-me empenhado em prestar s•uviço• 10 
meu pa1z. 

O Sn. D. MANTJBL :-Tem feito uroa tlgura muito 
brilhante, que causa inveja a muita gente. 
·os~. snvEmA DA MonA:- oh 1 

O Sn.. D. MANuEL: - Tomára o Sr ... fa2el·a lio 
bonita·! 

O Sn. l!JNisrno DA FAZENDA:- Si o procedi
mento dos nobres seuadores não é, como acabei de 
dizer, filho do ciume, lambem eu niio posso dizer 
que BF-ja vontade de procrastinar a decisão, vontade 
de .tomar tempe, porque os nobres senadores nio 
tomam nem querem tomar tempo ; todas essas ve
zes em ·que faliam pela ordem, duas, Ires, quatro 
e cinco vezes por dia, é porque julgam que ba 
nisso convéniencia'publica; todos esses discursos e 
requerimentos, rep,ito, nii.o são para tomar tempo; 
de todos elles resulta bem ao paiz, estou conven-
cido disso.... · · 

o Sn. D. MANUEL: -Pobre paiz I 
O Sn. MINISTRO DA FAZENDA : -Na diccussio 

desses 13, artigos na camaril dos deputados, hei de 
·mostrar até á evidencia que não ha a menor r&zão 

. nas censuras da opposição •. 

(0 Sr. Silveira. da Motta dá um oparte ) 

Eu sinto que o nobre senador se incommode 
tanto, -

. Hei de mostrar até que is~o a que chamam minha 
infelicidade está redundando em grande beneficio 
para opaiz; não se iacommode pois o nobre senador; 
V.Ex. é incredulo e sceptico, estou disso persuadido; 
quando vô o bem não acredita; para o mal creio q11e 
V. Ex ••..•• 

O Sn. SILVEIRA DA MoTT.\ :- Acabe a phrase •••. 
O Sn D. MANUEL :-Acredita, o por isso ó quo está 

incommodado. . · 
O Sn. PnESlDENTE :- Os Srs. senadores estio em 

uma conversa; isto não é disçussão. 

O Sn. MINISTRO DA FAZENDA:__: Eu propunha-me 
11 mostrar que, si o ultimo ofllcio do banco .não ti 
nha sido respondido, foi porque a directoria domes· 
mo banco deu por concluída a negochçiio neese pon· 
to; e porconsequencia ·não sei a que vem agora fa-
zer-se questão desse f3cto. . 

O Sn. VrscoNDE DE JEQUITJNilONilA :-Sr. preai
dente, quando propuz o meu additamento como tal, 
e nii.o como requerimento, meu fim foi diminuir .-s 
discussões, ganhar tempo. , . 

O Sn. MINISTRO DA FAzE:vDA:--:- Fallar qu!tro ve
zes em yez de duas ó diminuir as discussões .I · . 

O Sn. VISCONDII' Dll JEQUITINIIONIJA : -Si o meu 
requerimento íôsse considerado como additamento, 
JÍinguom poderia fnllar duas vezes eobre cada um; 
mas, sendo considerado como requerimento, cada 
membro do senado podia fallar duas vezes sobre cada 
um dos requerimentos. Porconsequeucia, pro~ondo 
meu requerimento como ndditamonto; cu qt~l.7. ga· 
nhar t{lmpo. 

O Sn. ?tfJNrsrito DA FAZENDA:- V. Ex. peditl a 
aeraraçio ainda agora. 

O Sa. VISCONDE DB lzouiTIKRONRA: -Sr. preai·· 
dente, V. Ex. aal>tl que desde .hootem lenhÓ' pugna~ 
do para que o meu additamento &Pja considerado 
como &ai, o niio . como requerimento; portanto • 
uma peque~a injuatiça. que me Cu o nobre miailitro 
da fazenda. ·&to posto, tenho de responder a· algu
mas du propoaições do nobre senador por Minas Ge
rle•, que J~pugaou o additamento · e declarou que · 
nio 'fo&an por elle. · · · · · 

Prlaclpiou o nobre senador porpreteaderdemoas· 
lrn . que o re11uerimento· ia além do• direito que 
tinha o 1enado e cadct um de aeus membros de in
vestigar. o ea&ado do banco ; reconheceu alg11m .di~ 
rei&o, mu .disse que aquelle de que tracta o 'requeri
mento- era decididamente uma exageração do d!!"eliO 
que linha o 1enado de investigar o estado do banco~ 

Senhores, eu &!!mpre sustentei ·Desta casa que, nu 
circumstaocias em que foi conslituido e orgaoisado'o 
banco, o senado tinha o direito da examinar· o aéu 
estado sempre que entende11se dever Cozei-o. ·. · 

Note o senado que o banco do Brasil lol orgilnisa
do de modo que sua emissão é recebida· nas eatacões 
publica•; e então é iodispensa vel que o corpo legis-· 
la&ivottl o poder executivo teoham o direito de exaroít 
acerca do estado daquelle estabelecimento •. · : · 

Direi mais. ao nobre senador que .o direito de exa
mode que se &racta não &em limites. N.enbum juris.., ~ 
consulto ainda estabeleceu as· raias aló<n das quaes 
não é Jidto ao poder legislativo ir, não; até boJe. · 
&em-se considerado sem limites esse. direito ; e ser1a 
mesmo impossivcl ou dé uma difl'iculdade odraordi-, 
na ria o pretender-se ·estabelecer raias além .. das 
quaea não possa i10 o direito. de exame.'S.enhorés, 
sempre que o corpo legislativo entender,que é indis
peasnel e:raminar o estado dobanco, &em. esse di
reito, é umn condição da organisação ·daquelle. e•-
tabelecimento. . · . · ·. · . . 

Confesso q11e ·concordu com o nobre senador, 
quando deseja que baj~ limites; e faÇo esta confis
são, porque, lla realidade, haverá seill. elles algum 
prcjuizo da parte do banco, haverá mesmo iocom
modo, haverá talvez inconveniencia, ou> para melhor 
exp'icar, haverá ·sempre incoovenieacia, posto que 
não ~aja sempre prejuízo, posto que não hajasem
pro incommodo. Mas de se estatielecerem ds·r:~ias 
desse· direito, resultariam graves inconv_enienteil ao
·eslabelecimento e 10 publico. · 

O nobre senador deve ter em lembrança que o 
credito de um estabelecimento daquella ordem é tiio 
melindroso, que qualquer pequena eircumstancia póde 
alteral-o, diminuil.o mesmo; e essa circumstanci11, 
sendo tomada em considera~ão oa assembléa geral, 
estou convencido que ha de ser di,ersamento eolen· 
dida, e· niio ha de produzir os eiTaitos que poderia 
produzir, sinão ti Yesse logar esse. e:rame •. 

Assim, permUta-me o honrado membro que 011 
não seja de fórma alguma· de sua opinião; dei
xemos á discrição dos rcspresentantes da nação. 
o exercicio deste direito; mas não venhamos no 
senado limitai-o; porque dessa Jimitaçiío poderia. 
sem duvida partir opposiçii.o da parte daquolle es- . 
tabelecimonto e má vontade da parto dos ioteres· 
sados, e porconsequencia prejuízo para o estabeleci· 
mento e para o publico. 

1\las, senhores, vejamos si ainda, apozar da dou
lr,~na rcstricla elo nobre senador por Mina' Gcrne.•, 
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o meu roque'rimento· está !lOS termos de ser consi- podia.sor induzido cm orro pelo modo porque o nc• 
dera do alguma cousa exagerado. bro presidenta redigiu a cxposicão, cu r~ feriu nquc\IB 

Note V. Ex. e o senndo que·tractava-se do um facto. Que crime pois podiu existir na mnneirn por quo 
empre~ado daqnella repartição da· nem nção ·do 11· directol'ia exigiu quo a redac• ãó fõsse fdta·? ' 
governo. Si pois o .nobre senador por Minus Ge· Si· não ·existiu culpa, si ni\o 'existiu crime, si; em 
raes é presidonte daquelle estabeleciruonto, e no- uma palavra, ni\o era u·:;~ vexarue imposto so nobr•1 
meado pelo governo, a sua conservação ou demis- presidente do banco, po1· que moti~o se recu~ou eH~:? 
são está, completamente debaixo da alçada dn. as- tanto~.mais quando a exposição duqudle.Cát:to cons
sembléa ge1·al: e a razão é que tanto podem se tava da acta. que tinhs sido ·foila em virtude'dl 
seguir inconvenientes da nollleação, como da de· emenda proposta pela directoria, e não em virtu•jo 
missiio. E' preciso po•·consequencia que a asseru-. ·de redaq;ii.' propria do'. nobre presidente do bsnéo; 
bléa ge1·al examine as coudfcões, tanto· de um caso e a· todo o tempo, qualquer que íôsse a culpabilidàdo 
como do outro. .quo podesse resultsr dessa cmcnJa,;·.o ncbre pro:i • 

E. permitia o nobre senador que eu diga que o aeu dente. do banco n~da tinha com isso. · · · · · 
caracter, pubhco podia achar-se envolvido nessa de- . Sr. ·presidente, quando ouvi falia r n~ dl'missãó do 
missiio e n11 nomeaçiió pgualmente ; o eu já disse nobre presidente do IJanco, entendi que a. directorh 
aqui que o senado não era guarda só da ho.nra pu- queria que se fizesse menciio do um facto, que não so 
blica, mas era tombem defensor do honra paJ·ticulo.r tinha dado; mista caso então tinha' razão . o ·nobre 
dos .empregados publicos. Porconsequencia, si nós ·presidente, porque era furçal-o .a .. asseverar aquillo 
devemos vigiar e velar sobre· t"das essas circumstali- que não teve lagar •. Obrigado por unanimidade df\ 
cias, como podia o nobre senador por Minas.Geraes 'fotos da tlirectoria do banco, o:nobre preaidente ti· 
achar que foi exagerado o meu requerimento?. · nha toda a razão de dizer: · . . . ' . 

Isto que ac•bo de. diz•}r, Sr. presid .. nte, é uma '' Eu não me sujeito a esta eme.ndn; ;; mas cahi das 
these, 11ada tem ainda de bypotllese. Mas Tejamos nuvens, fui tomado extraordinariamente do impro
si algumas de~tbS observações que tenho f<lilO em viso, quando ouvi hoje o nobre presidente do .banco 
theso · podom ser applicadns ao caso de que se •ac•a. declarar que o facto era· verdadeiro, .que ó.'nobte 

O nobre senador, em consequencia da divergen- presidente estava de ac(lordo com. a directoria; .mas 
cia, que hou~·e entre o ·modo por que elle redigiu que só não queria nquella redacçã(), qúan w ella.não 

· • a exposição que te o e· de fazer á assemblEia geral, e o tinha ·por fim sinão esclarecer b~m o facto,. tnrnal-o 
modo porque entendeu ·a dirE~ctoria que devia serre- ·bem patente B bem claro, de modo que fliio fôsse in· 
digida ebsa exposi<;ão, ju!gJu ctnveniente dar a sua duzir a erro a directorh d" banco. · 
demissão. . · Parecia-me, Sr. presidente, que o nobre.presidente · 
. Antes de prMeguir, Sr. presidente, cÜmpre-me do banco empr<'gára algumas palavras que não· eram 
tom:~r em consideração. uma observação ha pouco as mais propdas, mas que ·isw era obj,·cto _do pouca 
íeita pelo nobre. mini<tt'o da faz11nda relativamente monta, e que á directoda COra bcil chegar 11 um ac
a· fixar a quem é que pe<·tence n redacção da e:s:posi· côrdo. Tambem St•ppuz que o nobre presidente do 
ção que a dit·ectoria do banco dAve fazer á assembléa ·banco entendeu q11e havia ofi'rlnSl ao nobre ministro 
gerat. . . da fazenda; e então, não querendo estabelecer con-

S. Ex. disso qtto a. redacção não podia pertencer flicto entre si e o nobre ministro, não querendo ma
sinão no presidente do banco, devenJo -este ligar-se uifestar uou especie de opposição consignando ess~ 
o mais que fôr possível aos factos. f..cto que a dirt ctorin entendeu que devia.se.t·.exar~d() 

·Senhores, ou achei a doutrina do nobre ministro na_ exposicã '• se resolvêrll a pedir. sua demis~i\o, 
JlBlo menos inco.ncebi\•ol, ou S. Ex. expondo-a, não '):las fuf completamente wrprendido,,quando vi 
o fez com clareza tal que·me pcde;se convencer. que<> nobre ministro da fazenda niie negou o·facto 

O que é a redacção de uma exposi(:ão, siniio a ·B diss.e que não tinha m~is respoi1dido a(j ulrirno 
physiooomin e a íliscri~ão dos factos acontecidos den- offlcio da directoria do banco e procuroa: justificar 
tro do tempo de <•ujas occurrencias. se dá conta á. esse seu proced manto.'-· 
assemb'éa geral? Si esta redacção não Côr tão clara, O Sn. MrxrsTno D.\: FuElW,\: - Explicar I 
si não fôr tão expressiva, si fôr ambígua, si fôr du- .O Sn. Vrsco,-nE D& JEQUJTINUONH.\:- Segunlo 0 
bia, a. directoria não terá o direito de· dizer ao seu diccionario portuguez, explicar e justificar é urna 
nobre presidente: e a mesma cousa; portanto não acceito a corre~ção 

" Senhor, esta redacção n:io exprime o pensa- porque é impertinente; não é propria, niio pertence 
mento que .todos nós queremos que seja.manifestado b" ' 1· · ·a 
á assembléa geral? " E, si não existe esse direito d;; ao .o JCCLO; tanto .az exp tear como JUS ti car. 

· parte da directoria, pergunto e11; para que a lei quiz O Sn. MJNISTno D.\ FAZE:I'D.I.: - Mas não no 
· que e lia . ti~csse p1.1rte ·nesta exposiçi1o que o presi-' caso de que se tracta. 

dente é obrigado a fazer, como disse o nobre sena·' O Sn. Vrs.co!'!DE DE JEQUITI:\'UONn,\ :· -1\las, como 
dor, de accôrdo com a directoria? Portanto, senha-· ia dizendo, o Õobre ministro da fJZenda procurou. 
rcs, bom que a redacção possa e deva pertencer ao justificar perante o senado o seu procedimento. E. 
nobre presfll.enlo do banco, todavi11 n dirc~toria tem o nobre Sr. presidente do banco não negou o.facto; si · 
o _direito .de expOr ao seu.presidente que tal redacçiio o factó é vel'dadeiro, si o nobre ministro tnrnbem 
nao cxpnmo o facto da maneira por que o deve fJ· não ó negou, houve c~rtamonto da p3rto do nobre 
zer, do.modo. quo nüo otroreça duvida alguma. E eu presidente do banco pouco: desejo oo Esclarecer a 
nccrcscentarCl quo em taos casos a rcdunJancia nfio mataria, oxpôr em termos taes· que ficasse bem 
é defeito. claro o que queria 11 directoria do banco. 

Teve pois razão a ciirectoría quando expôz ao seu 1\las dcb:em~s isso, Sr.· presidonto, sobre que nã:J 
presidente que o caract~r das pessoas que formam a direi mais palavra; o nobre. presidente do banco 
nssemblóa geral do !Janco, nito ncosLutnndo a inter- entendeu devor dar wa demissfto o o nobre ministro 
prcLar som pro com pon.ctra~iio ohjrctos dcstn ordem, da fazend!l ontcndcu não dever ncccit:t!-a. 

• 
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Agora dir-mc-hn v. E:c.: cc Porque fallastes, por- tendo- pedido a sun domissãÕ, quo o governo não 
_qye.m?~h·o,,veiu isto .a.o·senudo? »,Vou responder-a~·- acceileu. . . . . . , .. ·· 
,Ex:.:,E,;p,~~qu~ o.t~u dos~onüanllo 9ue de _tal aconteci-, • o ·sn~ DIAS 'DE CAllVALno: ,- O b~~c.? ._,es\t~,,.sç_n,do 
-.:!l;ien~p. hllp';,;(}e,l"~sultar., if\COoveoJentes:. ~III'& !!:bOa ~p.residid_o P?r or.a .. poL'. aquelle ,a qu~~,por ~~~.c.~,w.~ 
a·jm!.•u~t!uçu,o,4aque~lq est~bt?leci~~nto •. , ·.. · .. peta la presJdrncJa. . ...... ·. . .. , .; .•.. '. :.: 

,, ... PtJij'leJro,, Sl'o:,p.resJdente, prlnctplOU o ·Dobre . ml~ . ,. o' -'s' !y . . . ·1· . . '• . ' ... , " ;';.;..:_·o . ·'·•b''·'-- -
.. nistro, .da. fazenda accusa.odo os directóres do 'banco do: .•. , .· a •. ~ :lS~ONDE DB EQ~JTINJIONUA •···· : _,no ~11, !e 
Brasil:; ~.:ólfeiidido o jnindonór. d•~sses hoinena• de nadpr. nao: me deu• Ufl!a ~esposta. l!!rmJD~~.tP,,.,mas. 

:J»riO,,D'&O podem ·aiJei ter:para com ·o nobre• mfnistr.O• .B!JU.':JClO)l u.mll pr~posfçao, da ·auol ~ev:oJn.~rJr,q~e O 
. da · ~~ei1da ·toâà-aqu·eui sympatbiá, qiJe ··é :para dese~- _no_b,,e p~esl.dente do banco a~ gna.a ;espo~.çap,, ~p~
;ià~:qííe,!a.uJa:entreo,cbefa.M reparllção Íln~?-nceira .do• ,.quei,O •banco:está ·a~t.~a~IJl.~J1&e_ p~esi4id~:_; po~.;~q~eUa 

. patz e •O _primeiro estabelecimento de credtto.do-Im ... ,que~ lei ~ete~mina. . :- .. ;·. . .. • .•: . , .. v·•·.··\'-'•~ 
· /pei:iQ,::;Agl)ra appa'~ecé esse ~~oofi!ct~·.· conlllc~~ creado: 'ii··~;-~n;' .C~lD~ D~~ozs ::.:::~~;:~~~~~~c:~r:.;;~i;~~
. uolC&f:D_e,~.t~.Pelo,!lob~ P:1'9 li&J1~9 do "banco, porque.'· g. . . ..•. . , ... ,_...... , , .. · •. •. 1,-, .. · .: , , 

S. Ex. podia icceuar ar~dacçii.o sem nenhum incon- . O Sa. VtscoNDB. DB 1sQUITJNROII'II.\·: . .-;.;Ora,-·per
.• ~ venieU:te •. ·· · .. ·.' ·.- • · · ·· ... .. · -·. ·.· ' .. '' '· ' ' • . ·dôe-me. VoJ~x. .não .ba ele ter loga·r':fBSÔi•'porque 
.. ··.'o sii:;~D~ ~a:CAav.U.ao :-~:Sii.ô'.idodos· éle ênten;, ·•ena uma .puerliidariJ:; ~v.~ .~•~ciu.e:r;~-;mel-'c;~~v~.~ce.r 
. ·der··,, . :. ·,' . ,. ·· . • · ' ... ·· · ' ·· ,..... · de uma puerilidade, mas.peç~ llcença:para·diZer_~lhe 

.. . • f~·: '· '·. " · ' ' .. · · • ·· · ·' · ~ .. , · , .que onão.-me.•upponha .. criauça; ·~ ·que.meno•·•t~ppo-
. : 0 ~R • .VJSCOlfOB DB JBQUJTI!!_IIO~II.\ ; -.Elia PilO ti-: .. Pba eriQDÇala.OI dítectoriis . d«;! ,llaóCO)J'~O~Ob~'Je

Dbll P!'r.flm alterar o fc~clo,_nao ~tn.ha porJlmdecla-, ·oador pel8.. província de Mtnaa-Geraes. :•·' 1!"f!f;~:· .. 
r ar e~IJ~. um, filcto .-qua nao ~stslla.: . mas . .scSmente _,.Com a.demissão do: nobre· senador• .o·Jiancoprfa-· 
.enunc111r· a verdade reco!Jhectda pelo :nobre· .pr_esi~ cipialfa. a ler. presidido por 'aqu·eue·'qlle:a lef.;márc~, 

. deo~e do b~nco; quero !Jl~er :·.em vez -de;ae_pô~.em 0 mail antigo dos.diiectores;·. mas o goverlio'aprea· 
duvtda·que, o ·aollre mtol&\ro~ da .f~zenda.~ao t1oha sou-se· ·a.negar essa demissão ;'·e ·pllra•,quu!~ •p11ra 
,re~poodido;. ~c~va. Claro que.nao O, ttoha . .fel&o, , · · . , uma puerilidade? . pàra ;que :o ,nobie '&eliador ftcaFIII 
. _ O _nobre ll:l!Pist.~o d_a: fazenda ter1a multo bo~s ra- em( .casa 9 .niio , arsiiiÍasso ·o · relatérió'l, Oca;·;pelo 
zoes pa!a da_r em JUStlflCI!çil.o, desse aeu proced_,~en~ amor de Deus I Istó não tem Jogar, senbor'!!S.-;Si o 
.to •. Fo1. meli~dre ~e ma1s, pelo menos, e. me•1ndr_e nobre ministro .da Cazenda'quiZeue · que .. a expÓiiçiio 
que.crera um_ con1l1~to. Porque ·poiS comJ!romette~a ·não ·fôue .assisnada pelo flobre ·&e'PÍidor'peJD.;pro-

. ·o nobre p_restdente· do, banco o voto unan1me da-à1- vincia de·:Minas ·demorava~ a decisão:'· A-' renaiiio 
r •cton.s! . '· · · · · ·- · . · · ·. · · . · .. da assembléa ge;al :dos accionista( deviner!lõgar 110 
, .Eu, S~. l!_restdente, qunndo se.dlscutta aqu1· a lc1 dia .28 8 .que.m•iLo era' que·demoraase ·a'·deciião .
da orga111s_açoo do b~nco, lembro-me que me. oppuz mais algw;s dias ? Isso léria Jogar ~sein· pliel'ilidàde, 
á no neaçao .d? pre;uttente Claquelle estabele_!)Jmeo~o: em gracejo, sem brinquedo infantil;. maF'~'SOYei-

. JIBill goveru.o ; . e, 11 ~em me rec~rdo, as !'azo~s ma~;~ no. apressou-se, a dizer.: «,Não .. a~eit~. a demiaeiio • 
.. f~~t~!l que eu .tJnha 080 e~aW·IIllDCOb'~€01L'UC1aS qiJ9. Potra que' foi' ce• tamenle'para que·a expoelçio;Côütl 
.JI.OdJam:. resullat: ao "Credito cummerc1al. do banco,· assignada por aquelle a quem cumP,ete'·por M 1 ~esi
,m~~ ·e.~sa!! que '!a~cem de pequenos caprtchos, des~a dir o.banco na fórma' das plilávru' ,j!o' ·nóbrel.ieliador 

. Df3çes.std'!_de. rehg1osa que .alguns ~mpreg~do~ pubb- pela , proYiocia ·de 1\linas ;. crài() que :a:e~te: reapeitu 
_co~ sap~?_oern que d~vem ter, e debaJxo, da qual,parece. niio pó de haver .a menor. duvida; a ass1gnarura .dit 
_qiJe·: ~alao, .··ou· se JUlga_!D estar·· semp!e. qua~'!_o. ae . exposição pelo_ nobré sen~o.r· é":un( ra:cl~r:tiiJ~:esl~ 
t.ra~ta 4~~uoU~s que .estao. á tes~a das . repart1çoes a incluido em 8 não acceitaça«? da su':.dern'!llo :J ~ maü 
q11e el~e~ P.~l'!-en~t>m, é esto .'!lohn~re ex!ge~ado que ~ão puerilidades. . . . . . ... ; _:· ·· :":"':' ·•;_., '· . 
'riio fãztl!. t:eceJar ~ess~ ~ccastao ts mconveu1entes_!la Portanto, Sr~ 'pr~id~n~e •. assl~écom_o o nollre. _se--
.~oiD~a~~o do,pt~si~9~lo do.banco pelo go~erno. aadot: ~peJa,~rovincta de &!'':'a•• pode •ssigna~ag~ra 
·, Reflicta·, V. Ex. e· o senado no .caso segu1nte : sup- a. expoaição,. ta_mbem pod1a asslgoal-a antesre Jslo 
Ponba~se. quo. o nobre presidenta. do banco não .era era .. m~ia . prutleJite. ·o nobre· senador: :podia sus
nomoad_o pelo governo, e· si!Ji JIOla· d:rectoria-; o qu~ ll!i' .eua deli~eraçiir, ·co!Jimunicaf.ao·.mlni•,.tra;:a d~
aconlocJa·Y.-D .. va a· sua demtssao, nomean·•e oulro,. vtd« quebavta e adoptara !edacsto~·acSmente,..a_. epo~s ,
e esta_ve, acabada a_qoestii.o, sem nenhum co_nllic~; que. recebeue. ·aquellas insln!'açoes:propriaa.d.,·.amt-
. em ·uma .palavra, :nau ba Vlõl . a menor. alleraçao; nao go e· de. chefe ; · era: melhor·JSso: do que • .e~tab~lecer 
· soaria em couaa.alguma o progréaso, a regularidade esse coo flicto; que em todo o ·caso não; ha .de:ser f~t· 
da admijlistraçii.o. . .. .. · . . . . . . ·. · : . : vorave! de, maneira alguma á regularidade .. dos tra-
. Mas -agora o caso é outro, porque quem nomeia balbos do.b~llco; e .V. Ex •. o ba de teqá sen11do poJo . 

_é o governo : CC Pretendeis .a. vossa de!Dh•iio:!:.Niio qlle diz r_êspeito aquella.lmp_rudencia PI ar.Li~?Bda p ·'.o 
. vol-a dou, d•z elle; » enlretanlo. a -dueclortá sus- .nobre mtotstro da fazenda, quando se .refe1111 á Íolcl

tentou unanimemeille a sua emonda, apezar de co- lidada com que. os director~Jsdo banr.o urav.am:Cundo~ 
nhecer, .como dls~e hoje o nobre pre>idente do banc.o, do· '!lesmo ba.néo; dPsta otr~nsa -S. Ex. ~a de Jer jiÍ • 
que, volando ·ella desse modo, dava ello a sua dem1~- senttdo os·effeilos. Sr. prestdente, -dopots do .. ter e x 

,!ào; õ que se segue dabfll . ':- • . . . _ plicado o meu procedimento, relati•ament" ,ás P~·-
., Tsso:nii.o quer dizer ·que eu nii.a conte· -com a .pru- posições ·proferidas pelo·nobre senador pela· provm
deocia e illustraçiio do. nobre presidente. do ba~oco: cia de· Minas,: direi lambem. que 'nii.o foi co~. jusriça 
conto, e ó 6Órneme essa illustração e prudeocia que que o nobre ministro da fazenda entendeu que nós 

: me faz uiio recobr tantll como rocPinrin da me- queríamos aqui prevenir a discussÍio qufl-;h~ de ler 
dida adoptada pulo Sr. ministro da íuzenda; mas Jogar na cama r a dos Srs. deputados ew .·.vutude·:dbs 
não posso deixar de ínzor ao nobre J•~osidc~to do interpellnções feitas por um de_putndo ::~e;:·,nn,t -~(,s 
banco uma pergunla, o vem a sor: St. S. Ex: •. as- círculos da cOrto, o Sr. consolhotro Sorg1o .fcnoJro.~ 
sigua hoje o relJtorio com n c monda du dir~ctcri,,_, do l\laccdo. · :<:; .. · · · 
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o 'nobro ministro d'a fazenda, segundo o seu es- o Sn •. 1\IUUS'l'l\_0 D.l FAZRND·l : -lUas ei!es niio 
1ylo, procurou adeyinhar quncs seriam os motivos querem a semento de Y.. Ex. , 
110r que sa faziam taes requeJimentos, qunes oram as O Sn; VISCONDE DI! 1EQUJTINRONHo\ :-Eu· tambom 
l'azões que obrigavam a opposi~ilo a cutrar do n_ovo; niio ·estou certo- da Toracidade da .proposição· do 
nesses exames; o .disso S. J_J:x. que um dos ~ohv:os nobre ministro da fazenda; -duv!do;que·rião quei
era o pe~sarmos nós que naunterpellações se linha~ ram.· Niio cha paiz nenbum no mundo, :Sr~ pres}· 
oommethdo alguns erros que era necessnrio de.sde JU · dento, que apresente em maior escala· um~ ;moei
prevenir. · . . · . , dado mais estudiosa; máis dedicada ao bem. publi!JO, 

Responderei ao nobre minis~ro que ne!ri procut:o: e mais:dirígida. pelo. p~incirio da.ordem e 'do:pro· 
examinar a legalidade e regulandade dos mterpella- _grosso; essa •mocidade, Sr. ministro. do fazen~ll, 
cões em discussão, o· eiTeito ou o resultado que d.ellas póde .Y. ·Ex~· contar que:.,,.. ..'. . _.., ... ·. : ,: : :. 
podem tirar a ilssembléa.geral e o paiz;· mas, si S. Ex.· o. Sn:, Mií-iisTRo·n.\'.'l"AZÉNPÀ ·: -E' a moiorià:dll· 
me. obrigar nesta occaaião a dizer minha opinião a. camara. . · . '· ·:· ' · .. · .•..• :, . 
resP.eilo dell~s, o fa~ei per~unctoria.mente, J.IO~que ~· ·,'o Sn~J,y_1~~o~~B DÉ ]i!ôti'1~1NHONRA.: ~ .~ •• :.h~·:de 
regimento na~ p~rm~tte maJ~,_eporlBso me hm11osó . dar lições a v. Ex., a mim e a todos nós1 .taLé.'·Jeu. 
mente á ~imphsuma p~opo~1çao de que entendo q_ue zelo pela· ca.osft. pública,·. tal sua àollcitudé "Jielo · ·es;; 
a cam.ara doa Srs. deputados tará um grande ser~JÇ0 : tu dó, •. til1 sua dedicaÇão · pelllll instituições 'libetaes · 
ao patz examln~odo -profu!'damente todos os questto~ que .nos regem; Aquella mocidade, Sr.- aa.nador ·pelo. 
onvo!vldos Aa~ 10te~pe!laçoes propost~s pelo ~r. con : -Pará,. aquella mocidade .. não ha de cons~o-lr!,~em 
selh~uo Serg~o Tetxeu~·de Macedo • e V. Ex. • Sr. leis que::tragam .venmes, em:lois .que-aberrem:"dos 
presJdentQ, e o senado bao de ver quan~~ dellas ha princípios constituclonaes jurados,. que.;es&abeleçam 
d.~·resultar acerca doquelles negocies. S~ oest~ oc~a- 0 despotismo e· a tyrannia, ·que otrendam. siquer·um. 
stao ·sep!'d.esse tombem intorpret~r. as JDtenç!les do •apice .. os direitos .imprescriptiveis ; consagrados· .. na< 
nobre minJstro ~a fazenda, eu dma que, nao J;~ós,. constituição; v. Ex. tem cmuito com que,lucta:r~ ·re
mas o ~obre mini!Jtro- está ext~ema!De~te rece10so, ceie daquella .mocidade; ·eu -não ·.a• ltemo,·'.porque' 
de taes Jute~p~llaçoes, porque a VIct~rld·~ao ha do ser. '9Stou prompto a receber suas lições;.,. . , " .... , .. 
do nobre m1n1stto ·da fazenda, _a v1clona ha de·ser .. · · .. . . . . .. · .... , , ,,, : 
do paiz, , ·.· . . . _ : ., ,, · .· · '. .. O, SR; MINIST~o D.\ FAlENDA: :,;_ S1 !l~~qu ,a~o1~.ll• 

-Isto, .Sr. pres:denle, nao envolve em nada os sen- nel~a,_como rece1o? .· ~·- · · ·. · · : , , · 
ti~~nlos de c:onsidera~'ão q_!le -tenh~ ,pelo nobre. O Sn • .VrscoNDE DE JEQUI:riNUONifA·: ..:....o:aP.,io de 
mJmslro da f~zen.da, que suo os, ~a1ores e mais V. Ex. é' absolutamente cõxo,_é .ora sim, \Ora .não. 
profundos; mas veJO sempr~ S. E~- collocado em um · 0 S .... ·· · F .• -'E' · · · · · ·d· .-' ··· · 
abysmo; noto sempre a Ca!ta de tmo com que o no- n. '"INisT~o DA_ AZEN~A · . . · n:llll~r._. o;q~e 
bremln~stroadopte;-medldas que; pelo menos; pódem o de V. E:r. · · · ·· ·· .. · · · .... : . .'. · .·:::. .",:., :· _. 
ser quabtb:adas de Irregulares e de excentricas. · .. : · o· Sn. · VIscoNDE _DI! JR~UITJNIIONIIA :: ~ J!;lla :.t,e_m ,. 

Disse tambem 0 nobre ministro dafazenda que, a I!JStent'!_do _o _que? as medidas proposta~ por.~- ~x.,~,, 
não ·serem essas as intenções da opposição, seria ar~d~ nao. Amda não. houve uma. votaç.11o a_e,te res0 ,. 
tlllvez porque a oppos!Çiio roceiava que 11 nova· guarda po!lo ; o Vf?to, de ~r:açns passou :t.al gual, C!J.m ~s;~e~ 
désse 11018 Iicão á Telbll· guarda roubando-lhe a pçao SÓIJ'!e.nle ~a Jnculcafla conc1baçao, ,.concprdill., ~ . 
gloria. · ~ ·. • · · • · · · · · · · .moderaçao,;- _!hsto todos nós esta!Dos · .ce~to•.; · mas 

· · . · · . . . . . . porventura sno elles que não queriam a Tictor!a.das · 
o Sn. l\fJNI3rRO. DA FAZENDo\ : - EslaJDOS em cam,. l~éas? disseram. elles que queriam a concordia.só~ ·' 

panha _? . . mente para as relações. p~ssoa•? P()ii·es:~e.'é':o~ m~u' 
0- Sn. VrscoNOE ·~E JEQUITINHONHA.': .._ O ·aparte programma,: e este meu P,rograf!lma e:o Cle,ll~s !l .. ao_. · 

agora do nobre mimstro faz-mo crêr que elle não é.o deY. E:r. nem o do p)m!ateno~ · .. , · · · ·· . 
usou dessas express_ões' si n.ã«? usou, eu as retiro ; o' sn. MINisrno DA. F.tzEND.t :·- o prograinm'à 'ii · ~ 
mas SUP._po~ho que O nobre miniStro tenha usado dllS de y; E:r. OU da opposição•f · .. · .. · · ·' . · · .. 
expreasoes de nova guarila e· velha· guarda, como · . . · ." . · _ ·. · 
que me lembro de quo o nobre ministro foliou em • O Sn. Vr~ONDB DI 1J.:OUITINHONIIA ~-:- Nao fl~tott 
"eteranos e' nóvalo1_;.diato tenho eu cabal lembrança,, Callafldo aqui com!) org~t~ da opposrça~; V. Et •. é, 
mas não se fali ou. em nova ou· tJelha guardo ; pois que Calla sempre como orgoo .d~ partido hbe!all ..... . 
bem• tiremos a nov.:J e velha guardo e.flqua.veteranos O S11.. MINISTRO · Do\ FAZENDA.: . ..,.., Como .. diSJa 
e novatos. · outro <fia que hllVia communiitjlde d~J pe=ts~m.e~to ••• 

Em segundo Jogar· disse o nobre ministro : ,; Re- O Sn. V1scoNoB .. DB JEQUJTnÚJONflA.:~· Eu : tomó•a 
ceiam os veteranos que os novatos lhés dôm uma responsabilidade das' proposições· proCeridai pelos 

•. lf~ã~ mestra. » Ob .1 !'!..!lU caro Sr. senador_pela :pro- membros da _opposição... '. . . , . ·. ·. , .... 
Vlnfla do Pará mrmstro d,!l fazenda, V. Ex. amda. o Sa·,l\lsNISTao DA.-FAZRNDA :-E·elles tambem · 
se lllude talve1.1 mas eu nno, apeur. de V. Ex. ser tomam 11 responsabilidade das proposições de·Y.. E:r. 
mocoo e estar no verdor dos annos (r1so). . . .. . . · · ,, · · 

. . . ·. . O Sn. VrscoNDE DE 1EQUJTJNuo:vnA':- Fol o que eu 
O SI\. :MrNJ~TRi> DA FAZENDA: - Comparado a não disso, nem exijo.· · '· · 'J ... 

V· Ex. sou muuo mo9o; Y. Ex. t!3m os s~us setenta Entendo pois, Sr. presidento, que o meu reqúe· 
.anno!, e eu estou mwto diStante dessa edade. . rimento deve passar, que devem .v1r para .o senado as 

O S~. VIscoNDE DE JEOtnTINllONIIA : - Todos os actas lançadas nesta ~ccasiã~ .... mas ou \';Cjo que o 
bentfictos-quo procuromos fazer, os fructos de· toda nobre senador por Mmas .... paroca-me que .... Sr. 
a: . .semente que derramamos nos ta terra· eminente· ~residente, retiro o meu requerimento ; não quero 
mente fecunda, hiio de ser colhidos por a~ella. mo- mcommod.nr o Sr. mini~tro da fazenda. · 
cidade brilhante e estudioso; nós nascemos s6mento Consultado o sonado, consente na retirada do re-
para trabalhar, e ellos para trabalhar o gozar. quorímcuto. 
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EUPnnGADOS DO .ARCIUVv PUBLICO. da CJUiil·lhes -•é mais favoravel' do. que~ pl'Ojocto, 

CG.nlinúa ~ discusaão, adiada em t6 d_o corrente, D;le_smo porque vai" tornai' permanente 8&81 dispo~ 
do requerimento . do Sr. visconde de 1equitlnhonhá, SlÇ~:t qti~ .•.. minha· em~~d~: n&o:~atÍ~Ü~ A·: ~dil~ ~i 
para que seja remet~i~a.~a commiasõea do fazenda e 11uaceptlbilidad~s, porque· quero· combater'~ pducipio ·. 
legl•laqão. a. P!opoa1çao da camar'a 4os de'puta.dps doa.:a~ctQ!isaçoes'e ·sempre dou ao· goverao ·alguma
•obr,e gr~un~aç~o ~os emprega~os do archlvo. publico. auctor1saçao que é a. de orga~lur a tabella~. Stap)l!.-

.. @; :SJ!.•JllfCONDB D~ ·1EQUITINIIONH.\- (peta· 'or.detn) :-:--- recer; :ou.tra. emenda· .melhor ·do ~ue •· ·aullha ,·uao. . 
Sr ... ,Pr.es.Jdente, ,. apezar· deste meu requerimento Jter . terel-duv1da algum.a em preferil·a• :S~· ui.o. fbdtr :obr~· 
sido: apo1ado: ilo'senado; explicarei o seu11ensamimto •. ~o 'moJ!lentol eu· faria uma· &abella cliatdbutin;,mu · 
O_ que :~el.f!JO' é que as 'commiaaões de legislação' e 'de .COJDO: na~ quero ·.atr~zu •.o -~~damen\C),do proJI!'cto,~.Jl-. 
fa,zenda ·,tomem· em consideração o num~ro de, em· Dlltc-me:a · rGBtrln.:;U'• o"pnnclpio: daa:'•ll,ctoriHçõet; • 

·· pr~gados·~c.tuahDe~te esls.tentes •no. arclnTo publiCo, ··E', apoiada e posta eui'dfsclisilo a'sesubi_t8·8ai'éJicfat' 
il.lc1dam . n .elles' aao··necesaarios-ou não,: deliberem • '' · : · - · ·. · · · ' : · :. ·. :. ·"'" ..... /·:, '' · '' ··· ·· ., · ,. ,;:•- ,. -"' · 
quaes ,_os::que' devem sabir; ·e porc'onsequencia dêm ~" ~IJl Jogar das palavraa0~ go,-erno aca auclor!lailo, 
parecer sobre·:o:numaro acllialdos·empregadoadesta . ~Jga se · Os.eml'~e_gad!)l!,cto~r.cil~'!J·P.Ilbüc~ .. tlm. 
rerartlçi~ J'1esta• 'ha'' de ser ·a baie, · 8 por;ÍI80. não dlrillto.a .Uf!la ~a~iftc~~~ _q~8Jh~.s.erá;JD.&rplldaiPlll~:. 
se "11 nao era melhor ou retirar' e!so.requerlmento goy~rno,A~tr,lbUlndo ~13 PI!~ ~lle1, ~~Jid,o.,1~a c.•!~~,. 
e:!olferecer :c outro, ou..sHazer neste• mesmo esta de- ,g<!"-8! ,.alé .. 1 .: q11_an~la ,,da . 3,~~º'! · .. ~·:...:a _,R~,~· 
cl•ração •• ;· .... ,,.·:.'· . .:. .. ,1 ••.• ·:.·: ··; .·, •••• ,SJlce,r&.~a.Motta.» .· ·.·· ::, .. ,, .. ,.,·,,,:··: ... ,: •. ;.,;;::· . 

. • Temoa:aqui dilo que o numero doa.- en:ipresados era · · o,,sa •.. V1s~om>B J.!E :· 1BouanNBil'l'!fA· :-:~'sr;,' :pre•· · 
demasiado;•e: que ae .podia .fazer·. a. reforma, com .um . sidea~, .. o .proJecto nao est4 ~ · ·~eabdade ·:cm·. fórma 
aumer_ ormen()r>•• da :sorte._·que ·se· .. podess.e aúgmentar ~e .eu J._á fiz. vêr, q~ando •se_ t_ractava: da ,t;":~.diac_. u11ír~•.· 
os1;yencimentOI··. do1 .que·· ~cassem, .sem ·necessidade !quo-nao· era posslvel,approv~l~~'tal: qual; -que·•haYll 
de,aqmentar, a· despeila·com, eaes··tro.:,·contos. de : !Delmo .oiTI!nsa· da·· conaUtt~Jçao;- porque·11elO';pro-·, 
J:~lB···~ J~ll!ío:qu~em todO o. caso é·'melbor,que con.; .·Jacto se dá ao.·gov~rno ·o;du~it~:~ ~.nr ordeo:zt;;.: · 
ll!JUe em-~11cuss1L0 o; meu, l'llquerlmento.: ,. , . .. · : d<!'• .q!'ando,. segundo :a constüuJçaO,' JSso é •d•·.•at--. · 

•. Não ·bllvendo mais quein pe~a . •· palavra> . o reque- : trJ~UJça~. da assem~léa ·gerah:·:J>ara 'evltar :. ~ata'! ho-
r1meato.é·posto a votos e rejeitado. · . . . . resJa.poll&ica, ~ uruco. remedJo.que.temos,.a querer-: 

.... ";' ; . . · · ~ . . . • .• ~ .. : . :mos qu.e O· proJeCto J!!l&So·:tal>:qual,õé,propôr-se·uma-: 
• ... ContJDUa.&:t;• d1scuss.ao da _pr~posJçno,. que .. passa ·e '!lenda. WJ, qu.alse , declare que :a., .distribuição'' ser{": . 
sem.debst~.pa,ra a· 2.~ .. d1sct•ssaf?• :' ·::. •. : . . !e1ta .proporclonalment\);,.oporque· então· quem·n111: 
· · O<'Sn; Su.ysrnA DA· MorrÁ :. ~·sr. presidente, lem· ·a flxar o .or.denado é.~ anembléa: :geral:·:: é:o;-~1ni~o •· 
ltro-m.e: :que, 'na .primejra vez que v.• E't: pôz es&a . D;~Bio que eu acho: de ·se :dar:· umad6rma··constik·' · 
mater1a em: discussão;, emitti a opinião de que reco- 01onala·este P~OJe~t.o ••. ·~··· .. , .. ,. '··''i··'.·.,.,,_,.:;::·. 
Dbl!Cia,~~~ empregidos publicas o direito de·merece- : . A.ntes: de: prose~.!!' ,:direl' que. a emencJ.a· do:- ilóbre<. 
rem', !lo corpo legislativo um •augmentode·venciinen-· . sen~! ]leia p~oVl.nCla:cde !i.oyaz.uio s_atlB(az.·a ·eata-.. 
to~;· e0 c? mi!~ PF()jacto da cam11ra dos Srs. ·deputados ! cond1çao conatJtuclonal. :Du. a1emend~ :. « Em,lo~ar · 

. concede· .esse augmento,·não posso .deisar de ·dar-.lhe ·das palavras . ...-: o govemo flca · auc~onsado-dJIJA:.Se· ·: 
o meu ,vQto~ M3& a miulia d11vida é si acasQ' a coo-. '-o~ eml'rega~os do arohivo .. publi~o. tê,n ;dlr~Ho a 
c~ssãojla gJ:'alificaçã,oC:deve flcar dependente do· ar• , ur,na.gra!lll~açao que ·Ibes·:ser4: marcada ... pelo ... go-,. 
b1trio d() governo; porque ·0 projecto.vem-rédigldo vern~, d18tnbuindo_-sepor e\les,.•segun.do:a. soa.:ca.'-

. de n;aodo. ~q!le o g~veroo póde 'dar·ou defsar de• dar a 'egor1.a,. até~ qua~t1a de _s~ooo~oo~: ~':':.~ ; ,·. :t:: · ~ · 
gra.tlflc.~ç .. -~o, __ 'ist~ que ._d1z .. q.u .. l! o govern_ o_n_. ca auc_ to· · . -~· c. ategoru é em_·relaçao_ao_ · .. ·_e· _mpre_gol l!·._nªO'·,!t· n;t re,._.._ .. 
rfsa~o •• ·.·.' . · · ·.. .· · · · :• · · · ·. · ... laçao ao ordenado; aifôsse em relaçao:a'Oslirdenados•. 

o· Sn~ .. DA.NTAS: - E' a phraseo!ogià: do todos. as isto é, ás gr~&lftcaçõesli~e ~s:empreg~dos·tOm;,e_ntã~ . 
leis; ·· · · . . · · . · . · .. · ·. · · · · · · .. · ficava· saUslt1to o prece1to constitucional'· ·porem·· 

· ··.···-·· · · · · •:.· " :· : ·· · ·. · · · · como a categoria se·en&ende· em::·relaÇão'a'o'·empre~ · 
· .O·. Sa.,SlLVEJ11~ DA.. MoTTA :. ~Além ~u.so en~endo . gado,· ist<J •é; á; posição qàe'elre· 'oecopa nú·epãrtlção'·' 
que, si acaso a.Ie1. passar. como está .red•ç1da,: na~ se . nada: 10 d~cteta relatfvam~~te. i tb:àçã·~· 'éfa 'grl!tifica! · .. 
assegiJra a. sorte doa empregedos do.archi!o pu_bhco, ção. •Pol: 1110 o •nobre 1enador ~·por: Goyaz ·ou. re.tlre. · • 
P?i•, c~m!Jua~Jo ,se lti~s .. _dô: ~ma sratdlcaÇ!JO .de esta emenda, ou accrescente as·palavras_;dhcdbliin:.: 
3:000Jl •. J.!ó~e. o go.ver~o. nao guardar proporçoes:~a do-se por elles'proporciondmente.· ·' · ·· · '·. · ·· ·· 
dJstribuiçao desta gratificação, isto é, póde.darmaJs · 0 . S ·· ·: · ·u · ·· .. N. · · .. ·• ·.· ·· · "· 
a_uns.do que·~ outros~empregados ;'e, ainda quando · :. Sn. ILVEUU DA '!':o~:~-.:---:-.~~ e~.cre.n::-propor~.~
nao aconteça 1sto. com .. o, governo. actuàl, póde. acon- cJonalmente_'P · . . , .. ·, . . ... · ... 
t~cer.com,o .go:v.ernq.que. •e. seguir •. E' pois necessa~ .. ·o Sa. VISCONDE DB.JEQU1TlNHONifi.:- Não, ~enhor, 

. no_,que. ess.es empregados possam. ter certeza acerca V..~ Ex. esqueceu~se.de escrever esta .. palavra, -a.unica 
da g[atift~q,oão que hio; de. receber;" .. afim, d~ que, que póde salvar a ·constitucionalidade. do projecto·; e, 
quando ·se coo verter. essa aratiOcação em ordenado, ·si não estou o}vidado, parece-me· que o. nobre minis-· 
·tenham_ jli bqm caminho. andado para· õbtel' essas tro.do imperiC?• achando·•e pr,esente quando &8 dis
concessoes. · . .. . . . . . . . , , , · cuha este proJecto, concordou em. que. esta emenda 

_ Emfim, entendo que se. deve evitar na •lei a con~ era indispenBavel.. · :: . . . ·· , · 
fusão .das graliOcal<_õ.es estabelecidas por. lei,. que são Mas agora ha 011tra circumstancia, o vem. a-ser :·-o 
118 untcas legaes, ~ID. gratificnções transitarias que, senado talvez não snibn que estes empregados•não 
o governo estabelece, algumas das quaes . tt'lm. to- tt'lm ordenado,. visto quo só percebem. gratificação; 
mado o -ca~acter de permanentes, po'rquo o tempo as Ora, si nós vamos dar augmonto de gratitlca~ão, 11. 
tom s~ncc10nado. . sua sorlo to~n~-se não ogua~ á dos omprcgados das 

Assim, Sr. presJdon!o, vou npresontnr uma omon- outra~ rcpllrll~ocs; p0rquo, d1spondo a loi gorai quo, 

• 
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quÍmdo ·~O !ractar do apos~ntndoria, não Se Calcule · 0 Sn. Y ASCONCllLLOS (ministro _ da fustiça) :-. 
•:om ·11_s groti!kaÇ,õas-; estes empregndos,:tendo ,de·se Como não se acha presente o meu· nobrO' · coltega; o· 
1•poséntarom," não podE•m contar com ilousa nenhu·:" Sr. Jitinistro do imperio, tomo:n pnlnv.rn para~otiser·,. 
mo, uma vez que só têm gratificDção:'l)or.isso é que eu 'fnt':.lll? JlObJ'O scnu~or 9ue !JC!l~/! do. sontnr-,~e f1UO, ~
dizia qull, p·:~rn se 11ttender convementemente á sor- meu .nobre ·c~lloga Jli:dJsse nqnJIJUO'?S emprc~tados ~o . 
te destes t•mpregados e no s.erviço'desta'repartição, arch.lv~_pubhco ylyerp em tal pen_nr1a~ IJUe_p~o seru1 • 
era. iodjsponsavol que ~·proJect~ f&sse_d uma com· co~_vcmente ,. ~UJeltar . _est~ . propos~çao ·: ·a'·,. uma-~ 
missão, para •esta tomar -em consJdernÇIIO a reforma. dll,onga,,!Jue. poderá . ter,_ s1ncaso volll!r e~en~ada 
:o senado recorda-se que .eu disse que .o nobre .para~ camnra, do~_-doputa~os. - ·. · ··, ·· :-':"•'.1'· ·:· 

ministro· do· irnperio,não negou que o govento.niio. Tambem S. Ex. se L'Ompromctteu :.pcrante:o sena:.\. 
tinha' lnesino·declaradocqrle em breve-havia. de.fazer, do a· distribuir .. lli:'Opon:i(/níilmente ·a.gra·ti~caÇâO, do ' 

. ostti reforma, entretanto a auctorisa~ão. aliste t Vamos que S(3 tracta,. . Como . me:·P~~ece,-. o· :nobre- 1 senador·· 
augm·entar as' gratificações, e _niío se melho~a o ser- ailctor do addJtamento acred1ta na ·palavra·;do~nobre . 

· v1'~o: ·istó, é_'o quo deve fazer o-corpolegialativo 't Crei'! ministro do imperio: ficam resinriidos ·os''ésérupulos 
que:niio; "" '': '' . :' ·· ' , · · do nobre. senador,· 'visto ·que_a diSifibuiÇi~'IÍé'Íar~ . 

.. Qutintó· ao numero .dos empregados. ·. propo~cionalm_!lnte.; pnrecendo~m!l' por!~ntô d~sn.e:._: 
· E'•iricoÍ!cébivel, ·senhores, como ·naquella repar- cossar1o o addllamento; é essa a mtençao"do'D~ro: • 

ticãó iíxbtcm um di1·ector, ·um, official-maior, doia 'ministro do imptn'io. · · · -· .- · ?~·;· · ::.,.,,,t., < 
ofbciãesFdllis'amanucrlses, um porteiro e um aJu- : . o sa. v1scoNnE DB JF.oulr;;no~iiA · : .. :·~ · s.~ó'l;O,res) 
dnnte deste I E para que ? ~ii~ sex. Est!>u co'!venc1do ·sou forçado a tornar a falla1'

1 
n~Eta ínatorJasobró:,quo: 

que na Jefornia o nobre-mm1~!ro do 1mpeno ha de ;D~o desejava mais fall~r, ~ a_rept}tiÍ''!J'll!iJio;il~.e:jd:: 
attonder: a;'iáto; niio ó posmel que · elle conserve .!~;isse. o que acaba de.d1zer o no~r~ IDl~!str.o,daJus:". 
iujúelle numero·-de empregados: · · · t1ca é como que· uma censura ft>1ta a.os .. senl!mentos
: Mas' iJó3 vamos ·augment.ar _as gratificações: qual dÓ meu coração, Ora, •veja Y•·.E!.; si)ia_«i·:~;.~s~i.m_;, 

ha' dil''-ser . o''resuhado? ·Tornar-se mais difficil "a s., Ex. disse: «Esses empregados C!J'~~-D?.Orfen~!fde 
ri!!Óràul.- Para que isto' niio aconteça,- é indispensa- fome,. vós. quereis. com . a v0ss3.-.em.~nda~q:'_t~1 ~~~,~.~7 ver qtie'desdcfjá faÇIImos esta reduc>ão. Mas como, more. 0 matar ·a fome desses.empr~ga~.o.~~.,•: . .-,; ,·%,,-_,._, si o'senildo'-não;·quor •approvar emenda. nenhum11-? . · 
A·· eni'ciída. ·muis razoa\:eLera voltar 0 projecto á O ·sa. MINISTRO DA JusTIÇA :--Eu,não .disse ;is lo. 
oommiiiBã'o para·está- tomar tudo isto em considera- O Sa. V!s.cosmi' I)E JEomiiióNiiX":"' 'E; d'quo'se 
i:ão;'. e-'a5sim• fazia-se. uma· reforma conveniente, si segue i-o.· qu~ _ diss~. o. nobr,e·: J}l!.nÍlltro ''~a''jli~tf~a=:;; 
·não éste'nnno~ pelo menos no-seguinte. ·. . · V. Ex. repet1u hoJe nadO: mn1s e· nada'menos•do 
~--Si ôs nobt·es.·serlailorel foram.tractados.como eu que disso o .nobre ministro·--do'·.impetio··em''otitra 
fuWciifo.~:êon:vencido q!le.hão· d!J ao achar no e_mbt~- sessão. ci ll!_stPs empregados não:podem-subsisUr.como 
raço "de_· votar contra . este proJeCto, porque eu- até· -estão, estão· morrendo. de. fome, :e;: :porcons.equen
recébl éà'rtaiFpedinjo.ome para .não demorar o. pro- cia, si so demorar a adopção:deste pz:ojecto,,calcule 
j~ct'ó~··e 'diie~doque o•meuc.cavalh_eir!smo·dependia o s~nndo as.tristes circumstancjas,eDI.!l!l!",~}!,~~.~ca
de votar ounao-yotar.pelo.mesmo prllJecto.. -riio collocadoa. • . . • . ... ''· · . 
. J?.ui il'·fiiUar a·,verdado,• bem desPjava satisfazer o: · Senhores, não tenho .remedio sinão reretir o que 

. lleffido; mas':não·:póde: ser; e demais não s& lem- já disse.· · . • · - .. : , .. 
bráram'que éu.já::tinha .votado· contr• o·projecto, e Sabe o senado como estão-morrendo do fome estes· 
então. colllovoltar catrá~ ?. Não-era· poss~vel ; sHôsiíe empregados ? O director têm ·i ,200:!;000; eu creio 

';.ntes;· ent~:aJnda ·podia ser,r mas dep911·que. paasei que . quem . têm 100~000, ·por .mez cPIIr!l•.;rPJiE'Stnr 
o Rubicon, não é 1sso : posstvcl,. apezar 'de todos· os aquelle. serviço niio está .. moz rendo do fome·; note
meus desejog~.,,:.-.- r.;,··· .. ··; ' · ' . :- se que o serviço dó. archivo deixa ainda lliUito 

.. ·'!'T(ste~. termos,·-Sr.·:piesJdenter Vollseml_lre.~olf~- tempo vago ao;; empregados.· .. ·. , ; ~ -~. ,,,;,,. .. 
re~er ao·; tel]ado ··~ma . emenda acerca:. da dJstnbuJ- ,O official maJor tem 1 :000~; e todos os. emprpgados 

• Ção propo~dimalmente; Pólie. parecer a alguns.ncbres publicos têm i :000~ ? . Porcon~cquencia ;estão., mo r
. 11enadores que desta emend~ ,ha.de.te~ullar extrema rendo de fome, niio pódem Si!bsJstu:;f:~fuuos,ç~pre~ 

demora na passa som· d_o ·prllJOCto:: r "' .-·.' , · .•.· .; , gados publicas . estão el)l· peJores, cucumstan~.l_!1& dó 
· .M_as,. senhores, eu• Já: .ten~o d1to. mu1tas . vezes .no que os do;arch1vo pubbco;. mcsmo.na~repar.tJÇII:O do 

· sona~o quo o tempo:pnra-•mlm,- em,casos,ot.aes, ~' .. a nobre ministro da :justiça ha •muitos,.cmp~cgados 
consJderDção __ de _menos• val~r;~:OJ.qlle. me ~mpor.ta é cuja condi.;iio é mais deploravol do que a desses 
f;;zer aquillo qu,e a conbtJtuJçao ,:det~rmJno. Ser outros empregados. -: ' _, ;··-, ... ,· ··~·-:-i 
pequana -a· quanlln> ou ser· grande,, 1s.to é questão o: senado quer saber mais-?•.•<Dois- .ofUciaos, ;·.cada 
de-palavra·.· ., · .. · ,.,,·,;;·· : . . um delles com.800i/l;e veja:.V .. Ex. quesiio·dois 

Si' _o :Diàrio da casa. já ,tivesse. publicn!fo dois di~.; officiaes do· archivo publicO có_in::doiil'irma'iiti~nse~, 
cursos que· eu pronuncJel a reste -:respeito e que Já cada um dos quaes vencendo ·600J; ·como-: o po1s 
ebti\o · €'m "SUII ·mão· ha·dois .. ·dia.r, ·eu .niio repetiria que se nos vem diJ:cr aqui que esses empregados ... 

·agora ~st_!ls·pnlavras;.e a•proposJto .. declaro n y. ~· que suas familins estão morrendo' do fomo? p por
que, SI nao ·houver rcforma.a-respell.o.da'.pubhcaçao toiro tem. 500J. e o ojudlinte, ,á.OO~ ;_ ora e1s-aqui . 
doJs nossos trabalhos, :p~ra·o aono.hc1 de.pro~ôr para co_mo. rospon_ do no,Sr. minis't~o·;,~I!J~stic~;~ ':' ' . . 
t{ue todos. concor~am _com uma certa qunntla,.afi'JI•: . J:)iga ol)e-_quoqu,c~ .,q~e o .. P.TflJCC,I<;>,.Plis~o ;'ell' Iam-. 
do, so fazer 11 ~ubhcaçao ~e._ nossos deb.ntos como en- !>cm dos•·Jo J.st_g, .o s~nto sum~am~n~~ ,·quo"·so fa~n 
Leudormos o com as cond1çocs quo qu1r.ermos. ilm,projocto., .tuo ,nnh-conslit_uCJm:i~l"Pa:fa;OU sor for-

-E, 'ápoiado e entra' cm discussão· os~guinte nddi- ~ado á fnzo1; essa emenda. · · .' ·:' 1 ... :'·" '1"; '' 
ta monto : · · · · Agora passarei á. segunda 'con'sidcrnção ·otrorecidn 

« IJupois da palnvrn-.iispondm -nccrcsconlo-so pelo nolH'tJ mi,Jistro da jnsti•:a. Diz S. Ex;'c( A cmcn
-propor·ciou • .Jmeulc.-Vtscundc rlc J<'quilinhouha. » !la do UL•brc ~L'IlildOl' pc!a JJahia c~ ui <:ontcmplailét 

·• 
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nns declarações feitas pelo nobre ministro do im- Outro aviso'do ministedo dos·negocios da guerra, 
per i o, isto é,. o nobre ministro do im'perio '•já disse remeuendo .a• informações que lhe foram ped.ictaa em 
que ha de fazer com a maior imparcialidàde· a ·dis.:· t7 do'.mez:paslado,c sobre· n• presas J;elomadas"na( 
tribuição do dinheiro. » , · , • .; .. "" ,, . . agu:as·da•Lagôa>~irlm, pelo tenenteCharlea Li~ley o· 

·Meus s~nhores,. quem é.que duyli~a, .. ~s inte~~;ç~es, outros •. .:.:-: A':que,m fez·a requbiçio •.. , .. ·,., ·. 
do. Sr. mlDistro do I~Jlerto! ~lg!ll!.lll: Jâ .df;sse .1{118 I o SR •. SI.• SBÇRET.U\10 lê o sesuinte ': . ' . . ; " 
S. Ex. havia de .fazer essa ·d1str1bU1Çao 'com· parc1a- .. · . '. ~ · · '· . ,. • ·.' . .. ... . . ·.: . ·:.: . ~ . ., . 
lidada! Estou salv~n~o.o piin~ip~o; !lll~~ci:P!ó'équê . ' _:_: .,. / . · . • . · · • .PARie&R. ,:- .•. ;,.·.,,. ,, ,: ,<. . ' 
ae_ opp~ a este proJecto: o .p~1~c~pi~ ,é qu~:~a~ quer: . :«~A'commbaio de· emprezu •priYileslacJal, é,O~!a.s. 
que,eXlSta,! "as n. Ol!las collecções uma lei 'que'llucto'•· publicas' examinou: attentamen&e. ~~ tly~D4i.~ãél ,.,do 
rise o:s~vf!rno•a _fixà_r;ordé~ado~; :~·bso:é qlle·o'no- cólit.raclo'.'celebrado pelo:govemo_,eom;ol,re~p~eza-:-. 
bre !!_lllmstr~.da: )ushça·devla r.espo~der;'-','.'·.·.·' ·:.'··. ·, ·• doa·'da ·mln~rll\io'de canio•de:;_pedralle,:CJ!~,o,utr~• 

: ·Nao;·deseJo,, ·,nem; _o . !lenad~ d~ye · CJUI!rel,' que . do predl!c&oa maoeraloglcoa da pro,ancia, 4_e. :.S., Poldro, 
corpo Jeglslativo .. &ala,umaJe~:concetilda·Jucon~titu:,;' 4s ·quaea ae relere. a resoluçlo da ca~ara 4!!1, d,,pu-. 
r,tonalme~te.como·~sta,.isto êodaJCldO ao PIJc!er execu~: ~ados, c~m, data, de 21 do. pro:dmo.-:..,.~ado, -~.I!Z .de , 
t1vo! .o, difel~o ~e.Jl.xar f:Bmbem o~ ord.e~ad11s f e JUilho, que está .p~ndente da appronçlo do. ~n_!do J: 
~o ... e,,,mais;. com :tan~ frreglllanda!f.ê,:· Sr. 'pre-' .e .. 6 de parecer' que. o.: aenado,. &o.ma._do :~.deridá; 
s1dento; quo ê uma; ~a!dlcação p~ovlsoria,. é' um. conaideraçlo' o . otijec"': 4•quellue~olucio,•.J)i!t, ,dê, o 
augm,~n~ .. ~~ grattficaçao; · · de.'mauelra ·que nem aeu' assentimento, mediante• u ·aue~aÇÕfl!tfe~~:p~l~, 
a~ ... me~os_ D()._(lrojecto :·~e~ teve· ·em··· vista·:flXIIr ,commissil) nal'"refuridu,00~~;. 7c~io;~~~~·~r:~. 
a ~:1-~te él~ss_es empregado11:;. eUea têm gratiBcaçoaa,·e· :seguinte: · . · . . . ., . : .,, : · . ' .. , ... :; ,_, 
O.'li!.'C?t;se)hes' _man~~ dar é .um augmeo~·de gratta-· ; ' t;•: condl~ó. ~ (A meama do ,contrac&oJ!: 'fi :c,~'
C'-!i,Ça~''P~Q."rtaoria;~e·quer:re·::que tudo iuo 111 faça:J· , 2.• concf!Çio. - (A me~ma do:con"acto )!> .··. ~ 

. Yon~deit~:governo•·,_Efa aqul_c~mo eu respondo-Is · 3.• condição. -t-. companhia;fo.rn~ri-,o. ,~arvi() 
obs~rr~ç~es do no b.~ minlstfl? da J a.stlóa. ~ ·: .: .. ~ · · ·.'" · de pedra, extrahldo-ilanl;la~ : Jayraa,-que. fG~·, ~e~ua
:>EIII'Pr~.m~iro Ioga~ tra~tei" do pr1nclpio· ;: nao du-. rio para uso das embarcaçot!s·_e,·ofBclDaiJ.J:IIICIOn.aea, 
Vido que•'ae'láça a'dls&rabuiçlo"proporcionalmenter ·com o abatimento de·to- •t;· no:preço qul):ella.alcan
mu; tractajido iii! prlócfpio,· oão·tractei·de-oenhuma çar n~ mercado.da.~proyfocia:du~aote:o .. {l~ltJ.O..!ló."'tlll 
outra· ·c:Oilsuleraçao- estranha O• projecto;. e é sobre contracto; e na .falta de. preço .el&allel8Cldo .. no.mer,. 
isso ,que me ·Cundo · p~ra fazer a ·emenda.: Si eu qui- ·cado regulará. o·. que: ajtÍitado.fGr, é:om-,o .&óii!f.íi,o. ·; 
.zesse,reforma~. o proJecto com;, deye. ser reformado, : 4.•. ~nclição • ..,.. (, A m01ma' do:,contrac~.)..; .. ,,. .. , • 
~então .. pr .. oP.o. r~a __ o i:cSrte:ilaq. uelles :empregadosoque no ' .. a.• coadiçio •. -:-. Iodicadoa. ,oa jazlgoa,doa .. ·-f~llctó.l 

: meu:co~ce1to sao,_desnecessarios •. ' ' ·' ·. : . m1aerae~, ~e que .tra.ctam.u. condiçÕ!ll (_;~e.! .~,:4!1 pr!),
. ·'•Werificáado-se aio· haver câta, ~Sr. preaidélite vada~ exütencia d~ ta01 productos,oJ!lera.,_a,ço!JI~ 

:declara;adiadit,- á .. ;dlscussão, e,dll para .ordem' do panhaa.a cooCOIIio_du,dataa,de:.miner~çio.l-8:1~
dia·!a'mesma'já!deilflnada. · • .· · : . . · ·~.· · cadaa ,na: condlçio '1.~ • . me~te.,a .. cl~Pt.OJirlaçao 

-· • i.JHiítá:~sé a~:sessão·4s~sa-ho.ras·da:~rcl~:: . .. : . '· ~:!i· ~!n~==~~~~~!~/ó;:o;l~;~:,~~~~~ 
,. "'' '' ., i •·-·!~~ : '· ,: ·,; · ·: ·.' · ' ·· · =:~' ~ -: :·_-: : · · da~::e c~':d~'!!~u~~a::Cí::~~~~:~' h-a~~~ ~;:co~-
:·v· o::; .. •l rs~..A. de'lie de,jÚJh~.. . •, ··: dições t.•e4.•seráraa&ringido2unlcameo_te4iJa'fras 

'•!•.-·· ::·.• ,, 1 ,.,,,;·"''~· .,. , :.,: > ... •• . ·estabelecidas pela complnhia:~.delltr.o.,do• .•. ij~~~~-~· 
·.c • '- 'PRESÍDENCIA. DO SR. liiA.NUBL IGNACIÕ C.\VALC.I.l'cTI datas de mineração' (:Oncedidll pelo,;go_y_e..:~o,,ltiD~O' · 
· · ...... : : .;v .... , .. -~ 08 LACBRD.\. . .. .. . . . compreh~ndidas t~dasas:la!ra•~o:pr~~d~ 30. ·:aD. _D411 .· ,..,,LI ''·~· , : . . ·'' , ..... ·'- ', fixadosna~C!adiçao-primeara._ .•. ··:····:· ... ,, ..... , 

E d' t o d ,.. d ·d. E ·, · 7.• coad1çao.- (A. mesma do contracto.). - . . . . 
. ~ll_llliARI?-- x~e aen e •. - r e~ o la.-; •mp~e- 8.~ ·condiçio. -·.A ·companhia .gozará· de eaenip· 
. ..oados il9 archa~o publaco. Vota.fl!o.-.Lot~aos! DIB· ção de direitos ·.de· JmportaçãoP peloa inatrumenfós, 

/urso. ~~,sr,. "~conde de J':quítmhon'"!·-;-. Aposen: uteasilfos e· machlnll,:que· flzer·vir .de. fóra. élo.i:paiz, 
.taiW~. Votaçao.. . C.Oteraas.. Yotaçao. . Empr! -para·.o 1eniço:duuu Jãnu,·. de conCormiélade com 
, .oatlos do se~'!o· DIScursos ~· Srs •. Mafra':~ u ina&rucçõea qu_e ·houYel'.' de .cJa.r., •O go,erao .. aobre 

. , }'!n~e ~ l~uatanhcmha • . Votaçao. . ,ll~form.J JUda- est~ objeclCJ;:;•E •aerá j épalmente .. 'eaempta a.compa
, ... ~'"':"'', ,Dis,curso dG ~r. Vasconcell~s. . .. . ..... nhlil de qualquer 'imposto;'. 011 onus-ftlóal, ':)K!lo,qu~ 

A•s·to horas e 314 'Cia maólian o' Sr:: presidente .re•pelta. aoa.produ~~·:-extrahidos: .d~••uas la:ms, 

.
:.·;' .. '.~b·~. ?. a.·.~~~~ã. ~f. es.~D .. do. p.re. seiuea 29 · Srs. aenadores.: du9~~. ~~. ~d~~!. ~,·~ 8;a:.G~~~-· do 11t~~.· ~~~-i:ó~tfa~to 
. .~,,L~da.;ll 1 !lcl~:. !la_ ante~ior, é approYada.. ." · . cessarão! relativamente á laYfa ·de cartão de :jledra 
, ·,:,.·o Sn. •. t~ o SEci\BT~lo dá :·conta .do· segubite · ~o ArroJo. do•-Rato•;· si! deotro de .tres annoa. nao es-

.. ,,. .• !· .•.•. 1. -'•.;.· ;,,. ... ::. ·' : • tn:erem·ahf•emplenae··regular:acUridade.oatraba-
•/,, 'J ' •: .. :, · .,,, ,,:::EXPEDIENTE; .,. :. · lhos•de<mineraç~~;:ac~a~so•nea~a·eliectinmente 

: . :. .. . . .. """· ... : , . . · .. _. · : ... · · · · empregados ·tOO· operar101-pelo meoos. · . • · , · · 
Um aviso do miDistorfo· dos negocias do·ilnperio,' .•Paço:do':senido;.lZO.de:julho de 18&8 • ..-t .::Baptista 

.. remettendo. um 'dos ·autographos. da. resolução da de Olivoira~'-J. p.,Dias• dsj·Car'llalho.:-Candido 
.. nss'cmblóa geral,· conr.edendo duas loterias em beno-<· 'Boraes. • . 
· fi~io .c;la ·, matriz .de Nossa 'Senhora de'. N azaroth da 

Trisidell:l. n'a· província do Maranhão ;:na:.qunl•reso
lu~ão S.~~- o lmp,erndor consente.;_ Fica o• senado 
inteirado, . o manda-so communicar á cnmara dos 
doputndo:. 

ESCL,\1\ECÚIIENTOS. 

· f.o fU; ·750 braças quadradas equivale!• li area 
de um quadrado fofmado sobre 376 5/10 buças, ou 
:a 1fi6/I000 da legua quadrada (tomando para Icgua 

.· 
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corrente a de 3,000 braças), ou á a·rea do quadrado m~11to .. religioso ou .civil, .para. quen1. foram dadas 
formado sobre 1/8: da !agua corrente proximame'}te. · loleri11s;, ~iio executBda$. Não, se, l!lDl• negado no· corpo· 

2.0 ,25 'IC:tOS 1á1,750 braças · quadradal ,eqUIVa• leg~IIÍlliVO esse, priocipiq, ·é nem.:croio que se, possa 
lem a·S9/tOO dalegua quadradapronmamente, ouá de lórma .alguma.n·egal-o •. , ·• , .,:: : , , ,, . : . 

· areâ dõ quadrado Iormaâo sobre ·s;s da· legull cor-... ~te~ d.e.~lCeJ' maia algumas palavras!'' Sr. pren-
rente proximamente~. · . . . . ·· ·, . . .. d~nte, der~ decla~Bf. !1-0,:J!BUado·,qlle.!lao.tenlio ~m· 

a.• 100 vezes 1U,750' braças que. equivalem a Vl&lafazer a menor censura ,ao m~40 po~,que.tem s1~o 
fõGfJOO leguas quadradas; eu á area do quadrado D!Dpreg~d,o p pro~w:tq.,.da•loterlaB C&J.lCildida.s.á:l~
formado .sobre t f /4 legaa· .corrente -proximame!Jte· P.lan~a~e, .d~, ~· ~~r~~~e.uto_ , da anllga Sé deeta Ç,l-, 
. 4..~·200 :vezes 1U~.7õ0btaçu quadrada• oqu1n-: da1fjj. O me.ll ~m,,u.,U!UC~Jl!~n~,deep~rtar.a,l!tte~ça~; 

vem a s·t 2/100 .Jeguas1 .quadr.adaa,, ;Ou á area .do:qua~· do. m~oiater1o .a r.e,tpel&o· de,&I!J·.•hre•t~ , I! d~sse;~fiVCri, 
drado. '.formado sobre~. t .• 3/l.legua,, corrente proxio. • . Si ae. co.nh~cer . ver4a_d!lif01~·P.til)ciplC? .,que,. ~cabo' 
Ulamente~ ·.: .. , :<, >··· • .... :,.;, · .. ·' "·· daexpOr, .es.tou,convenéido de,quomultll·,U~Ilid~do 

Vai a imprimir;• :, . . :: · · ..... · . . . · ,ha_,cJ,pr.eaultar·aoa. q!,4abeJ~~~e!HO• ,a• que,hou!er,.._ 
,, . , .. , . , '"'·'•· , ••. ·' .... '. , :· • , .. :ID!!.I de. d_11r lot!'rillJ!",pqr,q_u.e, ,dadas,e.llas,,e.appbca,.. .. --.; .o. s~~.. y~sco~pBLt.OS ( mmlstr~ .4o! neg~eaos ~a. do ~ 11111 p~od"cto, Cl.: soverno, ~certo .do :W9dO: P.Or: 

Jf!Bll_jla) .• !Jl&~da ~ á mes.a os. es~~arec1m,e~t~s 11u• ha-. ,que. ,te~ : s~d~ .. ll~prega\IP, ~ :1Pre~ucto;,, desda.qu.e,, 
- VJaJII, s~dq, .ped1~o!. ~pelo • -s,r;. , b!lrão , . de . Quaralm .rec:onhe~ que,é;nec~rio, ,qO!o ,,au~ilio, 1lca ,~!lb1":; 

acerca. ,da· proposJç~o:, da .camara dos. deputados, ;!iladg para ,nas, ~milras ;concoçer,~atlm. de.,_que. s.e: 
auRm~nl(lndo os v.encu~.entos •. d~s ~on,senbOJ:!lS e,.cC!- C!J~cedalJl n;~ai~.l~terias,, o.u .mea~o ·'será el!e.o. ,pu, . 
nego! da capella 1mper1al. · : · :· ., 1 m~1ro. que JWIStlrá em CJ!fJ,:,.ae: iiJ:ol:ejam Ul!llOrea, 
~Compareceram.· no ·decurso . ~.~c-. leiBão , maJs li ;•ommaa para· '! compl!'me~tº ·.d!i .. ob_ra, que·,@e P.~e~, 

Sra. senador.es ... :. : ...... ,, : ·-- . . . · :. ;tenc1elazer •. Port.arato ~o.A.mço,nv~Q1ente ,.de:.mpilo .. 
'·'·. ":.· .,. ·· ·· .-:-. ,.___ ·alsumqu~~;ogovernoe~~_ll!J;ipe~·.ll•J<!lntas.·.v~ja . ;, ·::·;, ónriiMDO DIA.;;,· :o ~odo por _que é «!~P.r~l!lclO ::.o,;p~;o,d.!l~tond~s,lo,-, · 
.. ,·,,.;; ,.,, :.,,..,: .;,·.,, . '·é· ...... , · .: • .... .. .. ·te,t:Jalp1:par~ .. !'ll!,er,l!i..!lca.so.:.~9 necess~ . .diiS:;maJS:lo· 
: ;, .: ,, '· :EIW/~BilA:003 :po Al\CHlVO 11'U,B~rco. ·: .. · :~ri111,, o~ .,s~, sao.~,aetaates, a!l;iCOJlQ!JW.das •. _: , , . ; ... 
Contioúa ·a diéussão, adiadifnã -sessão an tece deli te, 

1 
Sr •. presidente,; a C«!.IÍI•tru.éçiío.: da:: egr~ja".'do. S~" ·' 

.do:art:: f, o· da p_ropOSÍÇâO :da.' ea.ma~a (los: d~p:Ut8dOS 'crament.O• tem ; ll.dO:; taO;; demorada•;:qU~í"·:BI.· c•C~~tl": 
auctonsando·o governo·para·.dtBpender até á q,uan~ nuar a haver~ mes~a-,demora,la .obra.•ha de set" 
tia de s-:ooo·.rP;ení·g~àtiOca·çõeà addicionaes aos. em- acabada com m\l deíe1tos, e quando talvez·,parte•· da·, 
pregados 'do' 81'éhi VO ·publico;· . éoin as · emendai dos mesina.obra. le achar em iestado .de ·Dão· prestar i. 'OS· 
Srs~· Silveir~ ~Já ·Moua e~!i_sco~'de déJequ,itinhonha, •erviço11 .que ·.della •e pretende; .Pomnto: · 6 •precisa- •. 
apoudas na· mesma· sessao; · · ."· . · . · · acabar .. com a .obra qcunto: antes •... : ...... , ., ·· , ··· 

D.ad~'pof flndâ_'il 'd~cussão,.,pa~sa 1 propo'siçio Já'que MI~~ em eatabàlecimeiit.ôtrelii;iosoii; direi 
para· a··:S; • discussao,· ficando preJ ud1cada a , eme.nda que, em mitiba opinião~ á asserribléij, gerilr.legislati v~ ·. 
do .~r~··!:!il~eira' d~ .M:ottl!; ·e aend~· reje~\ada ~ do. Sr• tem.Jo}gorosa o}!riração de'tiriírtdéJ:Iciar:iiara .. ~'.~qií~~ · 
viscondede·Jequittnhonha·. ,,, " . · ·. · · ··· · trueçao e ·reparoe·das· egreJas,·nio·.'só•pelo·prtnclplo 

. .: . .:: ·.· .. , · :: ••:·,:,, , de. direito canO"nico rela.tinmenteaos dízimos, que 
· .·,.::: ·.:·•·••; .,., ·:'LOTEar~. • · . • :~ . . · ., ficaram todos pertencendo: ao· tbesouro, entretanto·, 

. ,. . • . _ ·. • ; ,· que eram elles dados para congruas dos parochos e 
E~.tra. ,em. 3. d1scussao a propost~ao ~~~ · camara. edificação e reparo dos templos,..~:.omó porque déntro 

dos dop~~~~Cis. c,on.cedendo . 12 lo~~ms li 1_rmandade do municipió neutro não poiso iéhar ob:tro I)Orpo le-, 
4o E!aDilSS.I!Xl? Sacramento ,da ~ntlga s~. . . . . s!Jllatlvo· que ·Come cuid~~o d,~s· :~srejas,. .. Nas prÓVÍJ!= ~ 

O SR. VISCONDE nE .JEoumNHONHA :- :Lamento,· c1as ha·as,assembléas l'rovinc1a·es; aqu1 a ·assemblea · 
Sr. presidente; :que o·sr. miniitro do· imperio niio provincial do.municipiO·neulro é .sem .duyidulguma 
se·acbe .. presente p~r~.ouvir o.cju~ vou: dizer ;.mas a assembléa'gel'!ll: E''precls?• JÍ()~ •. qui,) -à:ass~~~!éa. ' 
está na casa .o Sr~ mmtstro· da JUStiça,. e é pror~Yel geral olhe· para isso,,,prot:eJ~.os tu,nd:os',necesl!arlos . 
.que:S.Ex.·possa díze~ alguma cousa a este·resp~uo. para esso fill\~: · · · · .. : ; ' . .' ... · .: :.:;··~· .. ' .::.: .' . 

. En~endo,- Sr.· prest~ente, que, quando o. !l~rpo le~. · :E' uma · vergo:ih!: qu~ c~ld"~mps, muito,. ·Ms·r~as, .... 
gtslatn-:o. concedeJo.tenas aqualquerestabelectmento, 'dos theatros;. 'ele academia nac~itaLdll ·.musica~ e 
s~ja ;elle religioso, s~ja. !livil, C! gover_nD 1lca como ·mesmo de ei&abeleciirie~tos:de cafi.dit~e:;': ·e· que." lião . 
d1reliO 1e .com" 1! .. obngaçao ·de. ulSpeCClonar 1\s ~brae olhemos. para o estado em· que se' acham· ·as egrejas. 

·para as qua~s sal? dadas essasJoterias; Esse d1~B1to e . ().se~ado .. re~orda-se de. que,- qua.~do.sjl,dividiu a 
essa obngaçao dtman~m da· mesma concessao do. freguezte>do· $aeramen\o, não ,havendo.· _,entrQ 'dessa 
córpo legislativo., :. • :.... · -... ' · .. ·. · •· · freguezia neuhum& egrE'ja que ·podasse' servir ·para. 

Não é possível que .se creia ,que . o •corpo.legislati- matriz sinão a •'egreja de Santo :Antonio dos: Póbres, 
vo dá loterias para: que.esteou.aquelle'edi1l.cio seja aqui se dlsee qU:e·era,neeéssllri.o.cuidar quanto antes 
construido •o ti progrida,· eem que em ·prim~iro Jogar na construcção da nova matriz·;· lité- bojé, 'pórem, 
.tenha em vista a utilidade-do·.estabeleciwento, e sem não se tem toma4o·iuo .em . .çon~ideraçã·o; ne.in ao 
que, em segundo· Jogar, entenda· ·.que os dinheiros, menos se tem tractado de fazer com a irmandade do 

· proyenientes das loterias hão de ser.appllcadoscon-· Santo ·Antonio ·dos.·Pobres··um contracto para q·ue o 
: vententemonlo. Destas, duas razões•deduzo eu a ne'7 Estado•dê áquella capella as.proporções precisas afim 

cessidade dose inspeccionarem as obras. de:que ella possa servirde.matrit •... · : · 
Si até l10je não tem havido essa inspecção, estou · .Mas veja V.·Ex. que este anno·:já· passaram umas 

co!lvencido. q~;~e. ·Rã~:! tem sid~ 'por não ~er vorda~ poücas de loterf~s pãra os theatros, o anno passado 
detro o .pno:clplo : o porque nao tem hav1do oecos~ concedemos muttas para a construcçiio de um thea· 
sidade do se entrar na averiguação do modo por que tro do pedra e cal, e natnralmenta de m.:trmore, e 
as obras deste ou daqnolle odificio ou estabeleci~ estas loterias tihu corl'ido ~ v.1por t 
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. Eu, Sr. presidente, não sou inim!so dos1htatros;' pàra·. ter o mOimo .. iff!atino~ ,a· propo.iç,ão· da eamara 
niio•sou extremamente ·amigo 'deller; •nlo ·faço deue: 'dos. de(lu&ados .appro'f'ando : a.~. aposeotaçlo eooee-

. diver.timeoto o pr~oclpal recr~io•de•~ioha 'ricfaj·:!Jla~ did•( a l.oio ~~~l~rno: Toscano de ~l.mt~id.a;-~o·J~sar 
gosto, e gosto mu1to d~. musica, re•creio que nao .ha' •de•DJiida~te do. _tJie~oureiro- da-le!!Çaó-::'de,aatg~a&i!ra 
P,e&soa ,a•guma.que 1e,nao' delette. ~m ,()1J:dl~~~, ~~~and~ • re1gate do' papel-:moeda ·.da: ~1xa~d~ ·~a~on.•zaçao. 
e,excellente,.Si•ha.,que~IUI.t_enteocqntl:II:lO, O;pa~a. ·::·"''·',c'''', .. ·,''' ·•~•····• ... ·:•:J.::;.· ·f'· • •·:·.r•, '·'·'":.' •. ':'· 
.so.tornar-orlglnal;em·numero. ··r.:.:·.·· .. ;:i· •. ,., ... , ....•. .-•. : ,r_,,,.r. :.,, . .,,,_ ,:,t.9.tB~UJI·.o.·;'.'~· ~.::.:: .,. ... "1"'''' 

- . ' .Mar eu; AASejil;\'à•quê~,PJ)lq, ui~iíi"/:~.d~ IA~_pa~ ; '·.'E~· JdÓptld~\:'ém,t~·:·~Jic~~~·. ~ip~i.s.~.:~i~.~efiá~e' 
pal.su.,,_a·Ui,O.·,Be•.~~"r,tQ~alj~. aii,I!III,_C~n. ~~ .. d". riçi~ -p.a· ra:·a~.~ .• •, o_ '.P. ro. fec~ .. o'.d. o'~.e~.-~O~~_çeilll!lif_ cr. rd. f:l_:a_.ll: 
u,eg. rej~s,dl! -que. o~ :_&hl!at~'··· ao_ moJJ_ ~ ........ o.~14Wiel ~o&l!n•~:Jiar!l· l'éouclulio·íla:e~. ·~. attllt'!f~~t.I!ID.e-; .. 

. de.-!Jm•;~-.e,d~ ou&ru .elo, me~mo modo,; .ct~t,,o ,co_rJI01 zfa ·de·Nooa·senbo-ra·do' Ro•arfo~.rS.IyMii1élir'biefido 
le&l~la~n:o .. ~o;rr~e.· na .ne~~cla4o: :d~ ::~ump!il:ell.e'1 nome, na prod~c~a, d~ Maranbio. . : . •· ,{); ' 1~ 1"~". --
cle,Ye~·!·r '"'!···1t _: .. : ~ ' 1: ·:. _ • : ; • ·~ '·' .·.Jrt; i .~ ·•:• 1; .. !: ;~:; .. "'· 0 ·,·.~~ ~ 'J ~:.;,~ ... ·<S~!;. n-·;:::J:>:rh·1t · 
. rP.r!l!;"•eU;~BÇi Pl!rftita~.enle .. qae_v~, E:r. ~.de CID.• i . : o ; • : • ; ··: ,IIUR~G4D08. DO JªJIK-t.D~.·"· ;r~ I:··· ·!: ~{)•' ·~·-

surar :l&IO·. que~ ealou dtze~dq~;lembr~~ .de, que; .' :Eaúi' ·eíiFt~á dlscuiisão·•c;··· ,. reciJr.:'dã'''i:oaimliÍio' 
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h ~ · ·' JJ . 'i"•a'b , I l"~eaa· preeDC en O•OS'OgiTill' e~par ai waa 
· ~ "atro,,.teP,ho y,otado;por.e. 11• ·e,n ° ~"- o.~mpre-: ·~a-lii:iis ~da ·"orta élo ienlidt:i" Côàl"õ íill'di&aiiiéntà'Cio· 
.aado-4,meu zelo· e, a .miuba. lolic,&ude,J.II!Dio.-qu,ntol· ... v

1
, ..... ~.. . .'" • ..... ",.di.- ... ~ ~ 

·"· · · · 1 · .d h · ái r· • aeere .. no··propoa .. a·a ·creaçao ama ........ ~. -P!l~_so,.~·PI!r" ~e-conceder~~ o&e.~~a.tam ;e!D. -esre:; eai· . ê' do~_. . ': , _l" '·"\ •·! . : •-·"'' -~1 ,,_,~·;•ir-~~>l:·~ · 
JUS. Declaro. v ... EL.que o ~nho fei.l!)., .. mu. •!•l; . pr p .·. ·•·L' : .. ! ~:I: : . __ , ..... (!,''J'l~;- •• 
l1lf. a :v.erdade, aio.o tenho l~!to: com· tanto.~Jo.;;e ai · O Sa. VrscoNDB ,DI 1BQurtUfHOli(H4 : ."'-· Peéli·a. pa.'!:: 
razáQ-é 1simples :-. .empeubam-10 comigo;: e: eu,_ Sr •. Jura, Sr. preifdeate, para desper.tar ... a.lattençioão~
preiiden&e,·•ou. ,llé,;carll• -e os~, _J}ei.,~e .. c.eder:.P.Or; aeaado •obre· um ·objecto;.e. vem·!l·rer que,• :no·.éas~ 
força·. Os -tbeatrol ... lê~JJ· muito• ]iadnaboa ·P.9d.e~~·· · de panar a emenda~ .dG :Sr~ i •'! 100re.tarlo; ,será: ae- -
iAau_entes ·,_a qur,m 'a~o;ii P<!~~Y..el A~~. ~!D o~Q,, .:t',!l~; ceaairio • ~U,!S O·. aenado· .remetta outr~ :.-ez 'o pu:ecer· . 

• cu~r .. ,_:uma_ :~oncessio' ,d!!ata, ~r4e.Q~. h, esr~J~s .1uaoi da:comiDll!ló::da :.Dletll,t'&:~m;.-de;que~ella •tume;:~!IJl' · 
&é!D tao :grandes padrinho,, e ··talyez,sej~ p()r e&&J~• -coaa-ideraçao:ol:i6 requer.l.meatoi,qU&.ll.lle:lora•:d!-:: 
:mo~_vo1que eiJaa não t&qr-tid~.&antu:leteii~s. ·:· · : rigidos·por t6:prese~dentei•: ''i ~~·'i J.,;,;~"''""''-"-';'·"' .-
. · ,Q,,que,.~po~;êm,. d~sejo • ouvl_r.,clo,nobre mtnlatr,o,da; . , :. -No:jlarecer:ae,.diz.qua :~,meaa·éiDIO!'OmOJl)lp1~!J--::. 
JUI}~Iça,pu:do-_.nobre .nnnistro-;da .lazenda: i mas !JO: no:-• eidera-Çio: !'laea.requarimentos ,.,_porqua,der~:t;lí' oao · 

· :br.ltministro da.justiço,,Jierten'=8; &a~ vez mafa ,apropria·: -auSIJ1entar~ ·•n~ ~imiliuir :o. 'aumerp ,do~,eJJ,Iprega~: : 
dl!-rp~n~,.~st,e .objecto .do, _quó.~o ,n~bre~. m~l·~~O.: ,d_a' · do• da:casa.• Si poll:e~Ja.; .não-;&o~pou..; em C()nlid&!'•~ )· 
faz!!q~a) 1,é; o,fecoohecimen~o. ;~o:pr1~cipio :q11e. ,ea,ta.:. Çio · •.taea(:requ~rimeotoa,: !111 :o~;Sr •. , ió!'.c ~t,etario: 
Jie_~e!Jl ;· li' ê~qu~ ao,-:go.veraq,,.pe_~~-~.c~·-•1!.~ dJ1Yld!J· con~rda. COIJl;O ,pensame~:·:!la m'iorla .,daA~IIIa:o 
11~8U.!J:l.a .. o: dire~~,e,dev11r :de !IJ:~ntar;:Ja!f.agar,.:p~_ propoe ·quneJa ·DC!mea~o um empregado .de ~ ... ~,81:"·--: · . 
dl~;,!D.fo.~~I!ÇÕ,._,:, oa.;:IJalanços, eatra.r em ~dll.~l •toq cdn!ellCido·que este nió.dfl~.e.,er!melhoJes,&ftUI~s "· . 
minHClOBlda.des·;·reltttivamep.l• ao e.~preso, .. do. P,~l)-· dfl que.oa·deJ!ellflll .. que .conco~rer~IJ!·· -Uma 'JBll!.IJU&Jit,,' 
.duçt~: daa;~lotol'iaa. cl!ncedl~u pelo, corpo ·lell~lattvo. ~•ses, dtne1e1s- -concufreo.te~ •. :ali'!> senado .eu tender 
. O Sa;:: MINrstao ·DA'• 1t:stii;4 : ..;...Apoiàdo, 11tciu·.de que deYe au~e~ta~: o.~uml!ro dos,1eus.empregad01 

acc4rdo com· v~.Ex;. :.:·. · ... - .-.- .. _ · .: · ... ., .. .,m loia~ d_!S _dim1nuil~o,: entao ,o:~az:ecer~deve.~oltu · 
. · · · · · · á commluaOi.da.me.aa .para .reconllderal~o; ·avalliüo 

... ~· .S.a~ J'r~~<!!4;D~.J!B ~J!O.U~~!J!fiiO;<fBA,:.::-:·~·~0 ~o~to, •• habilitaçõea .de todos os ·dezeim·.individ'uos~e' 
sou ·o .P:t;l.D,~eu:o:~ da~~~l:l.;votr(p~lo· proJecto; maa pediram deCedmen&o ........ ,. 1..: .o: .. ':c"·~:";; ' '1• .::··. "•" 
tor~o ;a•:repetir, · aio • &PJ~'· ~~- '-m•l .. enterxdldo--: ·o 'H.t uma oircumstancia .. no . vo.lo.',do.Sr. t~o secré~ :; · 
que teaho:.~i~ .~ão _tem;por Dm. censurar o modo &ario, 1que.'.dl!reser·explicada.·Eu, .. peloquelc'inbeço 
por q~~~ :~em Bldf?.emp,regado O· producto dall'!te_riaa a ·:CIH .e IIÍ81Dl,O. pelo. qJi_e, dir; a ·mesa1Jyejo qUI!•DiiO 
até~,hOJ~ c~nce~lda!J. para _.as ~~raa da J!,l&lrJz .. do havQrá, 41fuinuição .. ;de empr"gado•.; 1DJa& o Sr.~.t.• · 
Sacr~!D~nto :· o~~qe_quero é. qJle d ~?ra em d1ea.~e o·go- secretad~ .. ~dl~;que,F~ii~-dev~df.'! haver-diminu}çõ.o e .. · 
vern!' siga um~ !l!archa m.~111 pos~tiva, mait eCJJce~ devendo· ,~anter;ao,cbmpleto o .ntlmero, ]lropoerque 
relat~v.amen&e. ífque~as .C?b.ras ... a~s1m~como rela~~~~- ·~Ja. QÓmeado .. e~!:outr.oJndiJiduo,,F.;',pórtan.lo'~tre1 · 
mente a quaes_que~ out~as da mesma natureza.. . c110·uma esplicaÇll6 •..... , 0 ;- .. :. , •• ;.; . '''···· ·::c·;., 

Para "!D.ostrar m:nba 'Imparcialidade a·est~ respef- 'o ;senado J;IICOrda-sé !lo ·,quá.·tem .haddo. rela&iYa•. : 
t!l• ·dlre1 ·que -em U'!'!l carta q_ue e1crevi ao. Sr. pra- mente aoi',empregadoa.da cafl :.,ha 11lntr.&·.elles indi· o · 
Sld~!'~!l. _d~ _co~ce_nto, ,na . qualtdade . de p~ovedor: da .. !idRo,t _qu>e •• ~~~:; VC!~4a~ir_a~_cin&o·.:lllprjnumer~rigi~ .. 
irm.~n,i!ade ilo Sac.ramento dlt m~triz ~e, S. Fraaclsc,o como diz' o .. pareC81.' ila·l!leaa,: e que pe~cel1erp~aeal•· -
Xavter do Engenho Velho, ped10do que S. ,Ex. t1- o•denaclos por. inteiro· ora essés indivíduos,, como. 
v_esse a b()n!ia~~ 4e m!lodar çorre~ uegu~da·lot~a diz lambem 0''parece~'da.niesa,. têm dlreftos.ailqui--' 
que_ fdta;va das qu_e fo.ra~ coaced1cfas para a-reedtO· ·ridota esses lógareà,' quero.dizer,.'aão,devem,•er ex· 
coça o. daquell~ a1atri7.( dtsse a S._ Ex •. 1880 9ue a~ab.~ pellidcis, uma.~ez,qqe_iá,estõ.o,aquia: per.cebem,orde.,.. · ·;, 
de-profer.lr, 'isto ~· que~ao governo p~rteoc1a o dne1· aados;.ein. um.a · palavr~,Jêm, P.tt)sl,ado, ser.vjços; .o. os 
to __ e o deyer de mveshgar, de .exammar o .modo Pf?r def6ra,. quaesquer. q1.1e · P.Ossam: s!Jr as sua"s;llabilita~ 
que era emprega~o _o ,p~oduc1o das lote~ias conced1- ·ções, não t~m.ess~'. aireitô'adq•!irjdo,, , : .. ;l: .... , '. . 

~ • das pel,o C?_rp~ leglsia&,t.v,o para estabeloc1meotos taes. Assim·nao pedt a palavra s10ao para despertar a 
Não havendo Jl!&is quem peça a palavra, .julga-se atlenção do senado sobro o' SPguinte ponto: si o· 

a ma teria suracientemeote discutida o adopta-se a senado tem. do.approvar a emenda ilo Sr. t.o secre
resoluçii.o .para· subir .á sancçiio imperial. • , .. ·ta rio, . n~ste caso ó .de .jU9tiça que o parecer volte .á 

commtssoo da mesa, ~fliJ!dO qu~. ella t!lm~ ~m cons•-
. . . APOSEN'l:AD?~r.\. deração os 16.requenmontos dos 16 wdtvtduos que 

Entra em 3.• discussiio, e é sem debato approvada, se propõem tombem para obter o log3r de que tracta 
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SESSÃO DE 22 DE JULHO; 1 
..... 
. JJ 

: Portanto, vou requerer que,. pasSando o pn1·ecer pre~ipitado n~o me cabe, $r~ pr~sidQnto, e para mos
da: mesa, V. Ex •. consullo o senado si convóm em qr1o !ral o sou obngado, em reseost~ o o ~onrado scnado.r, 
haja mais um empregado, como pNpõe o voto· em a declarar o· que eu ainda nao· unha. dilo. ao 11onad"~ 
aepllt'odo ; e, si o senado resolver pela O.Cilrmativa, séja ... 1'!act~~~o ~este ~~Sil(llP\O, .proc.ure( ~~i(l.~~~s dit 
ontã.o o parecer 1·emettido á mesa para:reconsideral-o, serç'!oA~.J ustu,;a ~o .. ~.o~c~l~4J.4~ estad~·o' a.u.:u11o quo 

. visfo:'que o voto do. Sr. i.• .·socretar:ló' é para que elle costuma dar·ao governo;' · ··· . '' '· "' ·' 
se·a,d~itt.a pessoade.fórn; portanto, o que requeiro é .o .s~ .. \r1sco. NDB Jís.· I.f~~a.·.~ÂY:;~:.rà.~à.1 .• ~.&:';p~i~~j.~~ 
que.V. E:~!;,,· quando puzer.em votação o vot.o em·se- · 
parado, .pergunte. em. :primeiro Jogar si ·o senado · . O Sn .• · IIIINISTI\O DA J~sÍ'iÇ:t : :.....:: Reuôi/rri.,'•' dliT<
convem: em. que haja mais um empregado, po1·que, rente.s· vezes com· os~bon.l'lld.~• ::e~a'.'!~res•qtie·'Íiio con-
li ·o ,a,~~ad~apl'rovbr nesta parte 0 vow. em sepa.~ selbP.no.s de estado, o.uv1 ·suas opam'oes; 'moíJiOquei··O - . 
rado, e ,de. justiça. que. o pa~ece~ volte~ á commissã~, projecto no aaolido das ob:íervaçi)es''de ltão•difitinctO!v _ 
a.flm de que ·eUa ~ome em comaderac;ao os requera~ J.~risconsultos, discutí~os a:',!late~ia em coóéelbt>~· e 
mentoadós.dezeseas prdendentes.. . . . · ·- vam oaerecel-a á comaderaçao·do·coapoJegislativo •. · 

.
. E' a:po.iáda a êe"uint~ .emendà: . . Vê, pois,-_ V.· f;~: .. que e11 ~e· cerquei .de: auc~o.rida-· 

o des q?e nao ecde~ ser ~recusada~··~iio que,::~; •. di:!!er 
,:.. .« Si'~àssar ~: t.a. parte do ·parec~r -em: separado com tsto que segu1 em tudo as op1n1oes deases.,ntus
do Sr; ·Mafra, 1sto e, .que é neces!lllrao 'mrus um em" Ires meml!ros doc~DC3lho· .de··es!~~!»·;.' ó:í{e~·calirór-

. pregad'o,·.en~o ~olte o_ parecer á m~sa para. que se mando-me· com multas dellae;al~re1··o proll!utll nai:
tomem em cons1deraçao os requenmeotos em que se. sentida·.~ ··. · · . '·:. · ::.··: · , ·: ., :;; .;:~<:(~:);o;.·. 
se pediu..o IogJr vago.-Visconde de Jequitinlumhll.:-» o Sr.. o. MANUBL :-E' uma declaração·'da -m'1iita~· · 
··Encerrado o deb~te, passa para· a 2;• discussão o importancia. , · . . . . · · . .• . · .,~;~: · 

parecer e egualmente o voto em separado do Sr. t.• o ·Sa.l\faNis1:1\o DA.·1us1-1Ç.ú~ÀásÍ~· r~digido, 0 
secretário, s ndo rej ·itada a emenda .do Sr. vis- proJecw, ~presentei-o ao .senado: nlloi ies'Jlll!:de: :Jl,.de 
eonae de Iequitiohonha. · . ma1o pro~:tmo passado. e.conforme,pedluessa, ocea-

: JlEFORHA. lfJDICIARIA.. SiãO, fo>! eJl~Temettidolis CommifiÍ,ÕO! dt!.COnl~i(uiç,.O;· 
. · e·de leg1slaçao. -~s honradas. rommlssoes.reunir-am-,.sf", . · 

.. '.·. Continiia A discussão; adiada em 20,do corrente, do dérart. -me a honra de assistir aoa seus .prirn~iroá'tra- ' 
·ar.t. t. ~.da proposi~ão. da camara ·dos deputados so- balhos; prest.ei ·todos os, esctareciment.oi.,quo ,ellu 

·bre a .. admfnistra~ão ·da justiça, com a. emenda: do de mim exigiram; .por .fim.apresentnram ·o. sé~pa:.. · 
.~r; V asconcetos. .. ' · . · . ·,. , . . r~cer e_ decl.uaram_ os seus. honr~dos.me~b.r;?S que. na· . 
. 0 Sa.:V~SC'1NCBtLos-(ministro daJ·usiMs): -sr... d1scussao offerecerram ·emendaa .. e dasçuuraarn,ou,r8s · 

,. , que o minis~ro_ da justiçt apresentas~e: :~a·z; pa~te 
presidente, .. quem-ouviu e quem leu o discur·ó pro- desta commnsao o n9bre senador .a:quem .. tenho·:a 
·ferido pelo illustre uinador ~ela província· de.Mtnas honra de responder. Para demonstrar que ·não houve 
Geraes, d~ye .ter apprehensoes muiw s,erias e muito precipitaçã'>. da· minha. par.t.e,·parece suldci.ente: 0 •. ue . 
graves contra. os prancipios que .eu enunciei e sus- ac b d ôr · · 
tentei em umá das sessões··passadas. Quein consi- a ·0 e.eltp '· ·· · ... . :· '·· " ·• .··.>, ...... ,·,;-;; · . . . . . . · No conceito do ,nobre. senador~, a. emenda .que lle· 
der!lr _ Q'!e ~ss~ 1llus1ta .se1111dor dascute se~pre as discute é inconillitucional.. •• : . · . . .. .: . _ . .:: .. - · · 

~ ·«,,ue~toes '}O .P.arlame!lto com louvavel, -habitual e · .. · ·.. · • : ·.n- . · ~· .: ; . ' _ ~ ·.·,- ·• . 
cunsuetudmaraa prudencia, ha·de sorprender-seven~ _ . O .Sn. D.. M~BJ:: . .....- esast1o. d11ao,." :·" ·~''''"'.· 
'do ·o calor com que~lle procurou combater quer o · "O· Sn. MINISTRO DA. ~uSTm.\ :;:....· .;~·.· ··gJ âllen·ratoria 
pr,9ject.ó,' quer :as ~dã.·s: que apresentei; e de certo ·dos,Cih:eíl.os do' cidadão~:tende · ~· lmpedir'a.reliitlãi> 
se.· tomará_ ~e terr~r •. s1 o ·Se,.ado. adoptar a emeu.da ·ao Jury e. a exag~rar os meo~v~_!llentes•da 'le1 de· 3 de 
·q11e o~erec:1 a~respeliC? da materaa de que. nos occu- d~zembro ·de. t8lt.l Na~_opt~aao ·do nobreaenador, 
pamos~ · · · · · . . .. · · · nao ·tem ~ento o que eu:dtssfi e 'l"rolatão á sepa- ... 
- ·. Díase o· nobre senador que o ministro da 'justiça Coi ração d&SluncÇões policiaes'das jadiciarla•;·porque 

· temenüio, que': ha de arrepl)nder:~ da'precip1tação · essa .•.~psrii~ão, é'ittcompleta; ~-~~.;tl'cu r.·~ .nobre· se- · 
·com ,qu~ obrou I que,. em .vez do .l!.rogreaso que· pro-. 1udor ·PE!rmttta, q.u~. e.u .recorde. awda· alguns motivos 
·met .. te~ .. :•. pre. sento. u. o rP. gres!o, nao o·re~. reaso=de tO, ;ooJl.os ·.quaes pa.rec.aa. ~.e ,devê.r. a :con.tar ço. m. :o.: apoio 
:ou .to. an_nós, .inaa .. o das orde!flições do· llv. 5~•, d,e S. -Elt~ ·; ~.: -~··. · ··:;:.:' . ··" ··· ..• , ... '"' : · ·--,· ':· · 
·dt mesa censoria creada por el~re11J. 1osé H E:'Dfim, ·· 'Em ·1lU8"o nobre· s.enaclor: era mAmbro .do mmls· 
'Senhores,' o nobre senador· entende •lie eu quero· terlo qíie ápreseníóil'"nà'eamara .dos deputados·uma 
estabelecer uma legis!ação _de ·sangue; · que:·quero, propost1( d"e rt~.ro~ma,Jüdiclaria; !Jáo possct conceber . · 
a. marca de ferro :quente, o açoute, · a tortura: I que· trabalhos, desta natureza seJtm :traztdos á· ns:.. 
O nobre aenador até· soccorreu-se das , musas· para! aemblea' geral sem'•a'ccô'rdo· :de•.to.d!!S ós membro!! 
.eom~ater:me, _e foi. buscar: állusões_ em Ters,os' 1do :minis.~e~Jo: ·Esse'proj_ecto'apresentad~ enti!-o pelo 
applicaveas á .. :l~penci,a co·'D . q~e proc!Jdf,,_ap~e-. Sr~ e~:-mm1stro d~ .Justtç.a. Iosé JAntomo· Ptmeora 
sentando o proJecw qui!! se ~ascute I 'Vê poas', ·'!.ueno, -apez'ar· de ser .muato rec~~mend~vel,::comC! 
V. EL,,Sr. presidente, ·a necesstdade que eu tenho sao todos os 'tral!albos desse ·drsttncto. senador;· e' · 
·d~ dizer al~umas palavras parajustiOcar a emenda: sinda. ma!! .incometeto ·do:qu~· o_. !_ll9U' ·li o que d.iz 
qrae mandet á·mesa. . - . · · respetiO 'a separaçao das attrtbutçoes de'que. fallou 
· Senho1'81, si, quando se tracta da reforma de qual- o· no'!:re senador·par·Mmas Gernes: Digo- mais in
:quer lei de .. interesse secundnrio, é preciso sempre completo- porque reconheço que o meu lambem 
que .precedam a refle~:ão e a. madureza, para que a nii.o ó. compl·•to. · · · . · · 
·obra que se pretende fazer sáia, sinii.o perfeita, pelo . Outra razão; ·Quando em f 85.i se discn tia oa ca
m.&nos o melhor pos~ivel. muito maior atten~ão é mnra tem por a·, ia a reforma jud i-i ·ria apre~ontada 
preciso. dispend·)r-te quando se tem de reform"r ·as pelo· nobre ex'-mjnistro da justiça o Sr. N.1buco; 
'leis org.micas do processo cfiminll. A c~nsura· de reforma ern qu" está consa[{r ada a ii.lóa do angrnenl" 
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. 1·!H · SESSÃO DE 26. DE JULHO . 

ni!tro da justiça púdd ser interpretado (uüo é certa- minaos estiio rouoidns nas w~srnas aucloridades; se
mente ess3 a sua intengiio), mas póde ser, ha de ser ria conveniente separai-as. » etc., etc., 
interpretado de modo que se entenda que o seu pro- O mal consistia portanto em serem as aul!toridades 
jecto ouYolve essa con:temnacão da lei de 3 de de- da· reforma de norneacão do governo. 
zembro o da opiuiüo que a sustentou. Portanto a reforma 'qua mais conveniente pn_recia 

O nobre ministro, para provar que e1·a indispensa- ao Sr. Manuel Antonio Galv,ão era em sentido ab
vel a reforma da lei de 3 de dezembro, recorrelt"a solutameute diverso da do nobre ministro que con
certas uuctoriJades; recorreu á uuctoridJde, aliás serva as mesmJs nuctorh1ades de nomeuçii.o do go-
muito. respeitavel, do nnado Sr. visconde :de Cara- verno. _ 
\'alias, do Sr·. 1\Ianuel Ant• nio Gaivão, do nosso Uacorr·eu o nobre ministro /i auctoridade muito 
illuslro collega o Sr. Fernmdes Torres· e outros .... respeitava! do nosso-honrado collega o St·. Fernan.o 

O Sn. i'tltNI~rno o.1 Jusr1g.1.: -Do Sr. Euzebio de des 'forres; .mas eu m·o occuparei delln pua di~nte. 
Queiroz, do sr. Pimenta. · . Vamos á~ diversas tentativas feitas para reformar a 

lei de 3 de dezembro. · 
O Sn. VtscoNDE DE Ut\UGU.\Y: - .... recorreu li· . Temos em primeiro Jogar o parecer das commis

auctoritiJde ·d\3 · Vdrios projectos apresentados por sões de justiça civil e criminal da·camara dos Srs. 
com missões· das camaras; Mas eu creio que todas deputado~, apresentado em.t8-15 e-assignado pelosSrs. 
es~as auctoridados, aliás reopoit".veis, 'Jlrovam con- Franco de Sá, conegil Jo é Antonio Marinho, Urbano 
tra· o nobre ministro; porquan_to, si reconhec-•r'am Sabioo Pessoa de Al~llo, ValJelaro, 'fheophilo Ottoni 
a necessidade da reforma da lei_de 3 de dezembro, e França Leitt•. 
indic:uatn reformas em sentido absolutamente op- Dizia e.! te párecer {/B). 
posto lls que propõe o nobre minis~ro. Si_ eu preten- . u As commis!ões reunidas àssentartun como base 
do f~zer uma rofo!mn em -um 8entldo, nao•me póJe do seu trabalho ·que nem era opportuno; ·na actua
soccorrer a auctondad!J d~quelles 9'ue e_nten. dom que lidsde, apresentar um .systema JUdiciaria comple!o, 

. a reforma d~v~ ser fo1t.a e~ se~ttd~ d!lfe~ent~. ·nem ainda grandes e es~ranh~s innovac;ões 110 que 
O nobre m~n:stro da JUShça ~ttou em prtme1ro lo- se acha estabelecido pela legislação de f811, já por

gdr o .relatono __ do finado Sr. nsconde de Caravellas, que a e:rperiencia sobre esta· nii.o tem sido bastante .. 
que d1z·o segumle (lll): · para perfeitamente orientar o legislador prudente 

nelatorio d.o Sr. Alves Branco de 185i. sobre todos os seus defeitos, já porque as grandes 
<< Para prevenir -ó crime, colligir as provas dos r~ formas ~o!J.ro importo~em o tr~n_storno e vacilla

CO'!Jpromettidos, p~e!lder os _culpados, e entregai-os çao. das 1deas, .dos l;labtt?~ e pos1çqe_:, .e a perd~ de . 
no Julgamento dos J utzes o tnbunaos, creou alei che- mu1tos accessonos e aux11lares executivos, trar1am 
fes de policia, delf·gndos e subdelegados. Estou per- tambem a neco3sida!le de JlUgmento. do dosfesa, q~e 
suadido que a creacão dos chefes de policia com ai- o estado do nosso thesouro pubhco ma poderia 

· ~ad~ ~ iurisdicção ·em toda a provincin é uma boa sotrre! ;, já finalmente,. ~ mais q.ue tudo talvez, por
lllStltulçao;- embora geralmente !aliando nii.o tenham que Slm}lban~e obr~, ox1gtndo m~n!O temJ?O p~ra a_ sua 
elles por· ora correspondido ás esperanças do paiz e confecçao, d1scussao o approvaçao log1s)at1va, ·por 
governo. Quanto porém aos delt>gndos e subdelega- quii.o difllci.I o ponderosa nii.o poderia pro'!e!-' de prem
doP,. actualmente tirados, na maior parte das provin~ pto remed1o nos males resultantes dos VlCIOS que na 
cias, de uma classe da pnpulaçii.o sem letras, e talvez lei da ref9rma.judi~iari~ são ~e pres~nte geralmente 
mesmo sem meios s~guros do subsisteRcia. é minha reconhectdos pela iutelhgenc1a do pa1z, e até solem
opinião que defem ser abolidos quanto antes, encar- nemente confessados pelos auctores da mesma lei. » 
regando-se ós juizes de direito das delegacias em suas . Assim é que o projec~o offerecido á. ~e.liberação desta 

_cQlJlarcas, e os juizes rounici_paes e de paz das sublie- 11lustre camara essenc1almante se llmlta :· 1.0
,. á se-

legacias em, seus termos e dlstrictos. » . paraçii.o completa entro a policia e justiça, resti-_ 
· Sr. presidente, ninguem respeitou, nem réspeita tuindo nos ministros desta o. que lhes havia sido 

mais do que eu as luzes, os talentos e serviçus do alheado em favor dos agentes amo viveis dal{uella ; 
finado Sr. vi!conde de Csravellas. Elle uun'Ca desen- demonstrar a co!lveniencia ou antes a necessiddde do 
volveu e~s.e seu pJ.ano, O qual, na minha opinião ao t~l p_rovidencia fôra offen;ler a illus•ra~a e geral C?n.
~eno~, e 1nexequtv~l. ~Ias o que sal!a aos olhe-s é a ncçno da .c~mara; 2.•, ao restabelec1me~to do JU:
dlfferença extraorJmana que se da entre. as idó~s zntlo muntclpal, confurme o sy!tema nntenor dle1 de 
do finado e as_do pr<>jecto do Sr. ministro. 3 de dezembro 18if, etc •. _ 

Dizia o Sr. 1\Iaonel Antonio Gaivão em seu rel.t· O projecto que as commtssoes .li presentar~ m des-
torio .de 18-i5 (IIi): << A administração da jnstiça envolve melborcssdsiJéas. Lerei11lguns nrtigos: (LI!') 
eo'!ft•eu uma reforma radical e completa, em virtude << § l.• do art. t.• Cessa toda a jurisdlcção crimi
da lei do 3 de dezembro de f8U. E' certo quo desde nal dos delegados e subdelegados de policio; sobro 
então ató agora nii.o tem decorrido aq11elle espaço j111gamento Una! em quaesquor cousa·s,.inclusiYe 1111 
de tempo preciso para pode·r clllcular e resolver pelà contravenções ds posturas das camaras.municipaes; 
cxperi<Jncia todas as ·vantagens e inconvenientes da e bom assim a attribuicão dê formar culpa aos do-
nova legislação. »· linquentes. ·-

" O IIm principal desta legislação· consistiu om << § 2.• Cassa tambem n mesma.jurisdicçüo crimi-
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conferir. aos chefds do policia, juizes muni.~ipaeA, ·ual sobre jul.,amentos defluitivoa quo competia aos 
delegados o subdelegado•,- ns attribuições que dantes chefes de policia, continuando es es poróm a formar 
oram oxerchlas pelos juizes de paz; além disto foi culpa aos delinquentes em toda a '[irovincia, na con · 
abolido o primoi ro concelho de jurado~. formidade dalet, e do quo se acha decln rado no ro-

r< Osjui::es de pa:: cra>n c ainda são de-eleiçcZop,o· guiamento n. 120 de 31 do janeiro do 18i2. » -~·~· 
pttlar; as a.ucloridctdes da 1'c{ormct são todas de no· rr § 3.• A.os juizes de p'z Oca 'competindo toda a •, 
·meacão do got·crno. >> jl!li·diccão crirnin.1l quo deixam do ter os delegados Wj 

« "A3 uttribui~õos policiaes o as attribuiçiios cri- a subdef~g3.dos, sondo 'xcrcido pula mnnaira por quo ·rj 
.\· .• ii :.h',l 
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a exerciam estes, segundo n lei de 3 de dezembro do do policia, que s6 atura em exercício emquanto assim 
1841, e reEpectivo regulnwento n. 120.» apraz no poder que o nomeou? t.• .·'· 

,, § tS. Os juizes municipnes e de 01 phiíos seriío A proposta que se segue a esse preambu\o ·é orga-
nomeades por quatro annos. pelo governo na cOrte nisa!la nessl!l seu tido. Não. ó' elle inteir11mente con
e pelos presidentes nas provinciat, sob proposta das trario ·ao do projecto do nobre ministrQ d1qust1ça?· 
camaras municipnes em lista sextupla ... » , Pó de o nobre ministro soccorrer-se de slmllhantes· '' 

Eram .estes os juizes municipaes do art. 33 do co- auctoridndes? I ~ · . · . . 
digo do processo, na maxima ptáto leigóls, o sem or- No anno de 184.8 as com missões de justiça civil e 

· danado algum. E por iss:> o § tt do projecto dispu- criminnl da canura dos Srs. deputados, ás quaestinba' 
nha. as.im: . sido romettid~ umn próposb do guverno sollre-re!or-
. « § t6. A jurisdicçií,Q dos juizes municipncs e de .mo judiciar!a, apresentaram u~ . parecer n·o qual 

orphiios fica limitada aõ prep11ro e processo de todos se lê o. scgumte (lê) : · . · · · · ' . 
os Ctlitos-, não podendo ·profllrir sentoaça final "nem - « O projecto extinguindo as novas auctoridadesda 
interlocutoria co~ f1lrÇil de definitiva, o que fica per· lei de a de ·dez~mbro, que de certo ·não poderiam 
tencendo nos juizes de direiÍo, na Córma elos arts. 8.• súbsistir cem tão iná organisPçiio, procurou l1Ubsti
e'9•0 d:i disposicão provisoria acerca da administra" tuil-os do melhor modo que foi po!sivel. Ailgmentou 
çiio da justiça cível~. • · . · · . · . · o numero de juizes de direito,.· deu-lhes maior or
. ·Tudo isto·ó ·perfeilam~nte logico, o coherente com danado e· garanti3s, estabe]1,ceu regras ·sobre a sua· 
eá doutrinas da escola )iberpl, que Eómeute dá ver· remoção, nomenção e promoção; . e· a elles Cof que 
dadeiro valor 'ás garantias que.p6de dàr a elei11ão conferiu toda a funcção de julgar n~ t. .. instanciia, e 
popular. N.ão. é do meu proposito ~quilatar _agôra todas as mais atr.ribuiçõcs ·importantes DO civel· e 
-e3s:tsdoutnnas em. relação á mater~ _que nos oc- crime. Assim. acabar-se-ha essa justiça·poZitica de 
·cupo•· Respeito-as, como nascidas de um sentimento commissarios do govErno e commissarios tllo ·mal 

, · nobre, porque nada ó mais nobre e digno do homem pagos que tão serios recéios incutia a toda a nação. » 
do qne os sentimentos liberaes, que merecem por isso Ora·, esses chamados· commissarios.·são os . juizes. 
respeito, ainda em suas exagerações. O meu fim ú municipae&, são justamente 11quelles aos quaes o pro-

· só mente deixar verificado que o sentido da reforma jectodo nobre ministro accrescenta a auctoridade po .. 
iniciada no projecto quo acabo de mencionar .é .in- licial e eriminal,' Poderão· porventura este· parecer 
t:iramente contrario ao do Sr. ministro da ju~tiça. · o projecto provar alguma cousa em lavor do do no-

Em 18iG o nosso honrado collega o Sr. Fernan- bre ministro da justiça,. que os cómprehendeu·na ge
·des Torras, como.ministro da justiçB, apresentou_á neralidade da sua invocação.' , · · 
camara ·dos Srs. deputados uma proposta para are- o Sa. D. MÁNUEÍ.: _Prova a nece!sidade de re
fo;ma da lei de a. de dezembro. No seu preàmbulo formar-se 11 lei de 3 ·de dezembro •. 
se .Jê o seguinte (M): . · . · 
.• " Um ·dos n_~atores deftlitos IJUe viciam a mesma .· . O Sa. VIsCONDB DE UnuGtiAY :-No anno passado, 

le1 é· sem Clunda o .de confenr-se aos agentes de um dos:mais i\lustres representantes da opiuião li
policia à attribuição de julgar. E' repugnante á jus- bera! na camara dos Srs. deputados, infelizmente hoje 
tiça que exerçam tão importante attribuiçii.o empre· fallecido, o Sr. Dr. G9briel 1osó Rodrigues dos 
gados cuja duração ó tã1> precario ; e com a medi~! a Santos, otrercceu um projecto para a reforma judi
i·ndicada no art. 1.• da proposta sanar-se-ha. esse ciaria. O nobro ministro .sabe .pert'eitamcnie · que as 
'defeito. - . principaes arguições feitas pela opinião libera lá lei 
·· c·l:odavia crime_s ha qu~ pela suá gravidade, pela de a de dezembro consistiam em que ella dava a 
audacta com que sao perpetrados, pelo numero dos nttribuivão de julgar certos pequE>nos delictos a aucto
individuos que os .commettem, pelo transtorno' que ridades policiaes amovíveis nomeadas pelo governo, 
podem causar ao Estado, reclamam que a auctorida- consistiam em ·que·outras attribuições· de julgar eram 
'de incumbida de inTestígal-os ~eja rodeada da maior dadas aos juizes municipaes, entno conside111dos 
força e prestigio. o .chefe de. policia, que pelas con- moços inexperientes, sabidos ha pouco ·das acadtÍ· 
diçõeJ da sua·nomeação reune ·estas duas circum- mias, .e c~nstituidos na dependcncia do goverao, no -
stancias, parecia ser a auctoridade mais propria para fim do quatliennio, ·para serem reconduzidoll ou des-
em casos hes proceder á formação da culpa, e é_ pachados juizes de direito. · . 
esta. a uuica excepção á .regra es&abelltcida no dito · O~ que pOl' taes motivos combatiam ·a lei de 3 de 

· artigo. • . ' . dezembro eómente enxergavam -verdadeiras garan-
" Grande poré'm Rcria o inconvenienta, si fóra tias ou na magistratura de eleição popular oa na 

do Jogar oní que ro>idisse o juiz municipal não hou- perpetuidade dos juizes. E' o ciume natural, e até 
vesse em cada povoação e em cada di•tricto uma- ou- certo ponto j ustó- da democracia. · . · 
tra auctoridado incumbida dé colligir as provas dos Aquelle projecto, e interpetrei-o como umae·specio 
crimes. Para evitar este inconvenjente dá-se· juris- d"l transacção, abandonava inteiramente a ld'éa de 
dicção aos juizes de paz na fórma'indicada nos arts. magi•trados de eleição popular, mas não admittia 
3.•e 4.•, para procederem a auto de corpo de delicio·, outra juri~dicção·que não fôs!e confiada a juizes per
e prepararem o. processo da ,formação da .culpa, quer petuos. Diz o sou art. t.• (lê}: · 
nos caso-s de queixa ou denuncia, quer naquellés. em '« Os juizes creados pelo artigo 13 a a lei do. 3 de . 
que deva proceder-se ex-ortlcio. dezembro de 18U possam á cat•·goria de juizes do 

« Além de ser muito mais limitada esta juris licção, ~ireito ~e. termos; e como ta os. serão perp c tu os e 
do que o é n conferida pela lei de a de dezembro de mDmonvetF, salvos os casos prevtstos na lei n. 559 
1841 nos dclegddos e subdelegados, accresce que a de 28 de jun,ho de 1850; serão nom-eados d'cntr.e os 
fonte donde se periva a auctoridade Jos juizos do bncharois fúrmndos, promotores, juizes municipacs 
paz, e o prefixo termo de sua duraciio, desvanocem e do orphüo~, ndvogndos, etc., · . 
mteiramonte a suspeita e apprehen.sõos n quo dnv,, O nrtigQ 2. • dá n esses juizos· a attribuiciio de pro
Jogar a accuoou!Dçüo do ln! jurisdicçãG om um agenlo ccssnr e julgar as causas cíveis em todos ôs ramos; a 
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sentença de pronuncia ou nií > pronuncia; a defirti- com outr1u pessoas entendidas, as quaes tambem 
tiva nos processos da alçada das auctol'idudes poli- não comprehendiam em que consistia a inculcada 
ciaes, ·e' toda a jurisdicção actual dos juizes munici- confu~ão e a separar.iio que se-quflria · 
paes no· crime. . . . Dizia-se: " ld•1S entregar o julgamento de certo~ 

· l'ur. esse,proj'!JCio dar-se-hia de chofre a perpetui- crimes a juizes que niio o!Terecern garantihS. ,. Posta 
dade a niio menos· de 29t.juizes municipaes que ha. a ques:ão assim, a comprehendia eu; era questão de 
no Imperio, o qu~ na minha opinião seria u li gran- mais ou menos garantias, mlls não influía na sepa
de mal, porque,junctando-seos 229juizes muoicipaes ração que se queria' fazer. : · · . · : . . -
com os 198 juizes de direito, teria mos perto dtl 500 ·, Senhores, qual é o.pessoal que temos nas .. oomll,r
juizes porpetuos, s6meatJ de t.• irtstanda, espalha- cas P.ara poder dividir por' elle essa diversidad.ede 
•1os pelo Imperro < juizes a queiJes sern tirocínio, attnbuições 'l Temos o juiz ~ direito, o .juiz muoi
juizel!i que não teriam sido joe1rados, que não teriaQ1 cipal; o delegadJ ou subdele'Jado.que é o mesmo, e 
dado occasião e tempo para se conhecer se,mere- o juiz de paz. o~ juizes de paz estão fóra de questão; 
cariam a perp~tuidade. Não é, porém, meu fim aoa- não se tracta de restituir-lhes a auctoridade que .ti
Jys.ar agora esse- prójecto. O que quero concluir é nham pelo co tigo do processo. Os juizPS de direito. 
(/UB si o projecto do finado-Sr. Dr. Gabriel José Ro· são a unica aucturidade que nas comarcas, póie sr r•. 
drigues dos Santos importa a condem11,ação da lei de vir para conh~cer. Je recursos e appeltxções. Portan--
3 de dezembro, não importa menos a du projecto do t•> para a t.• in't"ncia, paJ·a formar proce~sos e pro
nobre ministro da j.ustiça. .. nuncias, restaro só mente os iuizes municip·•es e os 

. Entretanto foi elle apresentado·na actual Iégisla- delega•1os ou ~ul1delegados. Ora, .ainda.mesmo subs
tura; está. assignado por U Srs. deputados, quasi tituindo os delega,tos e subdelegados .pelos .juizes djj 
todos da maioria que sust~nta o ministerio •. Ora, es- paz, como qu~reis dividir som confljsão por essas IJDi· 
parará o nobre mioistró que esses 44 Srs. deputados cas auctoridades funcçõ~s tão variadas e ·impor.,. 
·se retractem para spoiarem as idêas con~rarias do tantas? · . · _ · : . 
seu ·proj.ecto ? E. si o nobre ministro não esperd essa E•rtretanto essa accusação á]ei dp 3 de Dezembro 
retractação, onde. achará votos .. que façam passi.r o foi tantas vezes reprotJuzida·que calou no esl'irito.de · 
seu proJecto.? Será da opposiçii.o da camara dos muitos. Quando ou•imo~ muitas vezes·rílpetir uma 
Srs. depu,tados que o minisrerio·espera ..obter o .nu- proposição, aca~a.mos j>Or ~al-a como v~rdadeira pelll 
mero de votos que lhe faltarem ? Temos, portanto, habito de a ounr, e o habJio de a ouVlr faz. com que 
um projecto que está á. ·mercê da opposi~ão d3quella não a examinemos a fundo. · .. · .. ·. ·, .. ':. 
camara.-. · · o·que entendem por policia, o que e·ntendem ,por 
. O SR •. SILYBJR.l u MouA:..:.... Na camara dos Srs. justiç~ aquell~s ·que 11,rgúem a l~i de 3de deze~br.o 
deputados elle ha-de morrer no primeiro dia com os de tor conf~ndJdo essas cousas? E sómente ~finJRdo 
votos da propria maioria. . , · os lermos,. é llxando a S!Ja.oatureza e meiHJ?do-lh•s. 

· · ' . o alcance, que as questoes se .podem esclarecer; de,_. 
O ~R· D. llf&."iUEL: - Como o nobre aenador estã outro modo a confusão continúa e augmenta cada voz 

cm. d1a c.om essas cousas ... Bem sabe como se as•ig- mais. . · · · · · 
nam pro~ectos. · . o s · -D 1\•. n ó. -- · · • . • .n. . JA!'fUEL:- ~-ara n s na o. . . . . 

O SR. VJscoNnE·oE UJtocuu: - D1sse o nobre mt· · . · ·. · ·. , ·
1
··;_ 

nistró que uma das necessidades reconhecidas por . O Sa. Y1sco:oroE ~~ URUGUA~ ;.-,O· quo .e J?O 1-. 
todos ó a da separação da policia da justiça. Sr. pre- c~a? Onde. est! cle~n1~a .a pollc1a e~ nossa.leals~a.
si Jante, eu considero esta. separação, pelo modo- por çao?. ·~~de estao disCFJmtnaifas a~. d1versas espe~1es 
que se quer obter, com 0 •pessoal que temos, com a de polr~1a, c.determJoadas as ra1as que a.sepa~~m 
organisação qu.1l temos, como uma completa mistill- da JuStiça.? . . . : ·· '· .· ... - ; · · 
cacão. (Apoiados e não apoiados.) · . · • O que en te!lde1s por J';!StJÇil_ ?_ EntendelS por JUS-. 

• . · · · , • . tlça a auctondade que JUlga, que profere senten--:-
o-8R. D. MAN(!EL :. -Vamos a demoostraçao. ç~s •. como o jt!iz de dir~ito, ~. O: Juiz municipal .• _e 
O S.R.; Vl~CONDB oE · URUGUA:t::- Sr. presidente, dtzo1s que esta cc;mfundJdi. ~ JU~hc;a.COIJ! . a pollc~a 

essa d1st1ncçao de policia e Justiça, como se pre- ·P~rque a auctortdade pohcral J.UISll; dehctos poli.: 
tende, nunqa existiu en'tre nós, não exhte na .Jei de c1aes, e profere sentenças de p1·onuncu1. . .. 
3 .d~ dezemb.ro,. não ~xis ta_ no p_rojecto do nobre _ 1\Ias de uma locução ine:mcta - sentença. de ,pró· 
mt~lst~o da J_ust1ça; nao ex1ste er:n !JBD·~um d_ePses .nuncia- tira.-se a conclu~ão · errada de- que, .por 
proJectos. que acabo de ler; e dtrel ma1s: nao se pronunciarem as auctoridades policiaes, está· con-_ 
p~de ver.ificdr ~mq.uantó não_fizermos outr~s alle~a- fundida a polícb com. a justiça. ~orno sé 11ronu_nwtr 
c~e.s ~u1to ~a1~ pro_íuodas em nossa .orgamsaçao. Jll· fós~o j.ulgar no S·.'ntido de sPntenciar.l · _ . 
dJculna, e due1 ma1s, em nosso codtgo penal. . A pronuJ!Cia não é u~a sentença,.é·um despacho_; 

O Sa. llfmANDA: -.Em que niio· toca o projecto do dessa locu2no usa o:codJgo do processo, o é a .ma1~ 
Sr. ministro. · , . . exacta. E s1a qner,;1s cbnm1r sentença, lembrai-vos' 
- O Sa. o: MA~UEL: .i. Vilmos ver a demonstração. de que ha senr:cnças definilivas e: inlerlocutoJ."ias, e 

0 S p \ A • ! ' que-a pronuncrn entrn.111 categorm destas, porque 
R. Rli:SIDENTE : - ttençao . ~o põe fim á questão. 

O SR. VtscoNoF. oo UuuGUAY:- Quando se dis- A prónuncia equivale ao-scguinle: 'Fendo proco-
cutiu lfloi de 3 de dez.,mbro, objectou-se· sempre diílo a· corpo- de delicio, á inquidçúo de fostimtt
contra e!la, que. confundia· a policia com a jilstiça ; nhas, intorrogadQ o réo, o t•ettnido todas as provas 

· mas nunca, ao mon•Js na minha opinião., se mostrou para descobrir O·auclor do crime, estou convencido 
como se voriflc~va essa co·nrusiio, como so devi~ c da exi~tencia do delicto·, "' do que 'foi commettid'o 
podia fazer n separJção. Tillvez não comprehe:mdesss por tal individuo- 1\Ias como n prova é insufllcienro 

· Jl'Jr doft'ito de miolit intelligencin; mas conforen- pnru a imposição da pcnn; como· rrfto mo pertence 
cici \1 este respeito com o illustre auctor dn lei, o impOl-a; como na~ púdo ser imposta s1m1 uma indn-

I 
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gnçiio mais minuciosa, e sem que pt·~ceda nnccusn-· para pôl-a nos juizos municipoes, que se constituem 
1•ito e defesa no. tribunal·competente, s-j~ o negoci•l unicos juizes :policiaes. . · .. · . 
âtrectu a esse tl"ibunal, que é a justiça. Eis o que é Ot•a, eu cro1o que nii.o tl :posslvel.dar-se eisa sepa
ll pronmtcia • ..E'.a dL'C!nra~ão. de que o réo d~ve ser ração, como se quiz pl'imell'amente, sem aHer.ar o 
accusndo perante· a JUSti~a. . · pessoal que COAI põe a·nossa organisa~ão judiciaria; 

A circumstnncia de t-stnr-n pronuncia a cargo de tl em stogundo Jogar ·Rem ·raz-er uma refórmll·l~onside
nlgumas auctoridndes policiaes, póde set•. atacada rawl nas classifica·ções de nos~ o codigo penal; por
com o fundamento de não apresentarem tossas oucto- que em minha opinião ·o.hi é que .está .o mal («poia
t·i.•JlJdes garantia' sufficiente; mas·não cons1itue cotl· dos). Não poucas vezes acontece ·que o doente quei
fusão da;polici~t com a.jultiça·.. . · . · u-so de corta parLe do corpo, e 9 medico vai~chn 

· Disse~se,.porém: u A~onCusiio dá-se; porque essas a causa .di> mal em uma. parte do que ·aquelle. se não 
ntlctor•dndes julgam·. ··» Seuhor~s, o que julgam as queixava, e onds suppunbs não· esta~ .. E' e que 
auct.orida'des · policiaes ?, Julgam, alem de. ·outros; acontece aqui, ao menos em minha opinião. · 
aC{uelles crimes· que a quarta parte do co trgo pen;l ·· Senhores, a lei de 3 de'dezemb··o teve em Tisia · 
cliania crime• policiaes, e as infracções das postur·as conservar nas loc.•lidades oquellll somma de aucto:. 
que"ils .leis das camaros municipaes do f .• de ou tu-" ridade indispensavel para aviar certos 'negociótfme• 
bro do 1828 chama postu ·as. policiaes. Ora, ·hwerá nos coniideraveis0 para a repressão de cPrl'ós de-:
algum' ·c,lnt~:_os"nso em. que as aui-tot·ídndes policiacs lictos·-..pequenos .que. affectam e prejudi~am .mzi~~-di:- . 
jülgúem os.crimtB·foliciaes? Para q11e são iostituid·•S r.e~tamente a locaftdad'~, e taes SJlO os·(:~.l~es po··. 
us .. nuctorid:,des:·pQ~iciaes Einão para t11mrr conhe- hctaes, e as con-tr:~vcnçoes·âs posturas polic1aes•dt1s 
cimento dos ctim·es policiaes é repremil~os? Eu não cama r as. · · ' · . '. · · · · · · . 
conhéço pai~ algum onde os. delicies policiaes não ·• A legislação.do código-do processo; evidenteinent'e 
sejam julgados pelas auctolid .des e tribunaes po- liberal e democrotiVdi consograVIl essa grande von
liciaes. · . . · . · . tagem e essa in~ispensavel · deseen4'aJisação~ · de~-. 

·Na França taes de'ictos, que siie Aquelles que não xnndo nos locahdades ·aquella ·somma de ·aucton- . 
· tôm pena maior de cinco dias de prisão e 15 francos ,dade ·que dispensava os ee~s habitantes de irem á 

de 'multo; ·são julgados· pelos tribunaes de policia que cabeça do termo; oiui'tas· . .,.ezes distante· 8.;. 9 ou· fi) 
se compõem do maire:e· dos juizes de paz,,auctorida- ·legJli<S, 'buscar providencias' para os m11is pequenos 
de~ nomeadlls pelo governo. Na Inglaterra os .peque- DPgocio~. A lei de 3 dezembl'O conservou essa de;.. 
nos delic"tos policiaes-são julgados plllús juizes de paz, 'centrolisação. . · ., . . · · 
nomeados pelo governo, e em Londres pelos com:. . Para conseguir esse resultado entregou ell.a esn 
missados de policia; e magistrados policiaes. ~ auctoridade aos.- subdelegados ·nas fregueziils,- mas 
· Tirá r ás auctoridaJes. policia os o conhecimento dos como a ent}."egou '? Podem . elles sentenciar nos ·de·-· . 
casos pol~ciaespara da'-oájustiça, isso tl que é esta- lictos que.não têm pena maior do que seis mezes de 
beleccr a. co11fu~ão (Apqiados], . . · prisão com multa correspondente á métade dó tempo. 

Entreianto · aqliella. arguiçiio adquiriu tal impo.r-' Mas o senado sabe que desses crimes os réos se li-:
tancia que o nobre ministro julgou-se na nccessi- vram soltos, e que 'não ·podem ser J!resos não sendo 
dado de fdzer uma· conce~são concilia!oria, que não mesmo obrigados a prestar fiança. Niio podem por-· 
é m3is .·do qtie ·umt mistificação; mistifica~ão que tanto, pela lei, ()S subdelegados exercer· violencia 
pouco.importli'ria siCclsse de todo innocente, e não alguma em virtude daquella àttribuição. Formain~o 
inculcasse a:. condemnação·dalei de 3. de de1ombro, processo, inquirem·testimunbos, proferem .Sentença, 
e daquelles que·a:.propuzero.m e sue tentaram.. mas dessas sentenças h:t oppellação pam o j~i,z de 

. Peço ao senado qu_e me desculpo. sl porventura direito, Cl)m eft.'eito suspensivo. :\ .sen,te~ça, que _pôr 
fim yem a s'3r executada é o. do J utz di) d1re1to, VlSto 

tomo algum· calor, tractando destas ma terias. A lei que 8s do subd~legado. não são exequíveis · sinão .de-' 
de 3 do dezembro Coi ,apresentada como um instru- pois de confirmação. . • 
niento de· oppressão; como uma maquina por meio 
dà.qilzil'um partido p.rocu a vá perpetuar-se no po- O Sn:.D. lll~.,UEL:- Então é inulil. 
der, embora ess_e part1do s!'mprc a sustentasse __ quer · O Sn. VIscoNDE' DE UnuouAT: ;_ Não·é, porque ·no 

. ~na prospera, quer ·na adversa fortuna. Estas 1déas CltS, contrario, e pela· questão a.mals iosigniOcjinte, 
ainda ·na o es ão desvanecidas. Não se me póde levar ·seria necessario·que· as pll:l'tes,,as restimunlias e todos 
a mal uma j.ustificaç.ã·o, a qual, sendo de meus ami- quantos· inteniessem na qúestão fossem á cabeça do 
gos, é tamberil propria. · termo, ás vezes .em-distancia do to e f2-ltoguas; · · 

Mas; vejamos si essa. inculcada se{lsração · existia O nobre· mi11istro pl\o•ura remover a inculcada · 
· antes da lei de 3 de dezembro, e se eXIste no projecto confusao da policia com a justiça; vamos ver. os.re-

do nobre ministro da.justiça. · · soltados que provêm dessa tentativa ·para separar 1t 
Elia nunr:a existiu na antiga legislação portu- .policia da justiço. . · 

gueza, e nem isso era possivd; então tudo eslava O nobre ministro tiron ás auctofidodes. das Creguc
con.rundido .. Niio. existia· t.ambem no·codigo do pro- zras a attribuição de processar e julgar os delictos 
cesso, porq•le os juizes de paz eram as unicas.a.ucto- policiaes, e as contravenções ós posturas das cama
rida<les policiaes, e pronunciavam ejulgavam ... A Iei ras, e passou-a pnra os juizes municipaes, para o 
do 3 de dczembt~não (cz mtiis do que passar as fim do sepnr.rlijustiça da policio. Não ha portanto 
nttribuiçõs dos juizos de paz par a outras auctori- nas freguezins quem possa formar prrcesso por· 
dados; o, si .c· •nfusiio existia, essa confusão ficou. aquollcs ddictos. O processo ha de ser formado na 
~iii) existo no projecto d·o nobre ministro a separaçlo cabeça do term~>. 
me nicada, porqne os juizes municipaes formam a Na parte ;{.• do codigo penal, que comprehondo os 
culpa, prllnunciam c julgam ao mesmo tempo oq de- crimes policiacs, encontram-se, por exem.plo, os do 
lictos policines. Lo9o, dado"qoe existisse confu>iio, o vadiação e mendicidade. O ort. 295 pune a vadiação 
nobre ministro n tlrn dos dologndos e·subdelegndos com 8 a 2-í dias do prisão com trabalho ; pena qu<) 
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foi elevada polo art. a.• dn loi de 26 do outubro de ministro da justiça. O que ncontocorá 'l O suLdo· 
1831 a 1 o G mezes. A mendicidarle ó punida com Jogado fará o m~smo quo fazia aló á occasião de 
8 dias n 1 moz .. Não hn na' frt>gnezia quPm possa lavrai' '11 pronun!Jia provisoria, e em Jogar de a la
Jlrocossnr o julgar esses crimes, o a nuctoriJado do· VI'!\ I' 'díl'igir-se~hn no juiz municipal dizendo-lho: 
yerá Jimitni·-so a dizer: Sr. vadio, ou Sr. mendigo, '' Sr. juiz municipal, colligi todas ns provas quu 
os nossos legisladores, com o fim do sopararom n JlO- demonstram que o .rtio prncticou o c rimo; prendi-o, 
licia du justiça, não quizei·um · que houvesse nesta porque devia prondôl-o nn fórma dn lei; mas, como 
fl•oguozin quelll podessl' perturbat· o Yosso doce (ar não posso escrevei o meu juizo·no PI'O<}esso. porque 
niente. Si se vos antojar o gozo da pena que vos isso soda confundir a po~icia com n. justiça, nhi 
impõe ô codig•'• ido vndiar ou mendig •1' na cabeca remetto o processo e o rM para que Vm, o pronun-
do termo. Aqui oiuguom póde Mmvosco. • é:ie ou não. »: · 

Suppunlutmos que um morador á biiirn do uma . o Sa. 1\Im.lNDA:- E t~n·to 08 partes como as 
ostradd faz nesta uma escavação t«l que com as testimunhJs terão do caminhar umas vinte ou trinta 
aguas "plu,·íaes se torna um precipício ondo c.Jiam !Qguas\ · 

. OS VÍilrJdantes O 03 animaes de Cargn: isto t\ prO·YÍ· 
denciado pelas posturas municipaes; mas, aduptado · O Sn. VtscoNDI!! no Unucun-: '"-E tudo isso para 

'o projecto do nob1·e ministro da justiça, niio haverá separnr a policia da justiçai .. · · , · • • 
na freguezia quem. toíne conhecimeno do caso ;. o O Sn. l\ImA!'(DA :.-A isso não se responde. 
subdolegatlo não pó :e form1;r o processo para ave- o Sn. v1scoNDI!! DE UI\UG»AY: -Sr. presidente,. 
J·igual-o c impOr 11 multa, porque, para, que a justica a. lei de 3 de dezembro de t84f.tem ·um gr:•mde de,;. 

, não fique confundida com a policia, pertence isso âo feito; e.consist-1 em te! conserv~do· o art:.12, § 7 do 
·juiz municipal exclusivamente: torá o pobre fiscal codigo do processo que mucava.a.alç3da das uucto
. da cama1•a, muito mal pagG, como acontece no in- ridade!t p!iliciaes. Na épo·ca em que· foi discutida 
teríor, de dar comsigo e f!om <Ootimunhas e partes, nquella lei,· tentamos remedbr esse in·~onveniente; 
terá do incommodar·s9 toda essa gente para ir á ca- m~s, para remedia-~~. era necessario entendar·com 
JJoça do termo, allm de que o juiz. municipal tome 0 codigo penal ; ora indispensavel apresentar uma 
conhecimento do um negocio tão local e pcqueno,.o sél'ie de artigos novo!!., que tez·iam de dar novo· ··áli
quo requer prompta providencial · men·to a uma discussão muito ranh1da e demoradn, 

Ora, si a_vadia~ão não é reprimida, liam· como ou- e concorrer para qu~ não· passasse a lei na ses~o. 
t:os deli c tos policlll_tl~, haver:do ~uctoridade no l•1gar; Asseut()u-se por isso de reservar_ esse melhoramento 
s1 as J!OsturastmLlllá.lClflOehs saodtao mnfl_cumpridas, o para dopoís. . . . . , 
que na o acon ~cf.'r nao 11ven o nas roguezias auc- Toda a legislação liga-se entre ~i e auxil'a-se, es· 
toridade que ollle por. isso? Veja 'fi senado a imp11- pecialmente a do codigo penal com. a. do processo. 
nidade .que d_ahi tem de res!lltar. · .. · Produzh·ei um. exemplo para o nosso eaeo. tirado da 

O Sn._.l\ltnANP.\:- Agora não ouço certa voz legislação franceza, porque ser.ve psra .torn.ar mais 
- apoinr. claro o que vou diz.er. . . . . · · 

o Sn· ViscOXDE DE UnUGUAY: - o projecto do Quando os Francezes orgitnisaram o. seu codigo 
nobre ministro, com -o fim de sep.•rar a policia da poual, classificaram nelle os de!ictos, . em 'harmonia 
justiça,_ tira aos delegados e subdelegados a pro- o com referencia á organisacão judiciaria .. e aos tri
nuncia. Segundo este projecto (e eu npprovo isto btmllos 'qne o seu coJigo dÓ proces110 ·'ia instituir.· 
completamente), é-lhes porém conservada a forma- Cl11ssiticaram e chamnram ·contravenções, todas 
~:ão da culpa. . . . . . aguella~ infr,;c9õ~s de lei !l~e tão· punidas com pena 

Vejamos porem qual e o resultado e importancia r1~0 ma1o~ de 5 dias .d~ pnsao ~ 15 ~rancos de multa.· 
do similhanto medida, que tem por fim 11 tão apre- Sa~ os cruí;!es do e_obc1a. Cla~.s1ficaram e chamaram 
goada separação. da justir.a da' policia. . de~u~tos a~ m(racçoes ás. quaes correspon.d~ pena d~ 

Para. maior clareza figurarei uma hypothese, pri!ao ma1or ~o que ·5 d1as, e multa . super1or .: a 1_5 
considcrando-~e segundo a l~gislação em ·vigor~ e francos .. Classif!caram. finalmente, e cha!Da_ram c_rl
scgundo o proJecto do Sr. mimstro. mes, as mfra~çoespumdas com penas nffl1ct1vas em-

Perpotra-sc em uma freguezia um crime, um fe- famaotes; . .: . ·. . · . . . . 
rimonto grave, por exemplo. O subdelegado compa- Confiarnm entao no _co:J1go do -erocesso o CO!Jbeci-
rece para a\·eriguar o caso. O ferido declara quem 0 me!lt.O das contrave11ç?e~ aos tnbunaes de. ~Implei . 
feriu, procura-se o réo, que ó encontrado com a fa- pohcu, composto'! do JUIZ .de paz Oll ~o ma~re !!O· 
ca, e as vestes tintas de sangue, comparecem testi- meados ~elo governo, c_om llppellaçao susp~n~1va 
munhas que fazem prova, são tomados seus depoi- para os tnbunaes corroc~JOnaes compos~os de JUIZes 
montes, e inter,rogauo o réo. A auctoridáde 0 pron- p~rp~t~os. ~eram aos tr!bunaes correcc1onaes ~ at-. 
do, c concluída a formação da cutpa, escreve no tnbu1çao de Julgar os ~ehctos: e, quanto nos C~lm~s 
processo um despacho do pronuncia, que equivale ao ~~arnm solidO exclusivnmente da competenc1a do 
. ~7guiote, avista da lei do .3 do dezembro, o rospec- J•~r:r: · . . . . .. . 
tli'O regulamento. - A'VIsta do corpo de delicto 0 f:~ao posso detxar do observ_ar nqu1 qu~ entro nó3 
de taes o taes provas que remltam deste summario, e~1st~. tl~a complotl!- e perfeita sepnr~çao de poU.
ontcndo que o réo é o auctor do crime, e que o;tá ~1a o JII~t~a a. rqspo1to de todos os. cru~~s que. sao 
obrigndo a livrar-se dello preso, perante 0 jury. JUigad_os pelo JU.ry, porque e~~~·c~Imes suo umca o 
1'orém corno esta minha decisão não tom, nom póde exclustvamente Julgados por esse L,r1bunal. 
ter Vblor siniio senil o ·confirmada pelo juiz.munici..: 1\Jas, quando om i830 foi féiio o nosso codigo 
pai, rcmotta-sc-lho csto processo para que decida ponal, ox1stia uma orgnnisaçno judiciaria condern
~i com etreito o réo deve ou não ser pronunciado. nana, que era a an.tiga 'orgauisn~ilo portugucza· e 
E' o que acontece pela legislação do hoje. pois osso codii"O não podia refcrir-~o nns suas cl~s-

Mns supponhnmos em vigor o projoclo do nobre sificnçi:,os, a u~Ja organis~çiio que c~ I.Jroyo tinhn d!l 

"'-''· .. ·r.·~.·.._·.··- 'ííiiííi 
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desnpparoce·r. Esto.:ti.n razão pot·,qne os legisladores Do maneira que a auctol'idade superior, que l!ll 
!imiturom-se ú classMcação muito geral e abstracta revisão de um processo que lhe !oi al!ecto por v1a 
do codigo. Nem era possivf'l ter em consideração de recut·so ou de appellação, ou para a concessão 
urna nova o1·ganisação. de tribunnes, Ceita dois aunos de habea• corpus encontra a Culta do nota constitu
depois. · · ·. · . . . cional, nada póde fazer, porque -pertence exclusiva
. Ora, quando o codigo do processo regulou a nossa mente ú auctori•iade policial a execução daquollo 
organisacüo juiliciuia de um modo mais conforme art; 182. . . . 
com as no•as Córmes politicas, pelas quaes se regia Deixarei de mencionar alguns outros delictos que 
o paiz-, achou· aquella . clusificacão; e o que foz 't se acham compl·ehendidos entre os crimes publicas.·, 
Declarou que o,s juizes de paz, 'então auctoridado~ Nii.o fnllàrei dos· particulares, mas peç~ _licença ao 
policiaes, conheciam ·de todos os dolictos q!lll não senado para refer1r-me o. algqns 'dos pohc1aes. 

·tivessem pena ma~r de 6 mezes de ptisão com multa · Na·parte ,;a da codigo, que tracta düs crimes·po-
col·respondente. á metade do tem (lo. Esta alçada liciaes, 1111ha-se o seguin:e :· · ·· 
con1p1·ehendia portànto crimes publicas, partícula- ~ • Art. 280. Practicor qualquer 1!-CÇão <Jtie, .na·opf;. · 
ro3 e policiaes, isto é, as tres grandes classificações nião publica, seja considerada como evutentemonta · 
do codigo penal. . . · ol!ensiva da moral e bons costumes, sendo: em Jogar · 

· D•hi t•emltoll: ficarem~ as auctoridldes policiaes publico. Penss do prieão por 10 a 4.0 dil!s, e de 
com a auribuiçiio de julgar cl'imes que não têm Dfi- multa correspondente á metade doe tempo. a .. 
uireza policial. Si v. ·Ex. permitte, e si não abuso Eis-aqui um delicio puramente local, commettido 
·da paciencb do senado, lançarei. uma vista de olhos em praças e ruas, puramente policial,· que deve logo 
subre. alguns artigos do codig·> penal, para melhor· ser reprimido no Jogar, e· do qual sómente são réos .. 
démoostrar a minha proposição. · ·· · · pessoas• de baixa educação e máos costumes: .:Entro-

Encontro primi'Í< o.meate o art. 100 ~o codigo cri- tanto pelo projecto do nobre ministro da justiça, para 
mina!. Este artigo acha-se debaixo da rubrica dos se,parar a justiça da policia, .o conhecimento do 
crimes· contra· o livre gozo e exercício dos direitos menor acto ol!ensivo -da ·moral e-dos bons costumes 
políticos do cidudão (IB) : · . " tem de ser levado á cabeça do termo~ e dFJlle sómente 

· u Impedir ou obstu de qualquer maneira que pódo conhecer a justiça, embora a natureza·done
votem nas eleicões primarias ou· secunl}arias os d- gocio seja pura e· meramente policial; Mas vamos 
dadiioli activos' e os eleitores q11e e3_tiverem nas Clir- adiaute.. · . . ~ '· 
cumstancias· de dever e de poder votar. Penas: de. Yadios e mendigos. (lê) O codigo impõe .ao delicto 
prisão por dois a ~eis a:ezes e de multa correspon-. de v~diação a pena !18 prisão com tr\lbalho por.8 n 
dente á metade do, tempo. » .• · . · · 2.i.d1ns,.-pena que ro1 elevada pelo art. 4.0 dale1 de 
· Este ·crime estava na .alçada dos juizes de paz, e 26 de outubro de 1831 de 1 a 6 ·mezes de prisão com 
hoje se acha comprehendido na do3 delegados e trabalho, o q;ue é em -verdade e:i:orbitante •. · A va
S!Jbdelegad!i~; Pois póde-~e admittir que Ul;ll,D. aucto- .diação não. e rigorosamente um _crime, principal
ndade pobcwl qualque1· conheça de cr1mes que mente quando provêm da educaçao, '0 quando ·nãoc 
dizem r. SIJeíto · n votos nos eleições? Certamente é facil achar trabalho. -A mendicidade é punida.pelo 
que .não. Entretanto . aquelle esta. comprehendido. codigo com 8 dias a um mez de prisão simples ou 
na alçada da auctoridade policial. · · com trabalho. ·Estes df!lictos são_ puramente poli-

Temos_ o a'l't. 128 (/I!) : · · . · · · ciaes, sómenta podem •ser bem. reprimidos nas loca·~ . 
u Desobedecer ao empregado publi••o em aclo !idades e pelas auctoriclades policines~ Entrotànlo, 

d•J exercício. de suas ·fuocções, ou não cumprir as pelo projecto do nobre ministro, para sepal'ar a Jus
suas ordens lfgaes. Penas de prisão por 6 dias a ti~a da policia, só mente pódil conhecer delles par a 

' 2 mezes. ». , . impôr a pena ·do codigo a justiça. na· cabe~;a· do 
Pois, senhores, ha de ser. da exclusiva competen- termo I , · · . 

cia das auctoridades policiaes o conhecim.entoc da Uso de armas defesas~art.297-'cUso.r· do arrims 
desobediencia dos empr"gados aos seus superiores otrensivas que Corem prohibidas : Penas de prisiio 
o. da legalidade das ordens destes? Ha de· o supremo por f5· ou 60 d;as.·» Estas. penas _foram .elevadas 
trili:unal de justiça ou a relação do districto, quando pelo a~t. 3,•'dalei de 26 de oútubro,,.de 1 a 6'uiezes 
fõr desobedecida, levar sua queixa· á · auctoridade de prisão, com multa correspondente á. metade ·do 

· policial?. . · , · . tempo. pena que _ó tarub!Jril excessiva. · . ··· . 
O Sn. D. 1\IANUEL : -Isso prova a necessidade do . E este to.~~om nm cr1rue local, d~ natureza me-

reforma. . . ra_m!Jnte pohclal •. EntretantO.Jl~lo pr~jeC!O do _nQbro 
. . . . _ m1mstro e para sep3rar a po 1c1a da JUShça, nao lta' 

O Sn. SlLVElll.\ D.\ 1\loTT.I. , -}las nao desta re- verá nas freguezies nuctoridade alguma _que poss!l 
forma. . conhecer do.càso, e formar o processo. Si .apparecer 

O Sn. VtscoNDE DE UnuouAY:- Art. 180 (lê)'<< lm· no lagar um homem de máos precedentes,. armado 
pedir que alguem faça o que n lei permitte, ou obri- com armas prohibidas, segundo. o projecto do nobre 
gar a fazer o que ella não manda: Penas de prisão ministro da justiça, e .para scp!ll"ar a justiça dn 
por um a: seis mezes- e de multa correspondente á policia,' não a poderá fazer esta, o só'mente poderá 
metade do tempo. » . . conhecer do caso a justiça na cabe~a do. termo, 

Do maneira que o acto em geral pelo-qual alguom dahi a 10 ou 12 leguas. Quando acud1r, o homem 
impede que urna lei não se c•1mpra é exclusiva- foi~se I 
mento dn alçada das auctoridades policia os l Creio que bastam estes exemplos c não apontnroi 

Art. 1.82 (lê). <<Nilo dar o juiz ao proso no prazo mais artigo~. São muitos. . 
marcado na constituição a nota por cllo O:ssign&da Pomo porlanto quo o,rcmedio não está na incul
que contenha o motivo dn prisão, c os noruos do cada mystificac;ão da separação da justiQn e pol'cio. 
accusndor e das tostimunhns,. havendo-as: pena.~ O mal está em outra parto. Creio que cumpro rovet• 
do pri~ão por cince dins a um moz .. » a cla~sificvçii.o elo codigo penal; oxtromnr bem o;; 

.... 
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r.rimes de natureza l'Ordadeiramente pellcial; im- ngora so q11er. destrui!·! A lei 4g .. 3 da de?ambro P_ o· 
r•or,.Jbes penas que, niio sendo lmmdai, nito sejam rém ·procurou embara"ar ·o ~e podesse haver.do.. 
com tudo· aspe1·as o desproporcionadas; cou1l.,r o malefJco na acção da guctortdade amov:ivel antes 
conhecimento e· julgamenlo desses crimes, em •tu e quo fôsse levada·a elfai.to.· · . . . · . 
os.'Jóos se !iV!'am soltos, ás auctol'idndes policines Si uma pronuncia profet·idil por'uma dossas a!t
d~ l_ogar, CO!JI appellaçiio suspensiva para ? juil!: de ctor~dades. era illegnl ou injust•, :.hi estavam a in
•llrctto, magistrado perpetuo. Aquelles ct·Jmes sõ.o dechnavel.revisiio pelo juil!: municip;) c o recurso 
nrdinnriamonte cornmettidos por pessoas de tal cori- para o juiz de direito da decisão destes. Si .. a scn·
dição na: sociedadP, que não é· Juslillcavelo receio t!'l)Ça dada pelu:auctoridade policial nos crimes 9ué 
tle que o pod•,l' os queira. _pet·seguir injustamente. são de sua alçada era. dictada pela vingança pu 'pol' 

Quanto aos outros crimes que não são de n!ILU- outra. qualquer pnixãn, lú eslayá a·appellação sus~·. 
reza policial, e que além. disso são pouco ft·o,Juen- pensiva. pni·a o juiz de direi•o que não consen.tia qu~ _ 
le~, n~o liav,ndo portanto inconveniente cm- que ella fôss.e executada, e que a revogava. · · 
seJam JU)gadc s na cabeça do termo ou da comarca, Vou occupar-me agorá especialmente. do arti_~ó .o 
ó minlu opin:õ.o que~ de modo algum deve o seu ilas emendas em discussão. · .. , . 
conhecimento pertencerá policia · . . Sr. pro,idonto, a regra estabelecida pelo ÍIÍltigQ 
De~ai ·porém em cada localidade' a somma. de co~igo do. processo a respPito -dos jurados. ~et·a a se

auctoridade surtlciente para rep1·iwir certos peque- gu1nte: a Cada termo torá um concelho», e era a 
rJos desvios. Póis será crível que, si. um taverneiro regra por que o codigo exigia apenas 60 jurados, o ti 
Yender generos .avariados que podem prejudicar a pouco mais, com o rendimento de 200l';; era por

. saúde jl.o povo, rião haj1.no logar quem dê providen- conscquencia raro·aquélle termo onde se não podia 
~- --· cias e·qu~ seja nece&sario ir á.cabeça do termo para ap~rar es.te·num~ro. Estabelecep peré'!l utna._exce~ 

que a justiça faça executar a postura policial? ·· pçao; e ~0111 segumte: • Para a f?rmaçao 40 conco:: 
. o sn; D. IIIAN.UEL: - Ha de ir em todo o caso, lho de JUrados podem ser reunidos mtermamento 
porque V. Ex. já disse que deve haver recurso para dois ou mais tercnos que se. considerÍlrão como for-· 
o juiz de direito. · · mando um unico termo, cuja cabeça será_a cid.Hle . 

O Sn. VisCONDE DR UnucUAY: ~-lln tres modos de h:b~ovoação onde co~. ma i 'r-com_modida~e. _de seus 
. organisar· a auc~orida_de. para a formação da culpa, 1 a~te~ possa reun•r-se o con.celh~ de JUra~os. » 
para a pronunc1a e 0 JUlgamento de. pe!Juenos de- Ale~ de 3 de d~zembro conservou. essa regra e essa . 
lictos : confiar essa tlll'eía a juizes de e!e1çii.o popu- ·excepçao; reduZiu o numero dos ·.Jurados· de_ 60 e 
lar, ou a juizes perpetues, ou a juizes nomeados ta~tos. a 50, e elevot.l o ccn~o; ~as cumpre notar 
pelo governo e amovh•eis. Reconheço que o juiz de prlmCINmente que, tmh• ext ngu1do. o. t.• co~celho 
eleição popular apreeenta a. garantia de indepen-. de Jurados, que se form~:VB: c..om 23 JUtzes.""Ttran~o 
dencia do governo, por isso· que o seu cargo depeu.~ 23 de 60 .fica'!l 37.; Os JUtzes. do t.• con~!l~bo .,n~o 
de do voto popular, e tem tempo certo de duracão. en~ravam no .2 •. · Aestm po.de dtzer-se .que nno .dunt
mas na practica e com as nossas eleições, não prova~ nuiu o nume~o _para ·o· Julgamento. Em aegundD· 
ram bem, esses juites. . l!)gar, ~ elevaçao do ?e!lso ficou CÇ~mpe!J~ada pela . 

A expericnCia que fizemos dos juizes de paz nos redu~.t.o de iO a 50 JUizes. E .Por· 1sso. estou , per
annos que decorreram de 1832 até 1841 não acon- suadtdo do CJUe a regr.~ do cod1go ficou. completa:
selha ce1·tamente que.lhos restituamos a ant'ga au- mente em Vlgo.r. A l~1 de~ de dezembr~; portaJ?to, 
ctoridado. Ora, não é possível pôr juize~ perpetues conse~v~~ o mais pos,;Ivel.o JUr:>:·local;- teye.emovlsta 
cm· todos os recantos deste vasto Imp_erio. o que a poss1b1hdade de se. reunir .9. tn~u~a! do JU~Y-'' · '· · .. 
fez pcrtanto a_ -lei de 3 de 'dezembro? ,\doptou 0 Senhore4, .llll cre1o.q~e a ·ln~tltutçao do J-'!l'Y ~D-
systema mh:to·, confiou na9 freguezias ás aucto1·i- ~re nós encontra gravJss1mas !Itfllculda~es;(nao ~tgo · 
dadcs nomeadas pelo governo as funccões que exer- 1sto para a cond~mnar):. en_contra,gr.avlsstmas-diftl
ciam os juiz~s de paz; mas probibiÜ que ·os seus !!Ul~ad!!'!. pela r~zao segUIDte:. é preclSf? ·conser.var á 
netos fossem perfeitos sem passarem por um cadi- l~S 1ItU1Çao dos Jura~os nquellas garantllls que c_ons
ubo, que lho podasse imprimir qma..garnntia: 0 t~tuem a '!,11~ essenc1a, mas no mesmo temp!> é P':O
subdelegado pronuncia, mas essa pronuncia não é CISO or~amsal-.a p.oy !f10do que~e .. p,ossa.reuD!r., .. 
'flOrfeita sinii.o de_pOÍS de confirmada eX•CoCJlCÍO _pelo QUaS! tO~OS OS mmtstrOS~ da JUStiÇa têm-se IJ,!}ei- · 
juiz muniq_ipa,l. Da dcci~ão deste ]ta recuro p.ara · 0 xado prmcJpalmcn~e, da .d1fllcu~dade das ."e~DI?~s- . 
juir d<~ direito municipal. Foi á maneira por que a Ora,_ uma da~. matares gual,ltl.as desta ~~sbtu1o;ao 
lei qttil!: conrilinr as vantagens dn justiça local com coosJStP- no mmor numero de J~tl!:es de qu~ se fór!Jia . 
as garantias da pertuidade. O paiz está acostumado !>concelho, porque quanto maiOr fôr, mator s~rn _n 
a isso; é uma idóa eminentemente dem-~cratica, mccrte~a sobre nquel~es qu~ a sorte tem _de des1gnar 
eminentemente liberal. Em que paiz é a auct\)ri- pa~a o JUlgal,llento. N~o cre!o que o l,lla1or numero 
dado mais local do que nos Estados-Unidos? Pensa de JUrados ahstados seJa .ma10r gara~~1a para .as par-
o senado que, si lormos tirar dessas freguezias, tes, mas o. é para se venllcar a reur~,1ao do tnbunal.: 
d(>s_ses termos, dessas coma·rcas, a justi(;a com que porque o Jurado que fôr cha!Uado uma \'07. em do1s . 
ostao acostumadas, não ha de lavrar um profundo. annos, ~omparecerá mais faCilmente do que aqu~lle 
descontentamento? que fór 1ncommodado_ frequentemente. . . , , 

- · .- . . . . Eu entendo portnrtto que a gnranti!l consiste em 
O Sn. D. IIIANUEL:- Na o cro10 msso. que o concelho-do qual têm du ser sorteados os i2 
O So.. VIsco~oE DE UnuGUAY: -Perianto, Sr. pro- juizes spja o mais numeroso possível; porque, tira

sidcnte, a lei do 3 do d•.-zombro fc•i uma lei descon- dos os 12 que a parto póde recusar, resta um nu
. trdlisadora. Cou~a nota ••o li Os homon&, que tô m &ida mero muito considernvol sobrõ o ·qual 6 mais difllcil 
ncoimados do rotrngrados o centtalisndoros, são cn- influir pelas solicitaçi:Jos. 
tretanto nquclles que conservaram .toda a doscen- Mns, si por um J,•do a · c.ircumstancia do s'or o 
tralien~iio que exislia no codigo do proces1o o quo concelho m;iis numeroso olforocc essa garDntia; 
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po1· outro (lssa mes•ll: circumstnneia dif/lculta o ·concf!lhos doju,·aC:o~. Tet·á de sel··reullit.la.zfcom:u·cit 
im!l~de as rouniõos do tribunal; .porque par·a o em- vi:oliuha. · . : . . . . . . . 
prohonder um numero maior de jurados, é preciso Suppol)ha-so porém· que essa coma.rcu viúnlm 
abrangei' maior extensil.1> de territoriu, e abr·angnn- r1:1uno 130' ou l50jtil'ados. As duas comarcas. juu-· 
do·.se maior. exten~iio de territorio' ahi· vem as uis- tas d<.nit•l 210 ou 2:10 jurados, .. o .dobl'O Ao 'qut: · ó 
tancias, as ditllculdades das communicu~õe"il ropug- llecossnl'\o purll uu1 concelho. .. . ; ... ; ,, ., 

· nancb de. ausentar~se .. tão loQge .. da casa, ondo o l'ora evitar es·e inconveniente_, qu0 tarn, de .rc-
jui;.r.-do facto.dei:tã:seus negodos, sua fnmilia, etc. sult~tr do projoctQ., do nobro. nriu~tro, tjulúi~lho ._ott. 

• Outra gárantia niio menos;impórta~:~to ó o maior l~m.brado um mc1o ,que mo occorl'êra, ,o q\le,·co~.~
numoro. de.rec.usaçõ~s. !\las, quarito.m.oioJ'.für o nu- Slslla 13m 'dar po governo ~lguma lal'g_u<'Zl P~.r,!1. C\'1-
inéro· 'de. recusações; maior· deverá· ser· o ·cone~ lho, lar, : tanto · quáuto poss1vc:l, ,tacs .;lncon v.emeutcs. 
il'eiit~o seguem-se OSÍDCODV.eniàates qua ll~abei 'de ·CjUOndo as actuaes divisões juHciurio.s p'orlessem.!à..; 
apontar. •' ... ·:. . . . . . : . - . .•. . :-v . ' ·zer· app:u;ecar casos similhnutes. se uu1acomai:ca~ 
· Outra gar~ntia .é o augmonto do censo_; mas a ou urn. termo. dú, por, cxcmplo,SO}ur~dó.s,·.o:.por~.' 
f!Je~a'çõ.o do. CCDSÓ e~ige .t~mb,m maior espaço de. isso UãO póde ter COncelho, ,O si n. ÍJOpU!.IIiiio· dó. 
territc:il'ÍO .paraabronger o .num~ro. necossurio do' termo oo~ da Crt>J;Ui.•zia. viJi1,1ba .pó~o;ço_m_p,tê.~,':~·~u. 
hoinillis que co·mponllam .o concelho. Ora,·as gran~ muuoro nccessu1.~1o ~~ara .fss~. 11m,. r.orque .. nuo .. sfl 
dos· ilxlen,ões de territoril> difncultam, on silo in.: hll de itdopt.r· uma_p1·ov.idencia cm.virt.ut.l~.· ,du'. qu~L 

-·. 

co.mpativ.cis com a reun\ão ·do jury. · . .. · essa ,CCllllli'Ca com a all!icxaii:J tio. w.;na. Croguo:t1a .. 
· Croi'o, pol'tanto, que,. pllrll·. quo a instituiÇiio vá. ·ou termo vi?.inbo possa let• uni conl:il!ho;doj~H:a~'~;.;; 
marchondo, se vá consolldando e npol'Cei•;oando com do~, fazend_o-~e nhi, nor _excep_çãd; uma c.iré~~~9:1"~'15 -~ 
Çl tempo, .é preciso ·nõ.o carregarrniJs, ioteiramênlo. p~no _espllClul pn,ra o JUry? . . ... ·• -~·. • ,~;: .. :,~:· ·. · 
noin'púra. u·m néo( parti outro ·Ia do ; é necessario . o. seoudo .sa~o o ·estr.do _do n,ossas .dJv1socs .Juih~ .. 
immtét·-se o.meio·ternio, porque nõ.o é passivei con-· C!artas. ll1uitas vezes acontece que os babitariles 
ciliai' .em' foi! a· a parte to.das as g!lrantias theoricas de uma Creguezia da extremá -do'termo>vão :mniil 
colli a'etréctividade das reuuiõés do tribunal. Com o fl!cilmento á villa :do outro termo quo.estú:proxima, 
tempo, á medid,• que a popul!l.ção COr augment~nd~, do que á cal.teca do seu termo, qu<> .. estll·na extre-. 
poderemos completar ·IIS garantias que essa lOS ti- midado •. Dou muita importallci~. a estas-: comi•Je-
tuição afia·n~a:. p_orque,primeiro que. tu4o I.Í preciso rações;· porque é noceesurio ·suppormo•nos n~s cir-
tor_'jury.... . · cumstancias daquelles qup .são-~hamados u exercer . 

O·Sn.· D. JIIA:oilli::L:- Primciro_que tudo é pre- o·.munu.s de jurados. · . · · . 
ci~o ter juizes capazes. · : · Nas E-;ta~.os-Unidos acontece raramente que, un&· 

· · · · jui;.r. do !.cto sirva mais de.uma VO(..om .tres-allD• s, 
O Sn. VJscoxo& Dll Unuci:J.\T: "- Cr.Cio que tan- e recebe uma dial'ia que costuma s~r,de"um do!Lr, 

to o codigo do processo como alei de ·a -do do- cnmo tambem iudemrdsações,de ida o volta •. N.2lu 
1
·, 

zt>nibro tovo om. vista estas-cónside.ragõe,s quo acabo gl;~t 13 r:ra os J'uize~ arbitram ·uma· indem. nisa •. -ão, ~os 
de J~.zer:·. · · · · · · · juiles·cte lacto. Entretanto :·esso.i'"lai;.r.es· têm ostra,. 
. O nobre mi'!istro da justiça clova o numero dos das de Coiro, barcos de vapor;. c .toJiis as .facilidades· 
J 'tad(Js para lia_yer cont-:clho, e..,. ap ~cs!Do. te~~:~po do trnns'pOI'to. . . . .. . . .. .. . _ :- , · . .. .. 
ll ova· o ·censo ··ao dobro; a 800~,... · nmetramento,. 0 Sn. VJsco~.-nE DE Atnuo· uEnQCE: ~Fa;.r.i.:Ím ÍSIO' . 
se111 contestar as .vantagens e as gar11ntias quo ot- - ·• 
Coroce 'o·censo éleVttdo;: direi. que ·niio .dou a grande antes das e~tracns de fer!·O. . . . - .... ;. . . 
importancia quê se quor·dnr a essa elevação; e não o: Sn.' VlSCO:iDE D& Unuciir.&:...:.;, E';pr~d~ó;.por.,. 
a dou· em atten~io·· u cer(as·circumstandas do pai;.r.. tanto,· que o légi.lador ·consulte e leve em·. conta a 
. v. Ex. sabe tiilrroltam'lnte .qtle um. homem que falta dessas C!lmmodidadés. E,u Le,nhó si:inp_rp repug

tern no'ltio de .Janeiro. 800~ do reridâ, viv~sinão nancia de deslocar os habitantes de um termb: el!dll 
na miseria, pelo menos born perto dclla.·V .'·Ex: sabe costumam-ir á sua villá pára' negoclos· d.1. cainara' 
que n·o~ses sertões h& ~inuons quo possuq,th·uma ou m·unicipal, do jur~ ·e dii gu}lrd4 pacío'naf/t.ô,m'•hJ;; 
duns Iegoas do terr11s, que p<~ssuew numerosos ro- "suas . re!llçõos.: obl'lgal-o~ ,a u a. urna .vma distante;: 
banhos, Co~rlura 0 abundancia do ceroao~. que·vivem onde nunca Coram, cindo não' conhecém illngurm,. 
na maior indepondencla,· 0 .que não têm cornttido onde roüo tôm càinaiodos' puról· pousarem';_ par:~. s(m!l 
800;,1 de: renda,· porque· no~ses legares não ha ex- pagens o· anii'úaes; · ó quorer:útuito. -Silo ~o:r,sid•lra
portn~õ.o, e, si pOIJCO. so vende, h.mbom pouco se ~ões: pequenas, . C()nhe.ço; .. m'!s .. são .. a~.que tr.•n.ue_J'II·. 
comp111; o entretanto esses indivíduos olrorec~m to- O sen~tdo sabe perfeitamente como são ,Coitas en
~as ns g~traoti11s,. todà:a indopendcnci.,, para sorom tre nós· as divisões judiciarias : são íe.t<ls :Si·m; ave
JUrados •. ' · . . ..... ·. _ . . . . . .. .- ;·. , ·. . rigunção prévia al;~umn. llecnrdo-me do ·algumas 

Receio ·que ·do projecto do nobre mini~tro resul- di•posições do direito admini~ll'ativq du Fc~~:nça .q_u" · 
tem os iAcollvóni~ut~s q e p~sso a ponderar. ,l;lup- .regulam a maneira. por que sao creadas nh1, as crt·
ponha-se (e essa supposição 11 real c fundada) uma curnscdpçõ-os territoriaes; forma-se uma comrLJissiio 
comarca com h'es termos,· cadll um· dos qnaes dá 53 do iuquorito, composta dos cidlldãos -que pagam 
ou.M. jurados com o censo lictnal; cada um desses maiQr imp•·sto; o.·s.ll commis·ão examina: a renda 
termos tom' sou concelho de jurados; toda a co- que ;tem o territorio que se qnor dividir,· o seu ntt~ 
marca· vem a tor 159 ju1;ados. · · mero do .habitantes, o numero do p ssoas habilita-

Mas, logo que so 'dobre o censo~ como qner o nobre das·parn sei vor os· cargos publicas. etc.; sobro todas 
ministro da justiça, elevando-o de ,iOO:t/) n 800;:]), essas inforntações são ouvidas as.municipnlidnde·s ':i~ 
aquollo numero do jur~tdos tor:í do diminuit· r.on,i- zinhas•o o cone• lho geral do dcpar1amouto :·e enruo 
tloruvolrncnlo .. Supponha;so, e ó muito po~sivel, q,ne d?cr?ln-so a cruu;:ão .t.!a nova circurnscrip~üv ter-. 
11Qnelle nttmóro do jurados ·desça a 90 ou mesmo tlO. rrton,.J. . · 
Teromos sem nruhnm 1ima ~o:n<Jrcn que ti .. ha trcs nln~, como S() procc.in entro noís? l.\"~n ~o Iom di-

. ~ü 
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Vi.JiJo C.'Ulli'C,lS Ctn no;s:\S provinciJS unic~mante estar ne~t:l oocasião imprcõ~ioflldo :por rUO'tiVOI p-o·· 
pnrn acl!omrnoJur este ou iHJuello bacharel no wn•o liticos. Eu ent~ndia, Sr. prositiento, qu~· osta i.m• 
lo~<~r 'te juiz do3 c.lir~ito'f Como se dividem os ter- pressão S. Et; devia tel•a um mez aute~ da abertura 
mo•? E' muito.-s vozes uma influencia que domina das câmsru, e q•1e Gm Lo,io o c·1so· nii.o devia ser ' 
;lm da:u ati •ros fro:::uedas o que quor s~p:orar-so de levada ao ponto de con3lti~rar que _à projooto não 
n:ttt·a que a de;lumlJra, e qucrt· sopat'llr s'nts domi- devia-aerl!ldÕpLado por ter sido o1l'erecido, .. or Unl' 
nios. Depois do (tlitu essas divisões ó quo se vai dos meDlbros de um ministerio quo não Yai be~, 
1cvoriguar ei ba numero do jurado~, si lta 1Jesso1l que- tende a precipilar. o. p1iz no abys:no, ai cãuti• 
l'Jar.l a·govoruança do logar, etc. nuar a gerir os negociós ·publicoJ._ · · ''· , ,·: ,· . 

Ora, cu creio que, UDia vez que(} poder (f'lral nãa Admirei-me delsa proposi~iio, além "deis" motiV.c!s 
l)Ó lil inter,·ir nessas dil•i•õos que siio- de exclllSIVIl expostos, porq11e me parece qu.,, quand_o. trap!amos 
compot~ocla das assembléas província as, deve o de assumpto~ .de ordorn t~o eiovad ,·,- t~o'"alh.e_i~s, ~~~ 
grJverno, quando sb tNctar da organisa~ã.·J juJicia- . questõas. pohucu, do ;em os nban:ionu .,os recr1m1n~<~~ 
ría o dos tribunaes, ficar DrDlado CO!ll' alg~rm meio, çõas da partid:<J~, devemos deix~r. de"'olhar··pãr~· a 
niio para al orar es~us dlvisCies, mts para rcmov~r (.Jição d'os membros qne compõáni a' a'dmínislração, 
•Jil attonuar no men•JS as principaes emblraços que (apoi!ltlus) para omprohf.'nde'rmos e levni'mos Do·c~bo 
11odem oppOr á creaçii.o o organisaçã.o do3 tribttnaes. u 111 tr-Jbalho •rue tem por n.n mfllhorar, r.lto . .-o:i!l_te-

L'ot·tauto reprodttdr&i oqui uma ohsor•oÇlO q~re rosse do uol partido qu!l se_ queir~ cronSt'II:'V"r ... no 
j:á t:vo a.honnt"de Cazllt' .. ao nobre ministro·:· creio poder, não 0 iaLe·resse dd um11 fae~iio qualquer:. IT!a8 

.. ,qtio'lls emendas e~ disc~rs•üo taes quaes ~'Stão, SrlDl 0 grando interesse da· admluistraÇão · dl 'justiça 
iwteRl acompanha1D'i·de. algum correctivo quo ro- (apoiacfos.) · . _. _ _ -.. - _ ··. ·:·~·-· ·., : 
ruovil as dictlctlidades practicas quo tenllo ponderado O nobrosenador, (JZ'3ntio~mo )I h•mra da d(lctarRr 
re1 ãode pro luzir graves incon\·euiootcs. que comi;Itl conferen~iilra n~ : ~o'!L~ão de_ j•ls~Iç<'cfó 
· O Sn. MIRA:'i'DA. i - Pel'feiti~simamento. coo<:o!hD de estado, dJ'SSo que. o c_oncelbo d"e _estado,· 
. o sn.. VAsco:sc!LJ;os (ministro tla justiça):_ Sr. ~~~~. ~ux•liaf da :c~ra~, ora indcap~n.jo_uto, õt~ ~it~-

pt·osidento, si nio fô;se o do ver de ach•r-a1e hoj ~ · . 
uo~t1 cnsa, em consoquencia do discutir-se este pro· O Sn.. V1sco:soE DB UI\UGUAY: _;,,Não disso iss.ô..·: .· 
j-~cto,_Ro qual tive a llunra do apresentar emendas, a. o Sn. MI:SISTRO DA JusTIC.\ :- , • : que o r.oncolho 
olSII:t hora .talv~z estivclsse ~1_ cam:~, porque ac1to-o1~ do estado é corpo politiéo e administralivo•··JI.f·a,, 
muito incommod~do; ma~, aanuuciando V. Ex. o cn- qualquer que ~oja. a questão que se• posga instituir 

· tMrr;rrnanto do doba te, e tenilo-!O do proco 1er á votól- agora_ a rcspeit!l do ~aractor do concelho do estado, 
.;ã!l dG--artigo, nii.o podia eu: da maneira alguma, 5-i31U questao em que eu nao entro... ., .. · 
f.rltar á co .sidorn~ão quo devo &O honrado senador o Sn. l)~l\1.\:o(UEL! -Nem vem'llo cáso. _· ' 
<JUO acaba de sentar-se, deixu de dar algumas cx-
pliCIÇÕ~' ao sena•io para que a votsçã~> sej• o'resul- O S.t. l\fr:stsTno DA. "Jusnç1: ...:._ .·., obSer.Yarêl.• 
tn•to do m •is p1'fl(un--lo eumo da ma teria de que se S. Ex. que eu não laurei nunc1 nem de desleal, .nem 
tract 1. Assirn, V. Et. o o senado per .toarão o des- de contradictorio•.. · · 
nliuho das consitiera•<Ões ro:n q11e passo. a I'Dtretel-os, o Sn. VrscoNDE- na lJn.uGU.LY. _:Não é: •. minY~ 
respond~ndo a algumas d~s proposiçõ_es do honrado idóa; · niio me re!ed a:·v. Ex. · 

ees~·~:: dividiu o seu 'discurso em Ires partos:. na . o Sn. Ml:o(l~'l'RO. D.~ -JUSTit:·.~=- Não" entendo.'Sr;. 
{.•, :rllz conridllrnções geraes a respeito do projecto; presidente, que a circumstaôcia. de ter' .eli.ouvido-a 
n.1 2.•, procurou justillcar as disposições da lei de 3 ppinião.da·sacçãll de justiçll do concelho .de est"ado 
ole dezembrcr; e n.s 3. •, anJlysou a ementa rxue llpro- Jeva ,prender OJ, membros. oesu_ ·secção,., que_ siio 
sontei ao art. t.• do projecto que se discuto. memtiros tambem dt>sta casil,"a'ponto de me aco·m-

[>.,las ob>ervações que tenho j:i tido occasião de ex- panharem ui discussão do project • ·o das minhas 
'Jiôr ao sena !to se vil que no pon:o geral eu acompa- e:nend:ss, mis questões_,' de ordem 'a:qui. ·su!cillld.as 
nh:> ao honrado senador em muitas du judiciosas qui10to ao modo da discussii.9 e á'execuçiio do -'regi:· 
comlrlllra~ões quo Cez. Vou cer111mente de accôrdü- manto. · · · · · · · · · · .. ,. ·• ·. 
'1010 s.· Ex. quando cnten'de que a legisbção que .. Pdreci:~-me poróm que 003, }lenteis. essênci<'IOI de 
houvermos do fazqr alterando mais ou menos pro- doutrins eu não pod•n ser prtva_do. d;.s luzoa,dos 
fundamcnt'l a lei do S de dez~mbro, ba de ser por honrados senadores (apoiado1). Com .esta ~is~ussão 
ora incompleto, porque sem duvida alguma era pre- dou prova do gráo a que )RVu _a coosider~çii.o. quo 
ciso que l'etocassemos o nosso codigo penal, era ne-. tributo a 03!0s honrado~ senador·. s. · . , 
cassa rio que orgmisassemos tribunaes admimistra- . (O Sr. Sí.oeira da Jlotta dli um aparte).·. 
tivos, quo 1osse~os mais ricos de pcsso1l, que til•es-
~smos um torritorio de outra sorte habitado, para . Eu explico molbor meu pensamemto; · . 
M1P.rohen ler uma legislação, sinã() egual, ao monos Trnc"tavamos de sab'r si" dtlviarnos emenl!nr o 
npproximada á desses paiz 8 que com raziio se coo- projor.toque •oiu da •larnar• d,s Sr~. dcpuL>idos, ou 
shiarnm civilisadus. v. Ex:. vô *. rlnnro que niio me si"nprc~cntólr nm proj.Rctó novo; esia quostão hnvia 
opponho, nem razonvelmante e poderia oppôr · d sido subrnettida ao- exame dns ilh1stres eommi~sões 
oHns oher•a ;õ?s goraes do hon-ra senador. do seu ado de que é membro muito disdnr\Lo o hon
.. S.- 'E "C ·pueccu acudir ao recla~ue fiz em um 1 rado senador que ac•b~ do f"llar, e foi S. E1. moS'· 

. das sossõos passada~, respon1endo outro honrado mo quem indicouno pa-recer que o pwjHcto de 185-i 
11crudo,, o ai plicou o que se pnssou respeito do3t0 entrasse em discussão o quo ou off~:~recesse o m;,u 
proj-1cto nn so,:ção de julliça do cone lho do ostado. como emenda. 
Swti proftltl lamento, Sr. p~cnidcmte, ouvir da bocca O Sn. D. M.,:oir:RL: - Apoiado. E~'& e~cripto o 
di• h·JIH'~·lo ~,on .. dOI' que rlll'l n.ito p.\ !(.1 d•~ix:tr dt' i.mpre~so. 
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'(jj Sn. MINI&l'!tO n.~ Jt:STlÇ.\:- Não ó poiY (I ':oto O Sn. -~Ir!'i'ISTRO D.\ JuoTI~·': - .; .. mas nti1l parn 
do.consdu~iro 1J11 osL11do, é o voto do aen11dor do un- pro.var quo tinh11 em Vilita obriga~ o confclbeiro do 
pori·o monibro do 'uíri'á~commissilo da .casa •. · ·· . · · eatado... · 

o sa. VJSco~DE DR -U.noatin::: ~ Já mo expli.quol.. O Sn. l11111:.Í.ND.\ : :_ Obrigar, niio,, 
o Sn; Mr~1srno DA. Jvsr1çA. ~-.Ora, si v. Er. 'on· ·o Sa. 1\fJ:'IIstR.ô ·DA "Jiisi,,.,. :·:....:;. QiiiÍndo so dit -

tG!ldÍII quo 0 OlPU projeCto DÜ.O pOdÍ3.: SOr apresen- obrigar- não ,tfSO pOrfOfÇA.dtl"8tolaS;' :· ·. •• ' 
tJdO 'como emendJ, f>llliio do via tel-o dt:Cll\rado Ua9 o Stt. o.· MANÚBL :~t~sci é 'só"p:íl'.:~:o.sr;· Mlrau:la l .r 
rcuoiões dA commlssilo• () StvMmANDA: -E' stS·p•a: V. Ex •. ·:.:•:. . ·. · · o SI\; Sil.vltiu. nA·.Motu: ·-Declarámos q•to u s · s · .. · y· · - · · ·' · lbel d 
V. Ex. ~oYia offllrecer' seu projecto comú pr11jecto Ollad~'fll.; llXA.DOll~ -;, olou. ~~~o;,~~.se:<: }?~ ~ 

~~~S~:._ Mt~~~a~ DA:J~s;r~A:- ~- nobre :so~ndor es.Oados.ll: D~ 111.\riuar:·:':....;J)ciie~:oS,.;ô::&,ii~t31hÓ?~~ 
meobr1ga alor.o pareCdr; nada·querodtzer ' ··.·- . ··· ··· < "::;·-:-::>:·: 
ni3 'posu confirmar~ . · O Sn. Vrsco:-.on DB AtnuQvtulous: -.Nio.deu:e-
. · · · · · · - · .. mos não. · · · · · · · · •. c • ,. 
· O·Sn. SJt<Etn.\D.\ AloTTA:- QLto~ntrassem am-. • · . . . . , ;: ' ·.· 

1Jo3 -em diu:'ussão. . . · O .s.l\ •. !Urstsrno_ »~ Jvs:rrç:' :. - Eu declarea .lfc~e 
.. .o=s ·D M . . ·, _E ·• 1 · ' o pnnc1p1o, .e COD_'lnuo ·!' lDSlShr _ainda, em que nno 

.. n: • A:SUEL • spere, que vat so: er. estava.. nn mm !ta uttençao por. este .PI:••jocto doseou~ 
o· Sn, 'MINISTRO Dl Jusnç.\: -Sr. prenJeDto,- v. cilitullr o .lei do 3 do do;,:embro •. o Dobre senador Cez 

Ei. ~o po.':-inHt~· que J.'iii o. piuecer tl_a coiumis•ão. hoje consider~·çü~·s <(Ue'de c.erto ~ivô'rii'uit?:titll~·ti~ll.· 
Eu dtsse que,.nao o conso_lhotro de estado, ~as oS~. 9,i1a11do ~r&ctel do elaborar o \)~OJ~Cto ·que. se d~cute.: 
IIHnador _visconde d~ Ur~guay ODtc~;~deu que e!l dona Eu Caço JUSI•ça· a•>s .!luctores da loldo.s:·de dez~m~ro; . ' 
o!Terec••r o meu (lroJocto como emenda: vou ·provar oatendo quo esh lt11 melh•:.rou em muuos ·poaio.s a 
isto com :o p11rocer da commissiio· ·aasigoado ·r:or S. administração da justiça; mas ontendo· tambem que'; 
Ex .. : '(III) a: ... ; Po~te11to, ·avista das· observaçõPs qui- tendo sido olln votada, segundo disse• hoje o honrado 
ruibH'Iette 'J á illustrHçã·o do atinado, eão· 88 commis- senador, ba 18 8nnos, .. sob o.impcrio. d." circum
sõ"s do · varccer q·ua eatrem om discus:ão os dch sta11cias que aKora se não diic>, .caréc·e de ·sei.z:ovil:tu~ 
J!roject~~. ~onsi·leraudo"se_ ·o projecto · do,Sr. n:tinis- 0 Sn. VJséÕ:s-oz DE Uru:GU.t.Y:' ..;_ NÓm ou digo.Ó 
~ro ''" Jusuça •_: .. mo ~uostllutl~o, ~i S .. Et. as;nm o contrario. · · .. , ., .• , .. 
olf·irecor· .na .. d,,cus~a·•· »· . . . . . • . . • . .. ·. , . : . 

. O ;Sr. presto.l~nte do :laroll em dis:ussiio o projecto O ~n. D. 1\f:\NUEL :. -l!Jas hn~ de so~.~s ~~~~~ros 
dt< (85~, e ,em . , ospos~: 11 u~n pergunta que lhE' quo bao de rever e. ref~rmar . .-:.:, ,-., .. .. . .· .,: ... 
fb, s hx. ~~·s~ q_uoou nao pod1a ~!!,rAientar 8 e me!'· 0 Sn:. :UINISTRO D.l Jusr~ç.\ :.- S1 os .nolm~s.s~- , 
da n_a f .• d!scus>no. P!~S30U o I'' OJecto para a _2.• du- nadores pe.o- Rio 'do Janeiro e por Minas,. E i ós: ii·~ 
cu.~,.~o_; _ou, toman·f~ o_c::on~elbo do parecer das com- Ju,tres seaadores que ·têm- rall!ldo nesllhcasa cou-. 
m1ssoes ·,da· casa ·asstgnado pato nobre &Pnador quP cordnm todos· na necessidade. de .ser revista, a lei· de 
~u:i:ib;s·de Cdllar, a·prtsentei como•emenda o. mou P.ro~ a. do dezembro, estão comigo, e.do c.·rtu~niio :é.-sua. 
Jecto. . . . ·:· · .. · · intenção, 11ssim como· não é mi.,ha deséoDsidEtrt~r ~S$a 

· ·SuppoDham·ns. qu~_11eote ponto o nobre _sanador lei nem seusaucto,_os. Eu tomei o conselho do h••nt:Ado 
deve ~u p6do, modtGcar o. EOU mndo do_vêr, p01qne se11ndor P"la ·província d(! !JiniWI:que .!aliou :.JJa.d.is 

. :r~necl~ depo1s nos embar~ç?s. que apparecer_am o_;, dias; corri a P.sponja sobro os mo Li vos que. dete&:.-. 
dts~u~sa,,, Eu'_. não accu~o:.dtslo a~; Ex.; nao .s.et. minar~m ·O ·legislad .. r a consagrar..na:-lei .do .3: dt1 
PC?riAD\O, parl! que o ·nobre s .. nador d~clar~u que po• : dezembro -algumas disposições que pod~m .. parecet• 
eu o. ter uund!>· no. concelho· de estado !!ao o poJi• um pouco Cortes, um. pouco ·asperas;. uao. qutt eu-
CO!lSiderar.adstrtclo_a prest~rapoio~oproJecto até ao tru· n:1 indagação desses motivos; . c •...•.. _ 

poDiodeacompanhar-menasquestoasdeordemque . . · · ..... , : ... ,, ... :,. 
~o podesswt suscilnr; · · · , .· .· . . · · . . O Sn. D. MA~Ii:L: -,Nem _ó nec~ssara~~~oJe,,._; : 
. Sr.;presi~~:;tq,~eu ji t~nholalb~o utpas p~uc11~ dP o sá MtNrsrno·o.\ JusTIÇA:.- E V o;~·, vil q~.~··:· 

vezes. nesta ques.tao, e V. E~. nu'!ca _!lle ou·nu ~IZ'l 1 que:o se propõe a discutir deste modo .. nao,póJ·~.ser' 
q!ll) unha c"!l.sult.ado a _aecçao do JUSIIÇa do con".el~o taxado dA quere!" faz?r inj usti~:a ou á momod~ .do 
o • &tado. _Fut o~ragado )JOrém a lazer esta declaraça., homens que já nao ·elustom, ou ao v11lor dos &er~IÇOll 
aolemne 6,0 s!"~.ado o .ao patz, porque o nobre ~enad"' · que prestaram muitos honrados eullaborado1·os dessa 

·pela provaoc1a· de M1nBs Geraes a quem. mutto res- lei e que hoje ainda vivem. · ' ·• · ·· · . · · · · · 
·peito;··cujoJstalentos a'dmiro'o8precio sempre, disse:. ' - · · · : · · d · ·. · ·d· · ' 1 · 

a: O ministro da'justiça foi .. tomerario, ha de arre- O bon.rado S~l!_ador, qucrcn o,rcspon era~ &11· 
p,.ndAr-~R liA ter apres::ntado ·este projecto com 'anta ml!s -~ns obscrynr,oes que .o'! fizera ao .nn~lys~r u 
pre!lipi\açii~. » . . . . .. . . . · . . o,.tnaoes dos ddforentP~ nunrstros de os~ado que tê~ 

l~u ·P••z .,0 ião significar ao senado. 9 ao pnlz_qnP prop?st~ cme~das á lot de. ~.de dczo,ll!!J o! ;leu o~. r~ 
oiio tinha procédido com precipita~ào ; que tio h, l~tOCIOS dos doff •rentes UllDIStros da JUStiça, p~tn~l
OUVId hu:r•ens cnrnpeteotes 118 questão,o quo., tcn 1J1, pJando pelo do Sr. 1\lanuol Alves Dranco, dep••tS VIS· 
to.mado 11 coDselho, e a•ioptado as. opiniões do ai- o;ondo d" Caravollas, o lovnndo n sua analyse li pro
~u118 des9.,9 hriurlirlos memhros '<ln stlcção do jus- posta aprPscntnda na . cnmarn do•. Srs. deputados 
tiÇR, do certn .. stava complerarnóoto escudado par:. peloS;. deput•d? Gabrlol.José Rodr_tgues ~nsS~ntos. 
~ir ao s•·n 11 dn nfrorocer á di•cussilo ·0 proj••clo. Er~ Da Jmtura desses r,r)atortos concluru S. Ex .. q!le cu 
pCiis a r11 zilo por que fiz a declaração quo até• 00• estava c~ dosaccôrdo. com os h?nrados ex·muustros 
tão havia omittido. na ~ano1rn do cncnrar os dcfct!os d'o certos pontos 

..... JJ lo1 do 3 do dezembro. 
O Sn. Vt>CO:s"l)!t DE Un:ccmu : '- .,,to I cm nnd •· 

<V ínco::t'l"c::w:nto. O -Sn. YJ;;::o:-:r•J.: r•!: l."neo:nr: - O '111') cn dio:>o 
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foi quo 1\ opiuiüo tlc~s:t~s mini>tr·os niio provava que 
n rofn!'lna. <.Hl'r ia ser feila no sentido rrne V. Ex. quer. 

Continuou S. E):. 11 o!J,et·var q11o ó impossivor 
entro ncls sep.n·ar a policia d.\ justiçn; que nc;m 11 
loi do 3 do dozembt·o, nem a lei anterior, riveram on~ 
vistn ·Ol:'sa sopnr11{;iw; e que n~o a torna· eCilca~ o 
proj••cto que se acha~ disóussão: En1 ou.tra ses~f10 
j i disse, 'Sr. presid•·nte, . que 'eilten'dia ·qu.e' a 
lr.l ·do 3 do dt!zembrõ não bilvia feito essa· dif.: 
forença, qno procurott depois. estabelecer o 1·espe~ 
c:th·o rogulnmonto pu!JJi,·ado cm 3t do .janeiro 
dtl. 1842; já dbsG :. que esse t·egulamenlo .cn·a 
imperfeito, e que ou procurava, .. olhando ;plll'il' 
ns circurnstuncias do ·paiz, fazer esta suparaçiio 
tanto quanto era posslv• I, e à. estabelecia pelo. mudo 
por que já m~ e;<pliquei .na ca~a, is.to é, entondendo, 

O Sn. l\lr:l'rs·mo ru Jus·rrcA: - E' o mesmo pcnsn~ 
mento !\luit, scmboros, CJtlllrulo c:itoi rsso rt•lntorio 
não tivil por flm harmoni~at• minh~s opiniüt•s co:u as 
elo todos os rniuistros qcte me p•·ococlcrnm·; procurei 
1inicnmentc tlcmonstrar· quo.aloi do 3.do,doz~mbro 
ora c·cput •da cf,·f.,ituosn, quer l)Ó concmto do Sr. Al
''Os Jll'lliiCO, d·~pois vwcondo Ufl Cnt·avellas, quer· no 
llos St·~ •. ·~ranuol Aiuonio G.alviio, José Antonio Pl~ 
11l"iltd · Hc~eno, o'F~rnnndes Turres, n'uma palavr~, 
•tuer no conceito dos Srs. Euzt1bio do Qu.it·oi e Na-
birco th Araujo. · · ·. " · · .. . · 

Jl~t~·ccn-mo qcro demonstrei plename;cto esta. pro
po:;ição, o:accm;centarei que ossos defeitos ornm re
t:onhecid··S, não só c'Or osso~ senhores, como. por 
membros desta o da outra camnr.c, pelo institc.to dos 
11dvo;;at1os que foi ouvido, pelo projecto ·adoptado 
llll cnmarn d ~Srs. clcpntados que se nch>~ n·iui agora 
mn tliscu•siio, o pot• o .• tros muitos tr.;balbOs ciue tôm 
si lo oO'or·ccidos d con:'i torací10 da· assembléa ·geral. 

Nem S· i que um accôt•do seja facil~ menos cm 'um 
ott outro ponto, ·quando d;vergcn ias tii.o profun·f11s 
;rpparec m sempre que se h·acta de 11ssumpto que 
•lividiÍ os jttl'isconsullos; nam para O'~e dos;ccôrdo 
é necessaria a iutor·vençiio da dcll'·rcnça de opiniões 
JcOiiticas; pôde e~t• não h fluir, como não tom in:
tluitlo, pnra impedir qua alguns ministros· adoptas
sem idc.•e nprese~t~d~s . po,r seus. pro~~cessor:~s, 
pcrtenc~n los· 11 optntjo dt vr·rsa :· asstm vrmns o que 
itCOcl.tor:eu 110 illus'tre ministro de .1851 e 1852, o 
qual, traclaudo de dar guiWltlllS aos juizes d"' direito 
!JIIanto ás remoções, .. ad,>ptou o mei_o in~ica~o. na 
proposta do Sr. Fermmdes. Torres, 1sto e, extgru a· 

• it Ihliencia 'do concelho de estado. . 
.Vô~se pois quP, apo;<:ar de nii.o estar a reforma que 

n r•·•· sentei orn h~rmopia e ilccc)rdo com algumas dns 
J·clutorios que cu já hada lido o qrte o nobre senador 
leu tambem hojt<, nem por isso se segue que cm um 
ou outro ponto·não possa haver ident•d.;de'entre as 
•uiuhas opiniões e as· de tii.o illustrados senh,>res. · 

Assim, por exernplq, entendo que se garante mais 
o de rei to do cidadão, coufiando a formação da culp:t 
r.•n1 alguns casos e a prontinci:l aos ·juizes munid
JHIOS, do que deixan1o-n nos delegados e subdelega
cL·s; ~.ssa ó a itléJ d•l Sr. 'Manuel Antonio Gal•ão, 

.o CtiLiÍ no seu relato rio; é t •mbCm · 11 idéa apresou-· 
1 .. 1da no senado, entre outras, [JClo falleciclo senador 

. n~rnnrclo Pereira de Vascon•:ollo~, que oiTereceu 
U'lll· projecto !leste Seat.ido. IÚil obstante Let• SiJO elle 
um dos coll.boradot·es da lei do 3 de de;~einbro. · · · 

O Sn. D. l\IANUEL : - Apoiado. 
O· Sn. ~Ú:'i'rstno DA JusTH:.t :- Porcons~quencia, 

v~-so que' o facto da não está:re~ de harmonia com 
o actual ministro da justiça alguns de seus collegJs 
que tôrn sorvido na mesma repartição, nr10 podin 
impedir que cu adoptnss~ dess~s rolotorios uma ou 
outra parto, um ou outro ponto, que em meu con~ 
c.eito potl.esso ser vantaJOSO á administração dl jus~ 
t1çn. · , 

porexom pto; que a at•ribuição de.jlllgarcx.filrcida.pslll!! 
nuctoridade! policiacs é inconveniente,' .tfrel:,a. de 
ta os auctoridades e pass~i.'a para· os juizos niUnici-, 
paes, ·com re~u.r·so. para o~ juize!! de direito. 1\l'esmo 
n re;pc:ito da formação da culpa; estabeleci que :os 
jui?.os municípnes formasse-m. a culpa; que os· dele
gados o subdelegados colligissem- no lt•gar e: re~ 
mottossem todos os. esclarecimentos necessarios para 
dil'igir aquelles juizos no despncl1o da pronuncia. · 

. S •. Ex. acha tudo. isso inconveniente, acl1a .·tudo: 
isso inolllcai; mns, pergunto a S. Ex., o que é. que 
temos actualmente? S. Ex. no!-o descrev~m. Actual
mente os subdelegados julgam nos dhtrjctos os cri-: 
mes n. que nã'' ostá .imposta petia maior de que 6· 
me2os dç prisão enlUlta.corrospond~nte á met,~de do· 
tempo, .mas esta,s seutonçns não -podem ter elfei-. 
to sem a confirmação do. juiz do direito. S. Ex.: 
declarou fogo, qcu~ os. decisões dos delegados .e 
subdelegados nii.·J prejudicavam ém cousa alguma· 
aos réos, porque os réos de tass crimes se li· 
vra,m. soltos: passnn<!_o. porém. ~epois a coMiderar. 
·o resultado d.1 ado peno das 1deas que t~roponho,. 
S. Ex:. npt·.esontou nma grande seria de ·ínconve-. 
nientes rosultant~s de não haver· na localidndà. d~ 
crime immedintamente q!l!llll contra e'le proceda •. 
Mas, si ha necessidade de prender immedin ta mente 
os v.1dios o de impedir que sefu~am excavações·nns. 
estradns; etc., etc., niio se lembrou S. Ex •. que:já 
ac.tualmonte essas prisões não se podem f~er, por
quanto si nesses· crime~ de 6. mczes de prisiio e de 
n1.ulta correspondente a metade .do te.npo. de que. 
conhecem os delegados e os subdelegados,· lam
bem o 1·éo so livra solto, /!guarda pois solto a· 
decisão final dada ~o lo juiz do direito. E pois. a: 
inconveuiencia que i::i Ex. apontou já. agora existfil, 
existe porém com a dilferença de que hoje o julga-' 
meato de taes crimes .é commettido a auctoridades. 
sem letras, em quanto que pelo mou projecto ~e exige 
que esse julgamento seja.proferido por um homem·. 
letrado, que devo ter interess& no seu credito,. ·na 
sua reputação, que pretenda a considerucão, . não 
só dos habitantes do município; como do governo, 
e que, porcon>equencia,. olfereça' muito mais ga
rantias do que o delegado ou sul.Jdo'ega.do que exerce 
o log.u· muitas vozes por motivos q110 se não diio · 
quando se tractn. dos juizos municipaes. 

O Sn. D. J\J.1NUI!L : - Está claro. O ·mesmo nobre sonndor já declarou que tnn:ibem 
elle hsvia conconiJo para a modillcaçiio de alguns 
artigos da lei de 3 de ddzembro. .A lei de 3 do do
zoucbc·o, pois, foi j1í rotocadn segundo as idóas .de 
S. Ex .• roc·qno, niio só dopois do mircisterio de que 
S. Ex. f•JZ p;crtu,,CJ n qtto so referiu, com'> rnosrno 
J10stel'ionvon lo, so flzcram nlltH·a~\Jcs c ai !Ol'll ~õcs im
}ltJl'(~li{t'~ UCt'.~illCJ, 

O Sn. llfiNJSTno .. M Iustrç.l: -Sr. presidenta, 
tinha do fuzer ruuilas out!'as oi>.:!Ol'Vaçõos, a hora 
porém está dada. · 

Ü Sn. VISCONDE DE lt.IBORA!I\': - Póde falJar om 
outro ui:•. · 

O Sn. :\!J:astr,o DA JtTIT(!A : -Fiz sómcnte e5• 

-~-.. -------
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(~s l•ro1·es consiuel'll~iloa .,para. d~~onstral' q~an~a . Y~i ~.iro,vr~m,ir, ~Q.o es,ta11~o j.(í i.ro.Prllll~,1· ; '. ·1 
ntt•·ncito me· merocom as pa'a vras d·• }lonrado se!l~~ Um requerimento de José Atilrciano.d.~t Sil.va PGih 
dor pelo mo· de' Jnncrr~. ·Eu niiq podill' dej:c:af d~ tt:t~·.P~4i~~o ,a, .!IPP.r.o.yaçiio .. 4lt ;tll'qposi,ç~o; dll camt~ra 
mnnoira nlg1tmil de~e~~licn_r.me e ,de. d.a~. '110 iloh.í:e' dos .d.epuladn•. q.u~ ·11 uçtqrJs.a ,o gQJ_er"o a m,a:n~al:-,Q 
senntlor o 110 ·seuu.do n~ rnz_ves por· que en~elld.o ·qi!O Jllatucula,. .. oo·J·,o·.IIQI\9 .~n.(ucqlillld~. 411 .~~IC.Jna. 
a çri1euJn d~vo ser a•lopt~d(1. Em ~utra~·se3Sil.Q 'p!!.d!~ dest~ Cfdad'e~.:...·Fi.::l: ·reservádo·para,, scno~lllr .etffi 

. ~01. do noyo a I?al~y~1, ~ •rque .110JO 0 il0 doyó mil!~ consideração, quando se .tractu deste objecto. 
abusar da pac1enca3, d(l V. Ex. e do set)ado. V. 1;;~. . · . . . . . . . . . . . · 
vti qlle o dlsçlmio ~~ nobr.,o' s~nndor foi' muito,.l9il~~; · O ~R• PRESJDENT!: diz'qu~ scn~~ ·procede~ 4 J!O· 
contolm pondora<_oes ffiUll~ lmpor.tantes.... . . ... ; IJléOÇ~C?da'd8plL&~Ç40 q_ue, Dll_ fórma ~oestylo. tem d~ 
. 0 SR. J\fnuNp,l :- Apotndo. · .• :. , . _, , ir l4!llm&ar. S. 1\1. o;lr;n 1lerador~ no dia !19 ~~~~e .m-_z, 

· · . . . · · anmversarao natailClO; de S.:· A. · lmpel'Ull, .11 rao 
·OSa .. M•'~!STno DA J~sTI~~ :-:-.. : e eu tanto qu~nt~t designados li surte para a mesma def~laÇão: ot Sr•• 

puder em ~mh3sdebels Co1ç~sllcu )de;g~~car.a~ res;- :P!il~ ~e.Co.ry~l~.o~ S_ilvei~!l ~tt.M~~ta;~r~p~a;,Si~~pl-
ponder, a S. Ex. . . • _ · ~ . , . · .. , .·": ....... ~b~. V1stpod,e d~ .nab«?ra.~Y: .. ,Y~s(lQn4~ d~ JI~:u.a~y,. 
· o SR~ D. MA~tJEL :- Nao d1z agora- p,crCeltt.SSl· D. ~lanWll,,~rllllJO Rj.Deuo~~Fonsec~ •. Nabuqp, M'u ... 

mamente :..__ ~r •. l\Hrandjl,? PC!is eu ~iao; ·, · :. " 'niz.; · r!tírqll.e~: do~Moil!l:A.lei~~~· ~ilue~ta,JJilllJ!O;)~ · 
.. D~da 'llb~l'3, o s~· .. pre~iden!e _decllll,'ll .·a disCUII~iio: R,la.rqu~~ !Jil ~b;ran~Cfl,; <: ... ;!~ ·~· • . . ,;_., .••• 

a.Ji;1da, e d~ ,para ~>rc!elll do c;ha Qa-~eguln.te sessao.: Compar13ceram· durante ... sessao mais :oit:S ··;se.; 
. 1.• parte. ~ontilill~'ôiio ~a dis~I.\SIIão acU~Il~.· o nhores senador••• : ,, .. . · . · .- :" '· .. ·' ·'' 

m:1 tcr111s da.~as. . · . . ' · 1.· . • .. . . . ·· •· · "· · • 
A '"d. · tJ · . l'IH!IPP .. IJE$,\o. , ....... . 2.• parte.- me;ma J" oslgRa a. ·., ·· · '·. · · . . , : · -· · ·. . . . . . . . . . , • 

Levanta-se a. sessão ás íl horas e 3/4 da tilrdQ~ .. O·Sn. l\IA.NUEL FELJZ.\ft.DO:.:...,S!-" •. ~re~l~e!l~~· quslido, 
· · . :. . · · . · ' . . ;O alino ·passado. s~. tr~~tava, d() prOJec:to. rl,!ld!> d.a:Ça•., 

ma ra dos Srs. deputados aco,·ca da •remltsao ·de pap~ 
. ~ ·. • me.nlóde q~ota do'~rro~da!fleiltÓ d.o ~iiÍ~jiodct:Sa~l!I\_D4. 

Smssiio de ~o de Julho. . n~ ·prwincaa dó R1o :Granae. do S1,1l;': requeu, cpae· 011 
PnEsroE:-~cu Iio s~t. liANUEL 1m;4 c;io cA.v.u;cÁlli'TI. PI!Peis respectivo~ .. fós~em·.remet~dós,'.á. ·~o~mi8~C;t 

DE LACERDA· . - · · · · .cempetente, e ass1m se venceu. ~sf!Impr!>cei!it·p_os:!lue . 
j •ligo do dever ·do ~ranado~· .~scahz:ar. o ·rpw -posSly~~ 

SuM!oi4R!O. - Expcdien te~ nequo.riménlo. tJ81'brtl· dd os diuhei ros pu blicos, Jn3S;.não . desejo _que· a~gueDJ -~·": 
. Sr. Ma,.ucl Feliza·rdo.-Prunrira parte da ordeJD persuaaa···que ·usei Ae .um·, estra!agema .... Para ed1a~, 

do dia.- Vencimentos dos o(~ciae~ re{flrmados. eternamente es:e negoc1o;, e·por u.so~peçp ·a·,v .•. ,~~ •. 
. Obscrvaçõe~.e 1·equerimento do Sr. Miranda. Adi.l~ h••ja_de intervir para com a co~~Jssao __ ~·a_o~ d~ ___ qu_.e.' 
.. ruento.-L0terills ao theatro Gymnll8io Dramatico, ella .nos apreselite:·o se'!· par~cer, e ~- se_aa~C? .Pq•~a; 
. Observações dos Srs •. viscnwle de Jequili1tllonha e dtl~O~! t_olllar.a- ~ehb~raça~ ~.u.e: ';D~i.~ a~.e~tada;J!Jl~~r •. 
~ereira. de V:asconoellos •. Adiamcnto • .....,.Loteriar ás 

.. matl•i:es d" municipio de Valença. Votação.-, Lo- O Sa. PnESIDIINTB: ':"'A -:oiJ!miulio•tem o~vi~oo> 
terias. á Opera. Nacional •. Votação. _ Empregad.?s honrado membro •. e nail doW!rá certamen&o .. elo :•&-:; 
da capella· imperial. Discurso do Sr. Pereira de tender IID seu ped1do. · ' , • ... ·' · ·' · · .·· · · . 
J'asco,cell·•s •. Jiequerimcnto do Sr. Fe,.,·ei·ra l'enna.· . · ·c.· "' '· ·• · · . , 

- D1scurso.do SI:. visconde de Jequitinllonha. Adia- - PRUim:RA PARTE DA ORp~&J:.·DO DI~·~, 
· mentô.-Segunda.. parte da ordllm do dip,-, Re{or-
. ma iudiciaria. Discurso do Sr.. visconde de Albu- ·VENCIMENTOS DOS OF.FICJUS BEJ'OIWA.DOB •. · 

· iller,que,. · · Con_~núa a Ú di~ussã~, a~iad~ na ·s~ss·ã~ a~t~~~-· 
· A's 10 o 3/4 da manhan, o Sr. president9 abr(l a cedente, do ·art. 33 separado da propoata do .orça.;• 

sessão, .esta'ndo. presentes 29 Srs. senadores. maolo do &Dilo passado,.: sobre•.o• .vencimeaeo.·~doi·: 
Lida á acta :iJ.11 D.nterior ... é app~ov~da, . ~ officiaes reformados, com o projectO •pre•en&ado· 

como emead._ pela commiaão de;madnbil e•sueiíoa~ 
O Sr. 1.• secretario dá conta do seguinte ., com a emen:1a do Sr. Miranda, apoiada na. me1mac 
· · · · ' · sessão. · . · ·· · 

. EXPEDIENTE •. 

· Uin otncio do f.o secretario da camara dos depu-
tados, acompanhando· á' seguinte' proposi~ão.~ . 
· « A assembléa geral resolve : . . . 
« Art . 1. • As loterias concedidas pelll!! lei~ p.-o

·Vipciaes da. assembléa legislativa de l'erl!'l.mb\I.CO 
n. 370, do ~15 do.inarço dé 18,55 e n. 4.02 .. !la G dll 
:1bril de 1857 aos religiosos Çnrmelitas do coJ;n:entQ 
do Recire, estão comprehendi·1ns n11· disposiçii.o d111 
nrt. 12 da lei n. ·586 d;. 6 de setembro de 1850. 

cc Art. 2. •. Ficam . revogàdas as disposições em 
COIOtrnrio. · · · · · 

cc Pnço dn camarn dos deputados, om 23 ~o Nll~o 
de 185!!. - Visconde da 'naepcndy, prcs:dente . ..:.. 
Francisco X.•t•fcr Pacs Barrct<~, 1.• seerctario.-.1n-
lo:,io !'crdra Pilllo,-2.'' scçrct~rio. " '· 

:o S.~;t. ~Ià,.D!o~ .. : ""t flll41J~O, ~o , •• bbado: .. disou &L 
~ala .!Jlaterla,, p,ed~ aq SJ,'.· uunt,trl) .d~L:fa~endJI que, 
IDter~.o~essq o seu parecer acerca priJICJpalmen&e. 
da t,Jl,timll P.ar,te· das iq.in~ai emeJ~da•, aque~la que. 
r~•pe~ta .~.pensõ~s.~e.~.e1o J!Oldo e mo.o1op1o-;' nll. 
Jl!ciB~ eltgenclJI .•ns!stJu o J_• o~re .. aenajlot, pela; vro
vxnCI<11 de Goyp.~. . . . . . 

O Sr. ministro dn fazenda pediu à palavra para 
dar ps. escla~~.c.i~a.IJ.IOs que ~avilllllOB reql.leridp, 
ma.s elle 11.g1u:a : 1\1/.J está: presente,· e porlaJl\O pa-; 
r~_ce. q~e, a não ·que~er· o ·.nobr~. ministro da. j.u1-, 
t1ça Cu~er as v.czos .do seu colle?a dando os esclaro
cimçntos que _pedimos; rião iera ·poss~vel votu.m~s. 
sobro a.m.acond .sem q11o estoj~ prescQ.te !> Sr .• ml·· 
l)istro dli Cazen~Jn. rort:~~to vou r•3qucrc,r o·adia·. 
mcnto do tpnt~rb .. 
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SESSÃO »E 26 DE JULHO. • 

Vai ti. 'mJsa ·o seguinte requel'.imento, que 6apoia· 
do ·e ·:~pprovado sem debate : · · · 

c' Requeiro o adiamento· do." discussão at6 'o com.: 
parecimento do.Sr. Dlmistro da fazenda.. · . · · 

ic Paço do aenado, 26 de ,julho do 1858. - J. A;' 
de Mira11da. " .. · . · • · · · 

esta cciinpanhíiÍ dramatic~ esta já_ debai.to di~ iuqp~c~ 
çiio .especial do govorno, 1sto ó, at h" entre o govt~rno 
e a compaubia algu.r;isa .condiÇões que. garim~aru o 
b!_>m eruprt>go llóa'.íu.ndós destiut,.Jot~r~ijs •. Si 11~:i~ll 
nao. ha contracto, cre10· eu que é Jnihspensavel quo 
o. governcf O que· entendendo que ·'estas lotorias não· 
podem correr eniquil.iJto' so não íizer·um contracto 

L~EillAS. que estipulo: condições Cno~n'eis ao tlm pol' quo o· 
corpo'leglslatlvo·ae empenha em subvencionar esta 

... Entra em f .• díscussiio a proposição da camara dos companhia~ · · · . · · · ·· . . : · 
doputadosconcedendoá 1ociedade dramatica do thaa"-' · Sr. presidente,. n6s sabemos ·perftlitamente, se
tro.Gymnasio Dramalico dua11-lotorias annuae•,·por gun•Jo 11 chronicutheatral do Or&&il, e. principalmente 
os paço do dois annos. ·· · · da cOrte, conto. é que.estes fundos são ,dispendido~,· 
· ·O Sli. · Vrs;Ol!DB rie 1EQUITINIJONIIA: -'- Sr. presi- o modt.J por que se fazem os contraclos ·o a mll'lloira: 

dente/o senado recoraa.;ae·do q'ue ·eu· disse relativa• por que su1s condições são illudidas, e o Pllblico JlOr; 
mente á conces!iio'dcftoterias pan a egreja ruatrlZ.do conseque~la~ , .. ·,, . . . : · . . ... 
SS; Sacramento;c·aoualnda·da meama opinião, isto é;· Ora, quaudo eu diSse que ba um numero ox· 
que todas as vezos que o corpo lt>gislativo concede traordinario de loterias qu9 derem c. Jrror todos·· os 
loterias a·uma corporação ou.insriluiçiio,.por esse annos, que hl um vexàme para se.poder fazer cor·:-· 
mesmo· Cacto 'O governo··tem o direito .de inspecção rer· maia alguma,, e: que este vexamo vai redundar 
e fica responsavol até certo.~ JIOnto pelo modo por em desmoralisação do povo e da cbsse·.m·<:lnos abas~· 
que Eiio gastos os fructos··das·lolerhs; quero dizer, 111da, cujas economias doverão .. aer .empr.egadas··nó3 
si o governo filr negligente. ai não empregar aqueiJa bancos para. renderem pequ<Jn'l .lucro, .é . vei'!lat:le, 
solicituJo quo é in<Jispensavel para conseguir este mas' um lucro certo, o que- nl·o~ são' empregados, 
1lm •.. sorá responsavel pe1•ante o corpo legislativo. porque ha ainda o iuce.nt.ivo dDI lotel'!as; ·quando 

Nest~t termos,· eu creio quo este proj•:cto não o6s \'dmos tudo isto, é-net;essiirlo que'o.seoado cori
·PÓ~e·aer ,!IPPr~,vado sem CJUB Of:l.~tamos o Sr. ministro ceda Joterills, .toni;•ndo todas ,as caut~Jas indisp~niia· 
do 1mjlor10. S1 S. Ex. eJI1vesse ·presente,· eu conten- veis para que. ellus produzarn o fim .banefi.co· que o 
tar-me-hia· com as inforúuções quo elle houvesse de corpo Jegistauvo tem em mente~ . . ... · 
oflerecei'a consideração do senado. Si o rtobre min·s. Eis aqui, Sr. pre~dente, p.ira qtie pedi a palavr11;. 
tro da justiça quizer tomar si)bre ai o informar ao sena· V. E~ de.:culpuá Ej iuterEompt :a n:lil~clu _da.il.(s· 
do acorc11 deste objocto, ou me· contentarei· tambP.m cuseão• · · · · ·· · · 
com DS informações que s; E:a:~. JlOS quizer prestar: o . o Sa •. V~sco~CELLOS (ministro ·,fla-iU.Stiça) :. -
que eu desejo unica1ne'nte é. qua o senado seja infor- Quoni.lo 0 nobre sanaolOr fallou· 11. -respeito da- eon··. 
msdo do . pen11amento ministerial, e desej uei que " ces~ii" de .loterias par a 8 egrej a :matriz do So~tis· 
nobre ministro do imporio o fuça .de' uma fórma aimo Sacramento da côrt~>, fez-me.· o· ·obs'"quio. de 
mau explicita, ou pelo monos '!'~is ·solida!ia,. do perguntar 11~ e.u concordava com· as .s lii.S -proposí· 
que"o fez ante·l1ontcm o .nobre !Jll~l~lro da JUStiça~ ções; respondt quo catava· comp!el3mcnLe do :a<:· 
decbrando .q~e rac~nhec111 o.prmci.PIO quo eu offd· côrdo com 0 seu-parecer; isto. é, en1endo qull, .. ~ de&da 
lSCÔra á COnS!d_l!r~ÇDO do senadO, J~IO Ó, que O go~ quo o COf[IO }ogíslaLÍVO vota fundoS·, para auxiliar· ·ti 
vcrno tem o dtreJIO e o deve~ d~ 1nspecc1onar as eonstrucçào de uma obra qualquer, tem· 0 direito. 
opra.s par~ as quaes,o corpo legts~at~vo con~::edo .l~to-: de lhcahz.1r si· es!es Cuf;ldo~ tll.n a applicaçãn de.·. 
nas! deseJO que ~a~~ uma decluJç~o.bem tSJ?hCI_Ia, cretada, de examinar s1 as ·contas apresentadas 
p~r uso quoo a optmao. do.nobr~. m1nutro da JUsUça pelascorpora,.ões ou . pe>s~3s eacarregadas da .. ob:rá 
íot 4a~a er_n n~ pontd apenas, quero.~ortanto q_ue são sufdc;entomenle morahsadas, de sorte que nel.: 

. o ~ID1ster10 SeJa consultado e dec_Jar!l .s• com elfet~o las EB verifique si o dinheiro. publico tove o des· 
IISSllD enteado, pn:a _flcar esto pr10c1p1o estabeleci- tino e a app:icação-que foi aa ments do legislailor •. 
do o fixot do manelta q~e a todo o tempo p~ss'llmoa ·Pareceu·mo que ora· indill'erente, conft.rmar em. ulli" ·. 
lançar ma o ~~lle. • . e parte o a em um d1scurso a. proposi9llo do nobre se· 

. Ett. desde Já prevJno ao. senado qu!' para o anno nador que me pareceu. muito judicJosa •.... ,. . . 
preten to fazer um requerimento pedindo ao gnvor. • · · . · · · · · · ' .. 
no informações sobre todos os Eutabelecimentos e Agora tracta-se de concede! duas loter1as por do1s 
i~stítuições que têm tido loterias ~o corp~ Jegiala- annC?s ao theatro de· S. F.ra,nCJs.;&J, ~O nobre senador
tno, e· e mu1to provaYol que 0 governo nao 0 pos- deseJa sa_b.,,r ai o Sr. m1n1~tro do impeuo está nas 
sa f.zer Pem · que apresente as contas, sem qu11, IJ!OSm!ls _Jdea•. que expend1 quando _se· tractava • do. 
cm uma palavra, olfereça.·ó considt!raçdiJ do senado d1nhC!IfO destinado· para o coostr11cça_:> !!os templos. 
tudo quanto filr índispenuvel para 0 instruir ca- Eu nao .J~Os~o a v. ent,urar qual seja a op1nt!lo do S. Ex. 
balmente a e!to ·respeito. Ora, 1í estas siio as mi· o Sr. mmi,.tro do 1m peno: mas acred.Jto que elle . 
nhas idéa9, si Pstos são> 09 meus principies, desejo ha de entender, como o n ·~re senad~r, q_ue ao go- . 
uma declaração franca' e bem explicita . do mini~~ v~rno. comp~te a Osca!Jzaçau ~J app)I,\BÇII.Il de~ses 
terio. dwhe1ros. Na o posso porém dtzer ate onde S. E r. 

Não se· achando, pois, na casa n.Sr. ministro do estenderá esse dirdto· de exam? ou de. Osc~liznoã••; 
imperio, não aabendo ·eu si com atreito 0 Sr. miais· e me. pn!o.ce que n.esLe. ponto na o pó.ie ser .mvocado 
tro da justiça quer tomar sobre si 0 informar ao se- ~ prlDCIP,IO de soltd~r~edad~, porquanto e um oh-
nado sobre este sss~mpto, que n'ão perleno.:e á sua JeCLo de stmples admmtstrn~ao. · 
rep3rtição, vejo·me na rigoro11a necessidade de re- · Portanto, si o nobre senador quizor, eu nã·• toro! 
q11erer qufl o pr· j~cto sej1 remettido ao governo, duvida em concordar quo .o prnjq,~to fiqua adio do ntó 
.afim do informar S.)br-e esta. concossito. que o Sr. ministro do ímperio cslej11 pr~sorito pua 

AJóm d·:~ta rozfw, tenho outra:· n1io sei si ne~so dt•r wn opinião. 

.. , .. ' . ,~,.,.---·--·--;"""'"- ·~,I _ ..... ~ ..... 
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S.,E.S~O DE 26. DE JULHO. 2.0i 
Vai á mesJ, fé apoiado, e sem debate :~ppro- deputados, quando· traotn do orçamento da justiç3, 

Vado o seguinte requerimento : lerá de .aLtenlier .. aos pror~s~ores.do sem~l!lllrio,episco· 
. ~-Que o. prLijlicto. seja remettldo. ao Roverno para pai de S. Paulo; mas aqutJá ae. ralla.de ,gratiOcaçeo a 

in.fot'• 11 ar s~b.rá a_ OtJ.m~Jsnhia peUcionaria • .,.. Yiacon- proressores,q~e aa_q~àllll,ci_dade,são 9' Cl?.n:egos;,conio 
ti.• de!equttuth,onha. » · . · · ·. . . · . sabem os nobres senadores. que represenbm"aquena 
:Eni~a e~ 1.~ .'discu.ssão; e pa.sluém de~lite para a p~ovin~h~ ou~qilo, t~.m.;ai~~~·.c;.onhllç!.ri!'~~Q! .· ''.. :' 

11.• ·etdesta,para a.•, a. propoaiçãJ. da mesma. ca• Além dis~o, o. prOJecto nao, tracta··dostien·~·nctados: 
maraoconcedendo quatr().loteriaa·. em .. beneDclo dlls mesmo a reapeuo dos .mus1cos da cápolla imperial 
malrizes.,.de. Nossa .Senhora: da Gloria, e Santa Tbe- ba, dilferenças salientes na, m~neira de qualificar os 
resa, do .município de Vuleni;a. . . _· que .servem .na capella. imperial ~os 'que ,.estão em-

. · . pregados;· por _ e~emjiiot na' Diibill; ·Os e~;nego'•' que 
· ·. S.-g'ue"se :a 2.•·di!c•JSsão do projecto da eommissiio e.xerce~m.cer.tas __ ,d_lg~idade_ s 1ê __ m· ~m:·au __ gmen_ '. o_)ll· •. gra;; 

dá'· r.izend~, concedendo 12 loterias· annuaes em be· 11tlcaçao;· mas. na!J. es~6.· claro ai eate.a~gment~'dlive 
nefieio·• d11· Imperial Ae'artemizi de MusieiÍ e -Oper.i eomp~eh~nder. o ~enctmen.to.dos :empregos:que:.ellt!ll 
N~cl·~!;!al,·quti pas3asem impugnação para. a a.•df•· exercem,. ou s1· deve comprehender..o que···elles.têm 
cussão. · · · · · · na qualid11de . de conegos· ccam as1eàió na êiltbedral • 
. , , •. :. , . ,~M:JIRE~ADO~ D~ CAPELLA: IIIPBft.1.U., .·. · ·. · ~ão duvidas que a leitura dos papeis' offeieoe jl~mtJ 
''--Pros~g·,,e·_a ~-·discussão, a_dlada._ nà ses~i_o de t"'· (llcte,;ao,metmo tempo•que:- reçonheç~:!).,es~do·de 

., mil·maca. que te~ to!'lldO:•OI .émpregadolt da,éath&-! 
do precedente · mcz, da proposição da camara do,_ draes~ ·Fallo ordtnanamente .do loga~,que:.m•is .• c~ 
de.puta•los augmentando os v~ncirnentos do1 mon- ubeço :·a. caLhedral.de· Mdrianna··.é·sem.;duvida.uma. 
·senhores e· conegos· da capella imperial. das que-co~ mais juati~a·reclamam:'uQi.~u!(inen&o,. .a 
.. o . sn: VÀSColi'CELT,OS ( m.inistro tlrs JmliÇII): - porconsegulnte .a conelcieração .. da ,_aslembléa•.ger,al. 
Sr· pi'.csidenté, V; Ex. h!l.cio lembrar-se que, quando . ·· 1á. vê, :pois, V. ·Ex. que, eu: .. nio, me, opJ)onbo a 
se~ discutia ·hll di~·s·· esta propuai~io, o nobre se- quo ss- Caça alguni, bonellcio., ao1, empregl!d<IÍi~das 
nlld'or pela província· do .Rió Grande do Sul ofrllre- ditrerentes eathedraes ;, par~c~-.me. por-,m ,qut! •. 1e111 
ceuo' .e .. o sanado a·pprovoú';: um requerimento de lliais algum exame, .não serJailrudento. que ~o\ssle:
adiilmento da m~t~Jria, ·até que viessem as inCorms'- , mos este augmento·que se.e~eyaa perto-deJIO;_OQ(),,, 
çõos'do governo; ·· . . _ · _ · segundo o _calculo qu~ Oz. .• · ,'-_:. · :. _., · · .. :.~.;;;.:.·c 
. Eu ·já ínnndei á me~a essas inrt)rmnçlles que eon- · Quand:o na camara dos .Srs. deputsdos, se, traetoa 

.. "sistem ·em repreaentações das dlfferentes calh,.draes deste negoéin, iniciou-se ·a idés.de. a_ugmel!tàr.se.na 
· inConnadas peleis respectifos .diocesanos. O augmlln&o razão.de 35 ·0/o; .. o que. porém. passou .n3a,Coí isto, 

que.· o projecto pede é o Sei.!uintl'.-Na capella im- roi o augmento de ISO _o/.. ·. . . . --. : . . · . 
. pedal t7:950i')OOO; ·na Bahia 9:375~!!00 ;. no Ma- . Não ~esejo'protel~r a;dedaã? que o senado aiD -iua 
r;10hão. t 1:250~000; em Marianna 7:550~000; .em sabedona queira.dar á resoluçao rm••· quereria: que 
O:irida 8:625:t/)tl00; no P.ará U:550~!JOO i em S •. c projecto COs!e remeui-Jo á' commiesii.o•eccletiaitica, 
Paulo · t 1:325~000; som mando o augmento em· 75 ou ·á esta conjunctamente com outra, para -examina
contos'sei9centos e tantós..iilitróis. :· . rem estes pontos.de duvida que. surgem:da,-aimples 
· :Eu· Éou .o primeiro a reconhecer que .os .em pra.; -leitn.ra dos papei~, . e _apresont:srem .uma'. resolução, 
g.:~dos.das':cathedracs acham-se muito·. mal pagos, e ou··approvando .a que se discute,. ou modiOcando•a, 
nãó duvid!lrei concorrer com meu voto. para que sua segundo lhes parecer .mais conveniente.· · . -: ,. _ê • 

condição seja melhor con~ultnda; mas t~nho alguma . Siio estasas simples consider.,ções-que·eu-tinhl·ide 
duvida'·a'respeito da maneira. por que está rodisido o apresentar ao senado~ Repito, _niió d~s .. jo protelu.a 

·projecto. · .. ' · · · · .. · · . . - : ' . discussão. dó projecto; pelo .contrario,. desejo •sincera~ 
·~Assim, quando se tracta das congruas, as.in.rorma· mente e de todo o corac;a!l _que se ~elhore ·a .e~~diç'o 

çõés dos diocesanos me. parecem judiciosas, .o proce.:. destes empregados, porém :do modo que IIIJil' mais 
den,tos os·ll'!otivos que elles diio, para que a assembléa ·conveniente: · · "'• . "''· , ·:. · .. : , .; ... "· : 
g"raltenha o·m constderaçiio o·parecer tão compe- ·vaiá mesa ·e coira eín·ciiscussiio·r. seguint~,r~:' 
tente,· como é o dos-bispos; mas·o projecto manda querimonto·: .. · : : . ;. · . ·' ··. ,.. _, ::···.···: ;· 
dàr estes vencimentos como gratificaçiÍo, ·entretanto . « RP-queiro 0 :adi_arnento do .. proj_ei:t_o·':aló';qú;!if:8 que as observ~çõe8 que os p'rebdos Jaz~m rererom-ie · - d · 1 i · dê b 11 
ás circumsta-.cias_ do .. p_on_ uria. a ._que fic_a rei1uzi._do_ o co.mmlssao . e negoctos ·ecc 95 astlcos. . .·&O. re·. o. • __ 
empregddo da catholral,_ quancio adoece, porque o seu parocer.-:-H• F. Penna. • . , ... :•,: .. ·~··: ., • 
apenas recebe, a tituln de congrua uma. remunernçiio O Sn. VISCO:<(DB. DE.1EQt11TINHONPA :·~ sz.;: prosi~ 
muitn pequeno. Além disto, segundo oa,esta~utos d!! dente,. eh- um dos. ca~os. em. que se póde obter pela 
algumss d"s cathedraes, as congru~s eiio descontadas discussão .oquillo que se pódo obter· por um-.part~ccr 
n:J. •:HZ1lo da. maior ou da menor Crequencia. qu'é têm de commissiío. Si o ·projectá· tem.· defeitos, estou 
os empr.,gndos: já por aqui elles tôcn.de sôlfroruma persundido,que estes defeitos se. poderii.o.me\hor.ro· 
~irninuio;iio no seu venc•m~nto. · . · · . medi.<r sendo tomados em consi•1eraçiio_na.discusslio, 
. O projecto, corno está concebido, diil()gar a qui' do que sendo !l projecto rem~ttído á uma commis>ií.n 
c~sos empregados BPjam vrivados •lo beneficio que se aOm do dar parecer sobre_dirlh:uldades qne .niio.co
lhes •Jucr lazer, porque manda .. co•osit1,rar e~ss.au. .. nhoce bem. Si esse parecer não fôr de accOrdo com 
gmento comu gratiOca!JÍIO e nilo comoco'ngrua. · a opinião do. nobre. ministro, elle tem de otrerccet 

Demais,· no !Jrojecto : ha dilftuen<;ns que eu nii•> suas considerações n respeito, o. isto é outro. tra
C!lnt}lrohendo bPm. Fall&-se, por exemplo, no p~ga- balb() de .que·rcsultn demora e.niio se fazer o.mo'ha
met~•o de professores na cathedral de S. P. uto, ramento. · 1 qunndo não so Ir, eLa de professores para os outras . Ouvi com muita nt•onçiio o discurso do nobre mí
di•.Jcesc~. Ora, os seminnrios estão subveucionados nistro, c delle conclui: prim'liro, que ns.cathodrae1s 
p('la gn<l:no; demo is_, creio q,ul) n canura elos Srs. noccssitnm deste melhora monto ocooomic.o; cm. SI)· 
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gundo logar, que ha~erã sàm tlu,·idn algtinia ~.r ró- 'n.ls'tro ·na ile' ser o tn·imei'ro À recóniJoéer que esse. 
dilcÇãó (no conceito do nobre m!nis'tro). no proJ~Cto, molhoramerho niio tem sido su!fideu.to. . 
e q'uo dahí resulta não se podor compro1lendct:. o flm · ·o clero é'uma'd.as clnssos que' se aêll.a_menrs paga: 
do. mesmo projPcto, e tlllve~. mesmo n11;o sansbzcr no Brasil e·q'ue·convóm t•emun·orar bem, f!Ol'que. h a 
éste aqulllo que o corpo legislativo descJ~ fazer •.•. : 'r.luitll diffi!!uldade cm ter vocàção para seguir a vida' 
. Emquanto á. primeirli parto firmo ~. opposl\1110 ecclesiaslica: O futuro ]>ara a vida • ecclesiasticá é 

<tiie Cnço ao.adHI~o~to·nessa mesma.tazao apres~n- ·muito curto, e porconsequencillti'indispensavelquli 
tadfl · pe1o nobre mm1stro. Emquan~Q a s_eg~ndll pàrte, sejll besn remunerada; oSS3Crificios feitos por.aquelle 
~igo qtie melhnr. poderomus uprec1al' as ~~tficuldades que ·se dedica .a essa Vida são muito .grandes,. por-< 
J:lll, ·dlscussil.o hoJe, do que sendo ó Jil'OJOCtO remet· tanto a remuneração. devtfser importante. ,.:,,·e· :.: .: 
tido ·4 u·ma cómmiss2o~ : . . : . . . · Agora · compare·se . o que eu acabo de Q.izer, i~ to · 
· ··senhores, creio quà ó rem~~lo on"ere~i~o. p~lô é, a.pt'ote.la~ão, a demora. que vai bavel' ~a· decisão 
nóbr.e senador àUctot' do roquenment.b ê tmproctr· deste. proJecto, com o açodn_m.en~o rola.tiy;o ·!!-". liu.,., 
a€Jite e desnecessario; '{~Ol' elle· sõ· pOdt>n'lO'S cons&o gmento dos orden11dos dos empregados dq src!1.1.vo.pn-: 
guii' protelar-éte .negoéto. · · · · blico, 'e v'eja v:: Ex:, .Sr: pres1de.ntti •. 4' .ditl'ererwa, ex•, 

O• Sa. FsmR'&lRo\ PENNo\ :~Nilo é mhiha intenção. traordinaria 9.ue ba eutre a utilidade .e urgericià. dé . 
um, e ninu·tihdit'de dei oü'tro,· 'à. ·.aosííiic'es•idode"Jol'~ 

Õ Sa. 'VtscóNDE );E' JJ!OUlTlNHó!l'llk': .._Eu ·llli'l) ma !relativamente ao archivo publi~O:I.oEm urn,, oaso ,. 
we refii•o ás iritençõfll .do honrado membro, nllm tl!l .. queria-se podór/ia que h·•uV"esbo aiígmeri.to.de,oi·•. _ 
nho tal costume; o que digo ti qt1e o resultado ha •do dena~o par~ os e~{•regado.s do arc.Jli.yo; puli!iéq~ 
sei' esttl;'etltretanto é muito pro\'a\'el e estou corwen~ ·nesta caso nno;~ .. Eu tenho uma falta· :extraorchnà-,, 
cido' ··como àcaba do asse,•emr o nobre s_enador por ·ria ~e ~erm~s. que III~ ef!lba~a~a, o_po.~ç(.ei;pij~ãt."l.{t? 
Min~s Geraés, que su.a intunção. nil:o ·é :esta: ~as o pensamento· que· des•'J·,·expôr ao ·sen'lido,_·porém. te-.. ; 
restlltodo·, como ·dissa·; ha ·de ser e!lsa prcrtelaçao, e nhó· explicado o· meu pensamento.-... •· ·". · · . · ~-··":~· 
protela~Ao 5ern utilidade'alguma. . · ... · . · · A di3cüssão 'tl~andiadn pela hoi~~.,":;,.~. ·;~-;· ·. ···~;~'~ 
. o· úobre sén,do'r ha de con"\ir comigo que .lião 

S~~~:ó·deif/n~~s~i~~~~~s~ d~uâáe~uq~a~d~cf:~ SECUNIÜ PARtE·.·~,~··on~~:~:~~~~}~~~;'·'·:.~~: 
fõr.possivel; mas a disc.ussão tetn um tennó •. '1\lS"' nEvon!II.\. ;ruDICI.\R"U~ ··: ·:~,. ~- :. , .. , 
sàndôoprojectodá..primeirà para a teg~nda d1seus- . -- ,,.,.,. · ,.,,~'"'··' ~--· · · '· 
sãó, 0 ·nobre miilist::ó da .justiça _oft'erece~á.as S,!las. Continú., a di~cu~são,Ddiada na ses>ãoantecedente{· 
eonsiderarões; e n6s, cou~1odo nessas ct~nslderaçoes, da .proposinão ·da- cu·umra ''dos deputadoit<soôré'·a. 
procurare·mos modi!lcJr aquillo que ~ôl: t~nve~ienre: ai~hll~tra~ii.b·d~josti!)~; c~m _a':.~~.~!d~.:~f~~~lt: 

, 1!1 o "Ptoj•.'cto passará. ·J?ot 1ss9, reme~ter o proJi•cto a Sr~ ~ereua. ~e).a~co~_cello~: . ; , .. ;·~;:; ·.,<···;, ,:..,; .. ,,,~:.; 
eommissão •nõ.ci ó o tmno ma1s propr1o para sor·clli· _<?'~R; .VIsco,~oll il~ AtllrtQUilRQll~}-:"""·~~r.gt!,4~ç~~:~ 

· eidada a verdade; neste caso o l'Csultndo ha do ser Sr.· pres1JentP1 (jUe.~oll:~!lr.r~:r .• fl~.,.U.IJl~--~lfEU!s.!JO~ detnorat'"'se; c.-como estamos ~cUJalmento em uma. ewbaral,;m<a; Eloba,ra«.;QÇil,, ·ropn(),-. po_rque,.a -l!lrçta, .. 
épild~).ipértada;.que apen~s t~rcmos tem11o p:ira dis:.. n~ois: difQ!:.u!Losa .,q!le.: t~~õs~·~·~a;~phf~)!.a :"Õrg}Jli!~.'li'~· 
eutir as lei• Gnttu•s, ~ mu1to· prov~vel que llsto· ~a·o de um. pode~.J.udlclU!9:.wde[JI;l.C}dfi:f.!t~;.,yff4.c!!!:":1~ 

· projectb não Ilasse e é 1sto o que 6. nobro senad~r wsa; ~rqné ~u. nn(), (•.OS~(). :rn,lrar,,Pf.S.~~. q-~~Jia~",.sf.ll!,. 
quer'· Certamen~e, a·ão; O que o nobre sena~or qu~ trag~ à le?Jb~~nt,;~ ·do. ~o.na~g,.a h!~for;a;;i!,O.,~C?~!' 
que'i"é que e pri•JeCto· produza oilmelhotes efl'e1_tos, pa1z. eru relllçao 11 essa_leglsl~çao-.-:Ess;l'hJ~IorJ!,a@J'~; 
possíveis. . . . . . · .. · . . . . ,, . prcs~donte, é ta_nto mrus aTrJsc ·~'!,,.,q!J~.n!_o,;p.~s.q,.e~."' 
· Pois bem, por c~t" tno1o ·se o~11sl!gu~ .usto, o se trana~·me "lll , algur~lll .prop!l~l;~a:o;.-99~..yJl!?:!irMlJifl!.cr 
consegue ·dó ma.is, loto 6, ql:le. ~ao se.d.1s~uta est~ poa,sa o!TenAer~ FY~!If;l,mn_do_concll~~,Ç~~~I{\le~ç_~IJI,,!!!P.b 
anno; qua~do nhás!! nobre ·umustr!l da JUslll;a fallou de·P.jo vôr mte1ramente reah;Za4«;! ~~~lrll,J.IÓJ!:.a...;~. ~<?..:r! 
com_ ta~;~ta ~llustra!)aO ~cerca do obJecto, mlls_tl'"n~o;. ·senh_o~c~, a_ nossa. organJ~Ilr,aoJ.u.~~.P!l~~.;p;;Ij~ 
se- t-a{) .1n.tem1do do .estado. das. c.athedrae~ ifUC mu1to da port~.r~ueza; !JO.~tlqucr ·qua., 5PJ~~.~.._~rn~p~;~.Pgr 
prova~olmente terá m~u voto e arrastará os votos da· que. que1ra mos trazcl:a · ds no~,~~~ .lnS!J~~~çq~s; ·.;.1!!1,~.-: 
maio!la do s~nado. E.111ao, ·pa!'a que a demora 't Pll'}l vemos· s~~·rre de·. nos .. 11tbar. oa,x{b'ar.?'iÇ!@~~' n,~ !!,li~~,.· 
que tr o Pt:OJeCto .á commJS~a?? o qpe e lia ha ~e di- gem ,dolla. Eu tambem concor~o: .. com: ~.;ol~4'1J;\.q~~J:· 
z~r de ma1~ quo o nobr~ mm1s1ro nao tenJ1a.dito pu meJlrece·deu ~ce~()a ·.do. r.~spn_to, ~!!~1,.c_~P.F!.'~f'~y~~~ 
nao possa !!_lzet: na sessao segumtc? . . . . · .· · ; · . bular :d. o_rgam.:açao JUdiCl»rla nl•.trga,,~~,.9-~,Ç11;93P.'~~'~J . 
. ~is a··.azao.por quo e.u~e opponho ao a_di~nmll.nto. t~gu .. %1 ;;,tambom o,tou·.,d~ Mc~r<1~ _q~H~,t.J,~~-~~~;" 

E não o le've. a mal o nobre senador. por l\1Jilas·Gé- c1os que porventura ex1stwm .na mcs.m:t ,,OFg~m- ... 
tai's, tooqo· ,éti cm out~as occasiões pr~posto . ·adia- Eaçlio'. -. . , . · · 0 • .. -- ';:,~.:, ··,,,,_,..;.,;,"'' . ·~ 
mentos stm~lhantes a_ estrs ; tchho-o· lt~Il~, •ss~v~:tll Sr .. prós1dP.nte,_ os Po:tngutiús,;,a.q l'l:l.e9os,,om. suo~.:: 

. aS:· Ex:~ em ~aso~ clt! q~e csp~ro,. das c:omm1s~oes theonas, nu o c~ r~nunCJarnm '!s pt'I!JÇ1P.1~~.~>ilP-;hb~r,,. 
:mata· Jlluslraçllo e m·111s m··IUCrltO sobro os factos. dl)~e; ~o~de ." ong•Jm d.<!- .n.~çao p,otíp_g!'~fo\ o~prtn.~·: 
Porém a.g~,ru nàoi ~orqus teubó a meu lado o ci(JIO.:da !J'berd_a.io tcrn C,XISil!ló ,n!J .,cor.içaopo. to~d.o~_,, 
nobre mmlstro Ua JUSttça, e tenho de mais os di>Cu • os cJdadnus d,•qu~Jid pa1i. E': t•orem: vord~'d.e que ... 
'meiltos'·ofi'erecidos por S. Ex .. , cujo ex>ma produ~ uma opoca·de'glorin irilpedia 111li' o dcsrill'o~.\·imonto' 
zirlim ·n.s judiciosas t1bsorva~ões Coni' q'ne olle bójé d\IB'llberdades. n:1clo\ino~; , ou rrie roiJr;•,''Sr. prl'Si,; 
1llústi'oll o sofllldo. · · . !fonte,' á épocn·das conqi1istas que orithu$Í ts.maram 
· ·portanto o requerimento não p6do pnss_ ar db f6rm{ a ~ação p_nr!uguoziJ·· f'oHórioriW'nto 11 h r.Jnl)a do· 
nlguma, e ou poço .ao senado que .nao demoro est~ l'mno r~calnu ·no) ~nborann de ur•o'ã<l dívorsa; os~n 

·beneficio, pois que o nobro'fbinistro fez vôr qil'o'.as( 'ó.•ocn ninguom p6do duvidar qu•J~ fúi culumit1S3 a: 
· cnthedraes tom tiilo 70 e tlllltos contos de réls do Portugal; dtn·arllo elh: ns libordlldos · pri!J~·h~;,s nã~ 
· aagménto de ordcnndo, qtt •ndo o mê~rn·o·nobro mi-· pod'Qr;~rn dcscnv· .. tr()r:s!• nlli. · . · 

• ..:t .. 
~ 
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Seguiu-so a gloriosO. restnura~ão; essa reslaura- der executivo ,é· OYi<IP.ntemcntA indisponsin•el·a res

ção gloriosa trouxe·tambem embaraços q•!e .ninguem pons~billda(Je.dos mini~tros r e~quan!o·· ·não• 'edstir·c 
póde contestar; Desde o tempc. do dom1n1o de so- reer,onaabllldddo·dos·mlDistro• nao·estste··poder exe
beraao eatrangeiro os Portuguezea.acharam-•e •em-. cut vo.: Por bto um ·dos primeiros rr•balhos:da··as-'
pre em col!t1.:ctC?,;~empro. em diCOculd~de.s ~.sua or, ,sembláa ger.al M !l. orgitnisa~io ~·· lei• qu~··;etio.~elt!
g!DIIIÇ~~ :JudicJarla COI} linha bons prin~J.PIOI, .mas cetra. responsabihd•d~:-dos minJatroa;-.AeSJm·l!llh~ 
nao-poitta'·firmar-se co_m al{ueUa_ estab1bdade que tui11_~,o,o poder eJtecu~no. -· . · ._. ·' '· ·.· .. ':.· .,._ .. · :· 
requeriam_. asu_.be.rdad_es. pubhca1 •. · . ·. . ;· .· __ :, .- · T1ve_ mlls .portanto os pnd_ orca •esecutlv~>e_ le«fs_.la-_ . 
·· ·Senhora•• meenso até na i!poca em que a monarcbia tivo, mas o poder judicial.oontinuoll··.como•an&el~·- E' 
po.r&ugu~iu le!e •unéde·no Brasi!, diltlc~!dadea ln~ verdade-que, st>gundo'·crelo, tambem ·na 'illeaiDa•';Jei 
•.uperneis ae·apresentar~m ·_para_ ._a ~rg~nu1ac;ilo po~ glslatura pas1011 a lei.que nrg _nle~u ,o· s~pre~t_~·&l'l-_.· 
l~llca da·naçio,' .. ,. ,·' · · ·. · .. _. · . · ·· bunal do-JuiLiça, ma1•aorgan11açao'do.•upremo~tri~ 
·. 'Supponho 9ue os nobres·senadores nao podem· bunal ~e Juatlça•não;é cP.rtame~teo:li orgilniaaç,o:do 
1gnor.r que nao .estn~-m~lto longe de ser levada a poder-JildJclal,· O•podor-Ju11cial con&lriuoul•.pi:dtt.rio 
ell'eito:uma conslftlllçli~otrerecJda peloSr.D.Ioli~VJ. que era dante,, ~m su1u pret .. nções· e.comr1aeus• re:: 
Lu~mo; que· ·aiJuelles.:que . prescrutam ·a hlstona do celo_s dos ou troa •poderei, :Era caem durldl! • ilaém.; 
paiz,.aJo·tenbam pod1do aindadesco.brir es1e grande b!éa q11e cumpria ir. a.pf!uco e P!'U•:O· ~r~alido":.é.a,eí 
monumento :·doi e'Corç_ o_ s q~e. a e Caz1am para firm~r d1treren.tes ·rodares• polflico~,-_·'d_elllgaç_iíei da_ r'c)be_ ·r a~ . _ 
e -tornar durado11ras· aa in~t1tuiçõe1 nacloqaes. Nao niainac1ona ·, ..,., ··· · ·· --.'· .. , -'" .r .. , c;·,;·',.- ·· ·· "'"··· ,,, >:. 
sei qu_al·Coi o motivo por que n~C! se. de11 esse lacto,' · :Não' eei 1i· ·foi . nli · l;• lPBi~Jat11ra •'quli:~' tiJJI~·~:: 

•O ciertó._é' que é'ntãó appareceram commoções P'?- passou a lei'organisand~_t a :adminf~,traçlio !DIID~~Ipat(. 
pu.lar_es __ 'n_ o_i'àl.·n_ o d_. e Portugal e trou~eram_·• nece_m- P_•"!l_u · __ al.nda. uma_-l'!i l.fii_J>Cirtan.·te-· •:_ s·J,ei_,:.~-. ~;~~-~_u __ · .. 
d~de .de uma ~Corma _nas instltuiçoes. · ;Ess!l ~o!~-: ~ _caua de aiDortizaç~o •:c~·io q~:~,e ~~m·:.: ,· . - ; . ;.:. , 
mento, talYez _em. i!poca. em que as .mstitulçoea . · Yoin a 2:• )eglsla~ura,,. que, organ!sou o _çodJgo,•: 
monarchiCIIS n~o estavam· multo_ :·deCendldas,.: des~ e creou .os Jlllzes de· paz;: (1111 umpP,~r~e.} "'' · ,:, : . .-: 
·nertou o resonllmento e preconcettos que exlStiam ·Peço peraão; senhores,· ·nao tenlio· apontâmelitos"; 
éntre ÍS partes mais· imp_OJ'IaO&t'S do territorio que Da . minha· CaSt teribo. m,ldtbà'papeis,' rDIÍ&IÍio:re.; . 
constituí~ a ilação, e· deram logar á :separaÇão da cor~o sinão á mlnbá·m!'mor:a; ~ devo'Aoíi_lei~ar)Jue" 
~onarehu portugueza ; ·em fim:, o Brasil teTe neces- a mmh,a memor!a. vai cada ;vez_ entragu~cen,d_o;miil,;;· ... 
s1•ade dll reclamar os seus 16ros e de decl.arar sua e :por essa razao peço aos nobres·senadores:que.a .. 
independencia; . . · ; , . .. . . _ , despertem com aparte•~" .. . · · · · :. ,. ·>: :",-; : ·. 
· ''.Pãcla.rando anos~a tndependE!ncia; .~6s nao podia- O sn:· VtscoNIÍE DE Unvavu: - Os juizes de 
m_os deixar d~ conllnuar!lq~.a_s_IIJ!C,Iln!lades e~com_a p3zsão de 1827 , , .. . _ .,. ·., . 
legislação que exilstlam~ 'F1cou~nos po1s a I e gula~ ao · . . ·' · : '· · · . t _, .,:. • •• 

portuguezs. collt todos osseus ~el~ltos;, e. ncSniYemos ~O Sa •. VtsCO!I_DE DE :ALBVQ~Q~E: · ---:· ~~ei~ -~~ 
nece~idade de creanm poderJUdlclaliO mdepende~~ nao. . ··· . · . . . ., · · ·· . · · : .·: ~- .: : :· -~ .:; .. :~ .· 
to_ doa _outr~s,·:poder; in,f.ependente que pela noes.t : O Sa.· MtNlSTIIO DA. lusTre.,:. ~ ·p~_de:,·ser~·'{1!e, : 
constituição temos _reconhecido como de absoluta ne- houve88e depoia' alguma lei 'acerca · dos·, JUÍZill .de 
ceaidade. QueD1 01 ministros nell!a ép()Ca? quem eram paz; mas a primeira é de. f5 de ou tÜbl'O ~e :fll!l~;'<· .. 
. elles ~j~lz_ea· na sua grande ma•of'!a. Quem nos go- o Sa. VrSc:oNDE~ni(AiutÍôuERQÚB':. :;.... Allf,'éltil o: 
Yer~!l!a. neue lef!!P.O lA illustraçao, devemos con- meu companheiro qu'e·· foil'u'iz._de .. pa;ni primefzA. 
Cessar; e_sta:_ YA nos_ J_ u1zes, __ . pelo men_ os. em grande. par- eleição. Senhores, lu i a pr mefr_o . Jlil_ _zz_ d_ e. •_p_ ez; :do 
te deUe.. ·. . . . ·· ·. . • · · · · · · me11 districto e o lui em 1831. , . • . . . · c - .-; · 

·A pasragem dessa lórma aJJ.Ilg~. ~de governo. P.ara a . ... · .· ' . . . · . . ... · . , . . · • · '•' · .. 
nova lórma:qae estabelecia a div1sao o harmon1a dos · .o S~. VtsCO}'IDE. DE UavcuA.!. -: E que a elei!)ao .. 
dill'e_·ren_íes_ · podereapol_ iticos era mais difOcil_, e mutlo fo1 mu1to depo11da promulgaçao da-lei. . : ·'3_ ·:_;',_' .. 
mais dilftcil om: uma época em que se verificavam . o· Sa. Vtsco!fDB DI AtBVQVEnQvE : - O · raeto':éi·~ 

./ elies r~eatiinentos da sep~raçilo cu independenclli: que eaa. lei Coi .decretada·para ausil!ar a~admiaiS;_~?· 
:Q IJC)yer!lO então, ~S9UDJJndo todos !li poderes, .fo1 tração. da justiça; ~ me1mo: conc_orn para que e~~: . 

pouco e pouco promovendo a eft'ectlvldade dessa di- organuaçio rosse.feltl de·modo qu .. ·pozer~e·:em:Jiar··: ' 
vilio dá p_oder~s-: não foi a ~ssembl!a ,geral. A l~i f!!O!Ji! a legislação anterfor·com·aqufllo'qüe a'colls~;:; 
da·Jiberdade de 1mprensa, e _as tnstrucçoes para a ele1- lltutçao. ealabeleceu. A as!embléa ·geral· foi a· pouco· e .. 
çiio dos·meinbros que tinham de rormar uma pule pouco trabalhando neste sentido, ·e creoa_os'juizes 
do poder .legislativo foram dadas pelos ministros qn!J de paz,· quer íósse na: prl.meira, · quer na:leSOJ,Jda. 
até então, como já disse, resumiam todos os poderes, legislatura. . . . · · · . · . . . - . . · ,-: 
porque não era. possível que existissem ,os, poderes Senhores, e incoritestavel que os juizes de paz. fi ... 
reconhecidl!ls pela constituição sem que Cossem cren- zeram muito bons servi.ços . ao palz; .elles foram 
dos e tomassem posst'. . . . · crcados mesmo em obed1enc1a e ~:espe1to .á-: nossa 

Com esaas ínst:ocções fizeram-se as eleições, e cons- constituição; mas. esses juizes foram depois atropel
tituiu-se a assembléa geral, um dos ramos dd poder lados de-maneira ~al, a lei lhes commetteu tantas 
legislativo. O poder judiciario, Sr. presidente,. foi atlribuiçõos, qu~·tornou lmpossfvelque elles as po
consenado t11l qual estava.; mas, note-~e bem, rec?- d!!s~ell'l d.eset!ç~bar. F.ui. um dos que se l,evantaram 
nhecendo-so logo a sua mdependenc1a. o· proprto centra a mslitmçao dos JUizos do paz, por entender 
governo, si alguma vez injunava o JIOder judicicial, que elles eram mais juizes de· desordem do que de 
dava-lhe logo desculpas; e seu escrupulo era tanto que paz. Mas,,éomo ia dizendo, a 2.• _legislatura organi
até mesmo nos tribunnes administrativos elle queria sou o codigo criminal, approvou algumas leis sobre 
reconhecer a indepenllencia do poder judicial. a policla,.creou os juizes de paz, mas a independen-

E, senhora~, permitia-se que eu diga qne não oxis- cia do podE<r judicit•l não ~xis tia na formula da consli
tia poder exectttivo, porque para a existencia de po- tuiçiio, ainda eram os juizes do legislaçã~forcug,nezD. 

· ..• 
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.. Ve:u .o lastimoso accntccimenlo dn abdicação que se lembra do.que·acabo lfe rcfBdr .• O governo desp.J· 
nos :iJOz .em muito maiores difficullladu ·do q11a :as tico:niil) é-fórma de governo, é·um~stado excepcionlil 
-em que· nos acbavamcs -dantes •. Tod<•Via 11 ·as- da ·sociedadE'. . · · ·. · '· ·.:, · 
sembléa geral e os Brasileiros em geral mostravam· · :Osgovernos,:quermonarcblcos, queraristocraticoa0 
o melhor llesejo de firmar no seu paiz·as institui: qul"r democraticoP/podem ·ser despoticos·;--o•despo
cões.llue .elles . tinham 'jure~ do.' OrganisOU•!t'to SUP.• tismo .pói.le dar-se em qualquor deuiu :Córma! de.go~ 
·ponho que na 3.•leglslatura;·depois do '7. de.abrd, verno.; mas onde houver jurados é-·inuito difltcil;ha-
o codigo do,processo. . .. · · · ~ ver· despotismo. Permitta···:o ·llobre·tenador<·!que···eu 

; Por. ·essa occasião .os miuistros apose .. taram. um faça uma distincção :.-a ·iristUu'ição.do'·jury·ó!llnti-deE-
. grande .. numero de ,,mDgistrado~. · offendendo d~ate potic~, mas não.6 ilnti !monarohica; ·não é·~deinocra
'modo.a.iudependencia do poder Judiciario, mas dis- t'ca, é apropriada a•todas ai•:Córmas.-de :goveruo;~_S; 
ii eram_: «: S1 .procedemos assi'm, .é porque o poder Ex. refenu-se honlem aos .Estados~UnidOP,•:mas;,per.
judiciario ·não existo; ago.ra-é:que o :organisamos, gunto eu, a Sui11sa·tem jurados?· ·~l!··:cidades·.anaeliti;.. 
daqu~ :por- dia11te .. ella .. será ·inde1:endente.' »·E cc m cu Ulni jurados!' Essas. · ~epablicas que •existem· mia 
·effaito,.se!lhore•,.no codigo do procesJo vinha, ·a meu ·Europa: tum· 'jJJrados? :·E'"certo quo';essa ,fnslítui~Z'iio 
,·ôr, ... um grande principio para:a -independencia do existe nos E~tados-Unido8,-mas·é herdada:ds:monar'
poder.jud~cia.l. . •. . . . . . · · . . - . . . cbis ingleza, ~·11 monarchia:ingll"za que;temi'dadiJ·1) 
· A constttuu:;ão dtz no art. 151: (lendo) «O poder melhor exemplo da grande .vuntiÍgem.'da·i'na&huiçiio 
judiciaria é independente a será composto- de·jui- do jury·para·.a felicidade de seus. subdhos; e. derseu 
zes :e :jurados,· os ·quafs lerão .. logar ·assim •DO ci- rei · ' · ··· -... · ' :· · •···' ' 1 :~:<;n-<:· 
vel como . no .. crime, etc. » · Emquanto, pois, Sr. Â nossa. c~n.süt~içiio ,re~lama .para:a org~Jii~~çiio 

:presidente, :não houves!e jurados, -estou pors•1a- do podar JUdtctal·Jutzes e JUrados. Nao. póde ha.ver 
dido que niio podia haver poder judicia rio indepen- inde.pl.'n:Jencia de poder judii:J!irió . seare:iiátí~ãm 
dente; a con~tiluiçiio quer poder judicia rio i ride- jurados. Si uus. ·P«?i~ queremos coils\it_u~r'J~i1ejíen
pendente, mas define :dizendo qúe fe compõo de dent!l o poder .J~dlct~to, devem.os I)Bfopi~~Jl,O~Jl~! 
juizes e de jurado,. Ora, quem priml'iro estabele eu estabelecer .os Jurados. . .. . · .. ; ... ,, · ... 
osjnrados nr> paiz foi o .co.iigo-do,proces•o. . · Sr. presidente, .eu peço ·licença a1)'·.nobre.:seu·· dé)r 

Sr: presidente, .nenh_um homem que -estude e que ·para chamar a _sul .n~tenção. S~?bre· :úm'Ca(:to_:",~e-
. pense póde ·ouvir a paTavra- jurado;..._ sem trcimer, nbores, eu trouxe aJliSior~a de Portugal,··.porque

niio porque a instituição do jury seja má, mas por- tinha meus molh·os para.trazel:anrije'. : ·ó -~ .. • ::· 
que alia é de umt diCOculdade .immensa. Os Cactos Quando digo -:-hi>loria-, quero· dizer·.certóiFfn::
do !l~sso paiz servem de pr'()VII _á esta minha pro- c to~, o resumo della. · .Senhores, óo.temo: 'q•J:aiid'o · · 
poszçao. . nos separamos d~. Portugal, tinhanios· razãot'pãra 

Os nossosjtuado~, àiriam alguns, pTocederam mal, conservar algunia'ailtlpatltia con.tra.'.aqut>llli;ll'ação,. 
·mas, pergunto-eu, eram elles -os mais proprios? Os- já por antigos procedimentos •da' · metropOle',po'ra 
juizes que os -presidiam teriam todas as habilitações com os colono~, j.i pela resiste nela .que ;o'p'pôz. á 
para esta instituição? Não o direi. 1\Ias fizemos nossa em!lncipaçiio ; mas, senbore_fl,. i_sto ..,:!,.Jia~
nós todos os esf-Jrços. para que olles fos3em aperCoi- sado ; !toJ~ olhemo!' para .os Portuguezel! · -co~O'.para 
çoados? lsEo é que eu nego. · no.s!os armaos, e · nao d~sprl'~m~s · o.s ~!orç~s _ que 

o 58. Ruiio nÉ Pixo.\Ré: - Apoiado. elles fazem para,reorgamsu_ &';las JnEtttulçoe.s·I~man~ 
· . - . ' .' · · , · das noEsas. Pe_ço a attençao -.dos • nossos. Junscon-

. O Sa. ·VIscoxoE. DE A LB.UQUBRQUB: -Nos nos assus- sul tos par a 11 novíssima, reforma· judicia~ b'_da :Iegis. 
tamos .com. alguns d~s!1os, com algu~s-. erros dos laçao portuguez3. · · · >:: .. •· · -. : . . · .. : • •· · 
nossos.Jurados, e. dos.JUlzes ·qu~ os prest~tam! erros Pois, senhores, Portusal, que nioguem.p1ídeJdizer 
e,desvtos proven~e!•tes dos .df:!feaos d~_let, o .tmm~- qne abunda em illustra,ção, não quero ::diz&r. ·que 
dtatamente os ti.'Jeltamos cabtndo assm1 na extremt- st ja inferior- á no~sl, nias.é de.· sup~_ôr.ijue:n9s:éstll-

, d~de opposta. ' · . . , mos· no mesmo nlvel deillustração, ainda qu11 sej!l 
..... ,. Senhores, o nobre ~enfldor pe!o .Rt.o de J'an~mo possiTI)l que para o futuro IIÓUenli•mos-,mtiis do;qu,e 

qu!' me J?rec~deu, CUJtl .Jllustraçao é mcontestavel, elles ••• pois, senhores, os Pvrlugueiesrpoder~o este
_ CuJa ~pphcaçuo se conhece. cada vez que e li~ falia, belecer. jurados no- cível .e no crime, quer:na:pro
permttttrá. que lbe faça alg!1mas obser!açoes; o nuncia, quer na Dccmação, e nós ó que o. não pode
nobre ~e!!_ador ha de ~ons.en~t~ que e!! dtsco~de da mos fazer?· Pl)iS eslll•·gislação.portugueza nii.o,flos 
~ua .oP!D!aOI de qo"! ~ mstlturçao 4os Jllrados e uma róde s.uxiliar em nos!os esrudos, ein .• nossós'.esfor· 
mstttutça~ d~m.oqrahca. S. Ex. ~sseverou h ontem ços para dotarmos o pliil.co·m uma .l~gislaçiio pro· 
que esta mslltuu;ao era· democrahcs, a eu lhe peço pria e adequada ás nossas inslituições-? · 
licença para discordar de sua opinião. : . . 

Não digo que a instituição dt> jury s,-j3 eminen- . D1~-se-h~: '' 1\las Portug.l e um Jlequ~~o·. ter_
. t'lmonte monlfchica, mas do que estou conven- nlono m~:nto. povoado, ao passo que_ d Bras11 !! ?m 
cido é que a instituição . do jury é eminentemente vasto t~rrtto.no pouco pov~ado: e CUJB popula~ao ·ce 
conservadora em q•.:a1quer fôrma de governo · a~ba d1ssemmada. Peço hcenç~ para r! flectir que 

• . · · • st Portugal é· um pequeno terntorio mutto povoado 
O SR. DANTAS: -V a c stabclecol-a cm Napoles .. e cuj.1 popu!Jçiio se acha agglomorada~ ou Iro tanto 
O Sn. VtscoNnK DE ALDUQUERÕ~··· •. - Senhores, não. acontece aos sons domínios ultramarinos, que 

não chamo fôrma de gwerno .ao governo despotico ;. são-. muito mais extensos e muito mais dislantes da · 
o governe desp9tico não ó fórma do governo. Recor- metropole do que os nossos sertões o Eiio das· capi
do-me do que um dia, na nssembléa geral, um. dos ta.e~~ l~ntretanto M se estalecoram os jurados,· tanto 
nossos collcgas dizia que a Dinamarca tinha um·go- no reino como nos domínios ultramarinos. 
verno despotico legalmente estabelocido ; e outro A instituição do jnry (pcrmitta-sõ-mc que insista 
deputado respondeu ! «Despotismo legal é o mesmo nesla minha opiniõ.ol niio complica cm cousa ai
que ·loucura legal. ». Não sc1 si alguem desse tempo s.umn com as instituit,:<JÇS monarchicns. O !J.UC tem o. 
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j 11rndo .. de ·.dorisocra:tico! qü.al-o fiai do:,: jurado?.{; juràdqs dos .Estiídos-Unidosi ém'.vei -dê·; reCfil:ir-ao 
vel'ificar si um facto -existiu e si tal individuo com- sómento· aos de Inglatecra; _mas S;; Ex;!eatava preoc
mettou •. :eslie. Jacto .. -OI:a; · esta& vet•ificações têm ·:ai~ cu pado_- pela jdé~:de- que · cia jliradils••&i.o- uma:ilisti· 
gu~'-eompllcaçiio.com li ~_ólull'chia? Trac~-se ~e -tuição democratica.~ ; ·- _ _ ·. __ - _ • ·' :-. · , . .--.;: · " 
vortficar;um ·-facto.; pergun~ eu:: qua_l é o me1o ~a1s _o Sn.- VISCONDE .'DE·- Unucu.\Y·: ~ A iostitui$ão•do 

. ro,zoavoJ,., 1!11118 · ,effiCIIZ~ ·DlH~;S· garantidor.- 4a~. lib~r- ju•y noS 'Estados-lJáidos" ó. cj)lasi" a mesma: cousa 
dad~.pubbcas.?. .. P,o_r.v.entura .. a.,mona~chlu nao q11er · q11e a da Inn-Jaterra. _ . . . -· -· .'~, •' , - ~ ';·· ~- .
as::li_berd~d~--publlcns? -Seohores,;•nao conC11ndam ,,_ · .. --- o - •-, •• ... · .. -, ··.·-.· •. -· •' · r;' 

a~.monarchta.com,,o .. ~espo.tismo. . .. . . ::.-• < . O Sn •. .:V.!scoNDE.DE ALll~Qti~!'OIIE-··~,S'enhpre~; 
" E_,q_lllOIIL'P_ :q~e apphca .. a lei:.?. é J?Orventura o_ ·JU· por~ue .na_ o .. se __ ha. de p~gar_ ·a_os,_,_J.urad_ ~, __ ?_-.O_~ -_pr_,!»_P __ rlo 
r ado:!. E! o JUIZ nqmaado· pela- lei.- e- um homem da nob1 e_ sanador_. no~.fez _, êr .llontem:;qQe_"~Ultos JW'~
j~ü~;)t\ :UPl. :homem :;proftasional,- .ó este . hoaiem dos_ ~ao podem ~band_ona_r. ~Uil~,_ca~,a'!l.!l ·_~r .. pa;t;~ .!l·ca
guePl diz;;. « V er~Ucados,.estes-e aquollos-factol\, têm be!la · do te~m_o . onde- na~_ tê,rp os neé'es~.r:fos ÇO,I}l.
-~o~~~'JI's_IP.S; .O::B!JU.e.llas,p,eaas •. •-: Q~al,é a, illus~a_çiio modos. )!:~. untando. qu?. ~ta ~_onslde.r~ç~~-muJto 
qu~~o.q" __ "_" e18_ . .e!Jl.,vos_s_os--J·w-__ adus ?. n_ ão_. te_ndu_ s J __ ll_lZ_es íor~e, «!·· Sl_que~emos __ · .a-·t_n_s~lt!JlÇl_o.do_ .J_ u_ ry,-por __ qu_o 
illilit ~di)·?~;.::·. '·_. :: : . ·, · : · · .. . . . , .... _ razao nao havemos de' aUllhar'osjurad~s'l'•O:me&m'o 
~ •. 07J'kad~- tem, -P.· '8r 'iiorma··:oste ."grárida .p. ~cip.ÍÔ ~ e~e.mpl~ · que ,apresentam ,_d()~ ;.E~a~~9,~~.'q~i-~~~ Dilo 

'"''' .. _.-. -. .. -- · - · -. _· ·· · - - · -- ser1a !r1sante para· nós? . -·: · .. · . ·. ··.-·- -ol'~~,!l1J:<J!IÇ.as1 ,~ •• g!-!tte~ a~~lllcLque nao,queres- que -.... ---· ~ ..... , .. ,,,, ... .-. _, ,,~ .,,. -:-m··-· .. 1 ~ •·:·~··-: .- • 

\'!;.ta.~~ »;; para_,que · !llgJ!-em exe :ute ~ste princiJ?ill. . ~enhores.- não _ sou :,_da;: p~of1~i>, .. ~,nã~~PC!.SS~ 
:n~a<!,"-q,p~eC,ls.o,_a_et:~ m_u1 to. lllus~rado.; ,,nao . , e , p_recJSo de1xa_r .de exercer.--~ ,di~~~~o. qu~, ~e. ,dgo.t.~2, .!n~_9s 
I'_SS!I cens_o_, essa .r1queza de que- tanto .se ·fall!l!. T~ m,. d~ .legislatura ;, e, ,o. pliJ._Z,. sa~_1,q,a_e,_ n~Jica, .J~·-:1~· 
~JP.)!~us.}llol_lJre .. que. eu_vá d!lt' essa attr1bu1çiio ddl'erente a ._estas «Jl!-CS~oes,.porque,~~s,~e!)~~~a 
~os:~l!.~digps;e,yadlo_s.: ..... __ . , _ , • .: . .. todo e qualquer. Cldad.ao •. - ,j;,_ , ,_ .. ,. , , .. _ _. .. , .. · 
,,;.-:~ll·:~bg9'!p~iii;)~~ •. Pr~sJ~eiJte, como d~e o.nobre O que se practu:a·hoJe? Os Jurados _siiO'D:JUJ!!ldos_; 
se_na~or pe~o · ,Ri4J de1~neu~_ que ,me __ precedeu.: a· ma!i, pergunto eu; estas _multas entram:pa~a:·os,eo
e~eiJ_da ~.4.!»:. :!lO!Jte:,IJ!.inl:S_tro, .. não, meJhorn em· nada a· fres das camar.a~? .Ps senhores que são pract1coa, que 
I_ .er-_ d~-:l! jle,_!f8ZEi~-~ro_, .. P_ ()1'_!1_ ue ·_ e_u .. n_ii.o acho' p_ossivel sahem,da .. p~liti(l.t _f!! Pll.~s~m, J!ara.; a:Jl's!!lla __ 1.,·,~-a_. m_ -

. ex~e~na.t: ci!-;•P.o.licla da_ J usnça,sem o JlSta~0leclme~to me,_ o· que ha.a esse respe1to ,. __ , . · .--. ;:_.1 !:=--: ,; '· 
dos.;J m:ados;;. palav.ra,_ .esta; qu~~·-nao fot. profen~a O_ Sa. StLVEilt.\ _ u. MonA.: _..Algumas· .qJUltas 
.p~lo .. noi,Jr~~;E_e_na_do~ ,~essa. occa~ulO•: ma~ -sun ;derols. são pagas. · · · -· · · .. · ___ , .-~ ·-- : ·. '. · · .... :,: · :•. 
S~t;,O.•;nobl.lO:JSenador,~ntende,que.nao.·e,possJve .ex- V - - - .. · _ · . · - ·· -. · · •.-· 
~!).e.mar,::!l;·poltcia,_,da:justiça;&em jurados, -e~toll cte. ozEs: -Multi} poucas. · ·::·' •. ,. "::,-:-
-~cg~~~p::<:!l~> s_._(_fu;.;o e: 1digo.::,.a .eJDenda-~dQ n()bre . O f:jn. VJScOl'!DE ·DE :AuluQUERQUE~-;-.. Eu ia: :pedir 
pl.l!llS~_a:o~ .~q,.vaJ:Jazer,n~da,;: . .- _ .. _-. ...,_, , : -"- : . l!cença· para contestar BO-J10b1';8 .seuac;o_r;.A,_.v.er~~ 

;; ;A~~ r~~- 4~•PIIJi.C:':a,com,_a-j!Jstiç_~.;exi·,tia .. oa aa: _ e, sellhoros,_que.!Jsjuizes.~_m.\')ntendid~, qu~p()(l~m 
.tlga.J_ogl!l}aço_o"port_.ug_ ue;,;a_ .:·e·exJs.te __ a_ gora_ com a_lel receber c_ontestaçoes quando se t_ ra_ c_ ta,a.o __ P_ 11gamwo_ 
.~~~·~9<J9ezeó;lbljo. :e-;c~ntiiíu~rá -:a, existi~ si .Pa~sar · d~ssas. m':'itas ; admitte~ · ·.Dã'o ·-sei' quo · :cimllil~go- ·a. 
·o,proJ_ec_t.Qcdo:n.oJíl'Q,mlnlstro~ masCaça~se.Jusuça aos esse respe1to. Senhores~- dispamo-J1olvde:JJOss~e
'1?ell~iwên~ol!ud-9sulegislaJôl'es,_.; portug11eze~, ... Pol'que ven11ões; exam.inemos o paiz, .•a·pnlpe~s ·suas:ne" 
q\lllll'd~•cl!ií~a;m 2a;.policia,:bradaram·: (!Me a_lei da cess1dades e. veJamos-então o que ,podemO. fàzer•c> 
çr_e~~~· t4A:iJ.1AUPia)~ cÂ·'POUcia deve-_ ser . distincta · O· proprio -Sr. ininiá&ro · da- ,j llJtiça, .. ;iJÚando..-a~i . 
da justiça.;:;as~atictoriçlades policiaes não se devem. se-lJie· contestou, que era um .. ~buso"-:A!iJll'Í:~iio:-~r 

· -~o.~~dilj .c.om.os,>magistr.ados.~ » Isto ó- confessado mais .de·: 8:dhs. sem • lllllpa. formado, nos diase::, ·a -E' 
-}1,1}> l!'_gj~JliÇiú:\ 'll'i\rtugue2ia:~., :, .. , · · __ :. . : . ,, . verdade, . é_: um abuso;·mas essa dillposiçio,;tl&tá:em 
-J?J.E~pOi9i;'$t;(.@.'JlSlden_t~;-nutro.a CfElDÇil de~que-~ÓS desuso,· está-i obsoleta,. Dioguem julga.cpo~::ellil.-,» 
~~~p~lter.'J1,11:a~osi ESh--crença.acha-se Cortalo~1da- Em que estad~ nos a_cham?S.• s_eo~ores I :"": ., , __ , .-:.;··:_.:_ 
rilcl~!~rmaÇQelfnquo· -~oho- acerca. da._nov~tSlHJa ,;;,O._S_!l. M~,!f1s.rno _iiA'1cSTr~-~:;...:;·l.'iiO·~aU_ eí':~nfl~-: 
·ft:í;Jata:çau•~rt_ugu~za~·-Nao .me--assustam as-distan~. p'açao·'·obsoleta •• :: '' ·:~ .. , _ · -· ::.: -''··. ~~l ~·
~~-.,cn~me,a~llllt.H ign?rancia; a~ distancias_ e a' .' ~"ó .sí\:'viSCONDir D'B·~·AloBÚÓu~ilouÉ: .:.;.::x;p~la:Vrré 
,lgDOJ.'~DCIII! podem<•ser.o~V!.adas; ad'!Jltto. e:s:ccpt;oes,- _minba;:-.'\1:. Ex. disse que -essa disposi~iio-,esta:Ya.em 
.i?~r~g~~bem.a~:l'dmJthu •• Eu nao d1g~ qae nos ,desuso,-e eu empreguoi'o. termo-:-obsoleta ---como~· 
se~toe~··~de~e. fO-em lO lagoas ha um h~b1tante, se· ,synonymo--de desuso. Senhores, 0 que é feito. da.ap. .. 
v.á.•!Cl'G?l'•'um. tribunal de J!lrados,.mas d1go qu~·pos pllcaçiio da responsa)!jlidade? . .., .1 -. --e--: l· . 
graódes poroodo.s,.Jnas Cidades .como:a do R1o de . . :. . · ·•'" ; ' -- ·- • 
Janei~;Çl !VJ,&, ~m .200 000 habitantes Bahia Per- U1u ·Voz: - -Quere1s a Ia~ependcnc1a do-poder 
:n~D?.bqÇ~,-,~_fÍu.;i@l.~q,e .. 9.utras que tem niais de 5o,ooo · j~diciario sem·r~sp?~s,àbilidade? , .': -- ::.- ;-~:--: '" .: 

.. J!ab!J~~~s~,!leyQ;p~vet:Jurados •. ·. . . .· . ,, , . . O. Sn •. V1s~o.r:w~ .D.E,A~nUQ_!lERQpE,:' -,.Oi'l.J' J!ieY.s 
, . 11 :E, .":~!W~gr~i';t\1,11 __ antes, q!Jero J}l~aqos n!'- pronun- senhores, o pod~r J udlcJat:lo .~ao·~ sagrfl~O. e,1ll,V1()1a
C;I!I<,·aq, ~~~flo~Da.;~!\P~ença ;. e. mais- garant1a .para as v~l_, . e,· .neceesar1o· qu9 seus agent!ls .seJa li!' resp~!J~a· • 
l~~!!:rda,~~s. ppph,c_~11,; 1\,garanll~ est~_em que, um_ ave' b1hsados e pnmdos pelos seus arb1tr1os. _ _ · · 
-m~e, -~~Jil. J.Ul'!l~~~ :. na. p,r.onunç:1a, nao l1a- ~onfusao .. d~ · · O Sn. VISCONDE "DE UnuGllAT :'~E'-- o•- principal. 
p.ohcJacom,aJUShçn,,, ... , ..... _ ...... , . ,. .0 S _·v -_-_··.•.;;.·:··A·:--·· ,,._,,_.··E·-~::··: · · -- ·' · • '. · · " ·' · · · . n. ISCONDr. DE _ LDUQUERQUE: ':"" • O. P.l'lD-
. O Sn. MINISTRO DA JusTJ~.\:- Peço a palavra. cipal e nilo-se• tracta:·aisso; o que·qileremos'é fazer 

O :Sn.- VJSCONDJf DR ALDUQÚEnQuE·: - Estou .. que Ie1s sobre lois.· E p<~rque é· que se não trnct<f disso? 
podem. ·haver bons juizos, o isto ó o· que'todos do'- Irei á questão. ::· '.:~ · · _ · · ·· · · · · · · · · ' .... 
sejam. · ·: · ·· . _ · · · ·. · O codinoo-de procosso1 estabeleceu os jurados; não 

Senhores, direi a'inda alguma cousa sobre os jura- é possivel'que os jilrl\dos· sohissem perfeitos por bsi:n 
dos. O nob1o senndor pelo Hio de Jnnoiro Callou dos lei; nós não tinhnmos toCla 11 experionciil; nem n·os-
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so paiz estava ·fniciado nessas practicas; por isso as- que pa1·aceu '. oll'andcr, os ouvidos ... da: .. alguns:. do~ 
sustá•no-n•lS, o <Jabi provém todo .o mal •. Senhoras, nobres .senadores. · .. · : ., ;.·.:''-·' 
reclamo, peço á·illusvação, á e~periencia do. nobre Eu, reconhllcendo as . posições e a íllustraçâo·.dos 
senador vara attender ás o~ecess1dades do p111z; l'e- nobres.senodores,lhes.disse: «·Senhores, dai-me.umá 
clamo. a su, coopPração .ao nobre minisLro da justi- esmola,.visto que. sois os senhqres da terra.'a' Os 
liça que .te n mostrado tanta do ilidade, declaran:lo nobres senadores,. iitO é, o .seu parlido,.,a:quellel que 
q11a eslli prompto a HCceitar as em.eudas o os conse- estão de Cacto ·no·dOL~inio da .terrá, :não são:aen~o.rJls 
lho& de qu~m quer que Cik,. e Co:Jiando até de m~is. da·terra porque.o qu1zessem·ser ;. não era esta·a.sua 
S. Ex. sempre que t~m fllllado tem dado prova do intenção, mas os factos produzilam~este·ro•ultado. 
seu desejo de scertar• (apoiado.•), e eu hei de ''Oiat• O" .nobres· senadores que estão. na obrig'açio•i de ·dGs" 
cam o. Sr~ .ministro. no case de duvida. pil·em-se de preconceitos e fazerem um s.::aude.ler-

(0 Sr. barão de MU.riliba ri.) . . viço ao.seu paiz, dirijamas_,c:iousas .•o ca~iJ:lh~-~ue 
· Já ·C{IIe.dá risada, s(liba mais qtle hei ·de votar com 0 ellas devem ter,· · · · ·· · .... · · · · ·· ... .- .•. J)", 

Sr. mmistro da justiça sempre que vir uma oppo- O uo~re sena~or p~lo Rio de.Jan~iro;;,JÍÓ!I: :d:i•l~':: 
sição acintosa, despeitosa e ·atrap lhadora.. . c Nós llve~os mtençao ~e · auxlllar'd,P,o,d~r··q~e. 'l.e 

· achava vaclllante, e· hOJ'l · vemoJ que· ·oi:poder.ól1s.e 
O Sa. · D.tlÜo ns Muamu.l :-Quem a C •z? a~ha demasiado· .~eCorça4o. it: ·;pois· ~inli, ::âe.n~o;:-
0 Sa. VlsCONDB DB Ar.BUQUJÚIQUK : _...Não sei, o res, estou eu nqu1· para• acompanhar ao···uo'bre· se

·~ua · dig•1 é que .1uando' vir iss··· hei de votar com o. nador, d~m-me uwa esmola que àcéei~o;:Vóa;lõlil'oil 
Sr;'m,nist•'o,·pórque minha propria'llXJieriencia me governadores da. t~rra, os juizes são, ·~sJJó,\:~~~·1(=
tem·· eàsii1ndo ·que a. atrapalh~ção tem leito muito dores d" terra. · · · : '' · · .. '":····:···· ·' · 
mal ao nosso ·paiz. · ' · . . . Sen~ores, ê nec~~~ario sabir: (}Os:'gfaii~~~P.ó~@d:ó'~~ 
· O Sa;. B.uüo. ·DE MumTIBA:- Quem tem atra- on~e nao falta apo1o coot~a a:·P~rse.g~ill!'-0.:: (RMifa~ 
pa.lba~o?· ·· .... · ·· .. · · . ah1 por róra, .e vêde_o .que.e u. m ...• JUJZ,;.O.JUI&.::J?6de 

· · · T 1 - prender a quem. qiliZer, ·póde,dispor:aã~P.J.oMr!~á'd~ ... o Sa. VISCONDE DB Ar.BDQUBI\QUE : -'- a ve:t ou. a ... quem quizer; e.ui1 alçaM, st\~d(t@iJibiteA~!@lâ:r .-
~~-g~~~.~ B.À.IÜo DE Mun:IT~BA: ~.Nunca atrapalb.ei metter na cailêa é 1nco~testavel. .oogrminlo P..ue;,i 

O Sn:. DANT~:- O júiz de~direito.'p6de.malidar 
. O .Sa.' VIscoNDE DB A.r.auQuEnQus:- Em caso de prender alguem-'f" .•. •c:••. ;:,·;,_ ,. .;;. •; '! ici.• :.wa" 

duvida est"u mais disposto a votar com o nobre o Sn. V!scoNDE DE ~i.B!JQf!En:Q~·:·~~~X!Í~ai:.~rl(6.f.e~ 
ministro do que .:om a opposiçã·'· · esper,., nao ·se. afogue, ell:•ou~~·n:n~•Z'!Í~~.~~ 
.: ·o Sa-. BAaio 'DE· Mun:1TIBA: - Fallei contra, por- mesmo; Um· bomem .. é··processado;'Yai'aôJur,x~·e 

que entendo que o projecto é· múo. · absolv~ I_!); mas o juiz, d~p~i~de l~.Vi'~r ~~n~nçWCle 
. o· sn:. VISCO"WDE DB ALBUQUERQUil: -·Eu t3mbem absOhJÇBO, chama· a poliCia e lhe 'dlz·: ":ií"lleve'lilte 

não .·enteado que é bom. · · homem ao chefe de,policia. para: o· recruta~ea&õ• » 
~ .. :o s.i\: .BARÃo DE MtÍIÜTIBA: _Tanto não ent~nde O nobre senador quer ·••saber onde •aconfecm isoo' 

tá Foi no meu districtO;" . .. ·ú•." :cf·~· ,,/ · ·,·::•:o~ esl&l!l<··' 
que o es .. rerua.ando. · 0 SR •. DANTAs: _;·ESt'iva·\·êso·?"~:• !'o dr.m o11r 

0 $n:;· VISCONDE DE. ALBUQUERQUE:- 0 que eu . · · "· ·· · · .... , .. ,,:P, '":.iHr..·•:t.G! "' n;'lllO r,w 
quero é chamar a iii ustracão do. nobre senador· e dos : . O Sn. VISCC?N.DE. DE ... ~LBUQ!I~IlQ.'!!I;: ~;~~y.~,mp 
OUtrOS p&ra 0·5eobjecto, afi•o de que faç1mns alga- processo, e .f01 JUlgado lUilO!lellt,e p.e1~..J~lt.~(l10ril' 
ma. cousa·de·bom. c Estou· di1.eudo que o Sr. ministro · O Sa; DA ,TAS: -1á·osiavàcp.r810~' eid "~ ap .stnc · 
é o primeiro a pedir o•sa cuoperação; não Caço mais o Sn. VISCONDE DEAr.auQ(niiiói:Is~n~Miii'fJtiili'ib1:: 
do que :repetir o pedido· do ·Sr. ministro; e creio vido ; o o juiz de direito,''asSiiri''qiie o'atíllb1Teü;.re9':. 
que o proce.timen10 de· S. Ex. rrilo póde deixar de creveu á policia dizendo cr Obrigue este bome!Ji:i. 
merer.er as sympathins de todos os homens hones- assentar praça.·» Não se :cez iStQ ,D!í~\lertão: .~~~~-. , 
tos. Nao fl&Lou concorde rom muitas das emendas, . . . . . . ... , '·•·'•" ''" "'' ··'"· ·•·"'"·. 
mas nao .. quei'O qu"' se exprobre.o miRistro que mos- O Sn. Suv&IIU DA MonA,:.~ FAzem·18r- cousas 
tra deseJo de acertar. · . . peiores, . :"·,, ... ~>, .. ,.. .; ·, •.' 

· .. O 'S.l~ BÁRÃ:o n& MURITIB.\.:- Qllér. que .iigamos . o Sn. Vuc~NDE DG Ar.BUQUBRQUB ;,:.-.:Me parece 
que a emenda é boa? que o. nobre seoadar ha de · aunliar•me ·a:· este· ·res~-

: O Sr. VIsCoNDE DB Ar.ooouEI\QUJI.: _:.Quero que peito. · · · · • · · · ''"' ., · 
diniam 0 que e melhor (anoia·fo•J, ajudem·nos; eu Quando um juiz chega ao soo. territorio,' o·'·que 

" ,- 1 h · d acontece? Eu mti supponho morad,•r do Ioga r ood~ 
tambem hei de dizer· 0 que jtdgo me hor, "1 e es- chega um juiz: a primeira cousa que Í•ÇO é com~ 
tenrt"r o meu guardanapo, com a devida licClnça dos . S . . 
Srs. jurisconsulto~. mas permitt,m q:ue lhes 'diga que l'rlmontar o r. jUiz. · · · .·.. . 
olles aio 1a o~tovam na escola e ou Já legislava sobre Ora, essa juiz póde· se\' um m~ço b~~ oducádo, 

· "- mat.e,ria; .deixemos do part() essas presumpções. · instruido, e de muito, bôas.i~teoções ;. todavia elle 
· ,,. · · · vê que tem poder; o ..• perm1tta o senado que eu 

; O Sn:. n ... nio DE MuniTIBA:- V. Ex. é quem diz conte uma bi~toria acerca dessa vontade de exerci-
esta palavra, cu nã .. tenho presumpções. ta r o poder. E' uma histoda de mrnha terra, ainda. 

O Sn. VIscoNDG DR r\r.ouQURI\QUE: ..:.. Senhores, . que niio m11i mod.,rna. · 
peço licença nos nobros senador~s para dizer ·lhes Um cidadão, dotado de. oxcellentes qualidades, 
que suas intenções foram sempre innocenles, mas f•i l'lomoa·lo juiz nhnutacó; correu J,,go para casa; 
s,eu• p1·opdos· factos &i têm collocado em uma e, como encontrnsse a mulher, a prirnetra cousa que 
posição especial. Recordo-me. aind~ do uma ex- fez Í·•i dizur: cc Estais prosa, D. Joanna "· o c11mo a 
pressão do que h11. pOLlCO~ dias USill nos ta casa o mulhor se assustasse, disse imrnodintumen,to : « E~to is 

I 

'I r 
' 
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aoUa; D. J'oa.,nna (riso).• E bto"prova a.Tontade qq_e · Ora~.&enhorea,.ealudemoa·bem:aa noaucouaaa:·Eu 
aampre o pode•· &~m •1e exercitar. suas ·auribuições. &tmbem·iou O• primeiN ll'!reclamar_:· como· é que'Tós 
· .:E'-nomeadojuiz aun moço bem ed11cado, inatruldo quereis· ter jube•.com .400'• e·-600-,?-·;.Iaao•é•·uma • · 
·e. com::m11ito. b~a' intenções; .. cb&g • ao.logar ; ·e. das-. v~rítonba," niio é -posliyeJ.; <· vóa•prootUula ;.a diinida~ 
de q118 qualguer .pequena· . desconfiança,· qualquer de da' a~ctoridadC\. ·:E'··necessarto·que· •ae• garanta' a 
pequeno .indacioi qualquer denuncil! malevula offtz carreira, de ml)doque os·moços·hoaea&ol·aedediqaein 
Sllpp4r.:,que; u.n homem é dos obedionte. ou esu .. em. a ella. Eu adm1Lii8", poia; •que··o· Sr;·miailtro·dl ;jQI•. 
relação com os.per11lvi•hos, etc., quer •er j••sto e .• ; tiça ac•b•ase com· os- Jullea.•·municipaea:.-,mul&fpli
Senhorea, ·nós não somos BBn&os; qu••m não tem urna cados · nos districtol·.• doi jtlize• •de direitol~ qú·ao:
lai&Azi'aha f ·Todos .estão á di·posiçiio dos Sra. juizes~ mouaso . mail' um ou dois. jui188 ·•de •·direl&o··em-ca· 
doi Sr1 •. delegadoa. .. , . . . · .. . . . :, .u ,_ .. ,. . . da comarca, que lhes·. augmenta11e· aeultordeaador, 
c·.;:Senhôiea;'i lêde -'a:. discuuiio hil•idli- este ànnct',na n1as. que os Jlzeue .hlcompa&ini•~·-> ;;, ·~" .. : .. ,:c;.:.·i'' .,- ' 
outra .. êamarii' pôr occasiiio ~da _resp·JStil ·á ·falla:.do Eis•aqui uma. Ué~· boa; n~.·~.!'.:capital,ji~.rljue 
tl!ro.~.o;,V,~d':l-qua~s ~ii~ IIA:censuraa q~e.,se te•'! lóito para m•m·a idóa_: cap1taU a d~s.,Jurad~s~'.mai'.IOll·,o 
ao 19:v.erno.e. aos ,;P..::esaclentes ·de. prov1ncaa. DIZ, um pr1meiro_a re_CiJnhecer ·qne .o1 J_ura~p• ·_aio:.ae·.t~pro· 
fiPbtlii:..c,loP.u•,a!W:,i(,Tal pre~~dente ·.~n~eou pea~o·s d11am, nao se fazem:em uma d•scu~>io"de'.emeoct .. ·; 
de.J)em,' m!JB exaltad~• .•. Senhores, .acaso.é cnrue ·que é.Lrabalho quo.·: nece•sita•;do lleáãa..,,eatlido; e 
sõre~do,T ú.Mils,es~ai,posiloas.recrutarim.:on•re que é ·.necesaario ..aer. muiLo c9naiderado. aate1'c!e 
9i)~~iir~,amJií•1~i por.i,i;~t~ ,e r.ó.o o ;Pr.esidente. » .Isto ser 1ubmeuido. ~ .mem.bléa: ger11. · .. ;,; :·:.,:,~.;, ; ·;.:···::.r.~~ 
qll8r dízeí.'.q11o.o p11der.que tem _O JUIZ ou.o,delegado , q nobre;, minaatro,·,c:om )OllO~ ,os,;aea~.earor~; 
de'riicrÚtàr dfive·ser·estrCido SÓinent" .contra OS DOS~ OUVI.U d8 pes&018 OD&eDdtdal, 1 OU:VlU -~.:prQprta.,ucCI_o 
si!~ i~migp,s;'_!ÍU~': dizer que as intluencia~eMt.oraes do·concelh'>.d'estadó; niils S. Es.:Jião 'iíódiif.opiíi-i. 
~!''~m~_ae.ft1,~j,!lt1!•~s .~ os. do)ega~os :. O que est~u orflcidlmenaê 'l E. ora sól~«!n&e~,a .s~~C?.Ciii'C!i!lé:tllio 
ilJZiindo uio'Lé-·.lnventado· por ·m1m; ·estli. nas.d1s- d'estado que pod1a illul~rar o ·nobre Jimib&ro nil&a 
·eü<lõeidiâvidiis•elite.alino· na ca:mara dos deputados. quPstiio? não esieté~ m_aia aeCçõefdo 'proprlo'#Ja~ 
~fiJic~a-ja· J!~~-'~.~~ci~ç!l.iá ~qiio.D1' h.~ de pers~guir c.,Jho, e ~nobre :minra:ro·lião:podla ·ou.•ll·••-' Nlo 
os1íieus amigos,;•· mas s.am quem ha de p~rseguar OS tinha O nobre mhiistro O direito de (JtÍTil" melmÔ is 
meus inimigos. :-.' _, '"'"··"· . : .,,. : .,,::, .· pes~oas proflsslonaâa e mus&ridas ilotire'à~ma'iiria'f;' 

···:·Vem ,oi.n()bre··-miniatro ,_, ·êliz .. que é· nece•eario Esse Lrabalbo pois· não podia ser mais 'perfé{~'? 
. DOVB;· lei _para as pri~ões sem.c!,llpa:formada dont':" E~ conheço u ubrlgações~do COJ,I!lêlb'ô' dii"~iãl1t~oa, 
~-~~~~ d!a~;,:P,orque.,as s~SIJOt,ço.es., ••. ,estas s~spea- se1 os embaraços em· que elle ~e·' ac~a;:,aoli·. o ·,pri~ 
Ç08_!i~O~ auyJC~!l ,ctevJ~'!l :•!!r .lu'!411.men~•.das, .•a cum meiro a confessar- qu_!J ~: Es.' fez• aJsuma· cowá '; 
efrét~9u[~!~~~~e,;e,!!()C,t.~,Va, !l~I!SI\O!,I.~a-~Ilidade_dPasea .JDas (por.miua . que.i!'e d1ga ): eu. queds::que:;aecJl. 
~~~~~õ>..1DilS,,~tl,l1rlllponsaba)~d_l!de nao.s~,f·~ e«e- zerse ~81s. -E perm1&ta lo ·aob_re: aenado!.':',pelo.Jlio 

. 9~!~~~~.çgm!J ~~c.,~a ~ ~obre:miDistro da JU&tlça .... · ·de J'.tna1ro. Cfi!B 1111_ ~o .laça ~ID~- ob~l!r.'!~o •. ; ~;~··:..;. 
'' .EIJ•1uizo~c11mo ia· dizendo> ,hs'de sor ás nzea·Cor- Senhores, o concelho d~. esr.ad~ e. UID~.c;las,m,afo.~• 
çado som:duvida•a'Tb_eréOm algu_maapeasllu; n~>s!e's belleza!! .do_ Es&ad~; a ~aberda~e- P!e~a ,q~e .. ~m o 
logare1 sempre ba, nao digo intngan&es, mas peuoas conselliearo de·f'ml&&ir a soa opuli~o. eal~ d!' l'cç&,r.~~ 
que mds_ ou me~o~,pr,oc.uraiJI~ e q~erem ter o juiz d• c~m o seu dev~!; o_ concel~o de·ll!a.ao;: co,m'ID•ntll 
sua par!O;,e razOJ.m-~be,le~~ cumP.I'•mena11s; seus obse-: t n~! .de auxahar.., a cor&a. e~,o-man•ater~. ·.~cm81or 
qui di i!fc; ··~o ·Júiz-'ouv __ e···e~sas· peSSOIIô porqu·o . ·aso. allJ:.IhO. q. Ue -~llm d. e: dar, .e 'IDe. po_r le~jUI'I_!I.O •. :oiJri• 
nhor:s, Jifiá siVloi 'ô't:.mpo'·da'legiálação porLugiiiiza gado, é.de d1zer·.com. fra~queza a. IU&.opinil~ ::alliíD 
onde os j11izes nãor:podiamoaer •mtados 'sinão por é _que:a·corô!'_v.6 guo,mui~I·J'eles.DI·:aeoa;mfa11!troa 
~'!~· ço,,~B!!1J-hoj~ "-~~" ~- P.t~cisll que 0 juiz ae. apre~ na o. têm hab1htaçoea nec~11ari11 para. contiiloa~em> a 
saote DI'O_'"uro ;r~:laroes ele.,._ portanto contem com merecer a conflança,que ella_ lhes hn_ ia,aado ... O .ao
,,. .. ··-~"'~'·2':'.u,'-'~-·.~·,.•-·,:.•-, -' . · ·. · · bre sensdor deu.• eatender.:que,:o, .. coaselbelroJde 
J.SS~~~~-1!:!r;~gu~i,~'~z~~,ju~tiç~, .. :mas e1tas pe8so~s. está~o .Podia., não. dizer ao. mloiltrC! aqu~~-~ 
.(lombrem~e Cl.:~.bts.aori& do,.bomem que arre11dando sentaa_ •.• • · · , ... , • . ·, , ·' .... , . .,.--.-.. 1: ·'"'":<'""'.·" 
. a- cbO:cari·eitilril do j11iz; ·lhe mandava- boas;lar~njas O Sa. VlsCOifDB;DB·Uauau4v: ..-. Nio disle -~-c,· 

da sua chacara) m;•• e•~•• p~ssoaa que d~sejam .~'juiz o sa ... vmcol!DB 08 Atuuotiiaoíiíi':>·+: ~~; :·l',q~e ... 
para,~ sell•lado, dJZeru lhe .• «Nós temos elei<.oas, e qunlido porventura·enteMa'·qu'li· a 'ldminútr~o 
:V. S. ,ba. de -ler o noas_? · represeoLant.e. » Ora, se-. não é b:)a não tem obrlgaç4o de dizer;·· ·-~• "" '· ···"-', 
nhores; quem é que na o come palpa f Que ó· desse .' . .. . . _ .. • •:· .,•.• . ·• · 
catonismo qu~·.diga:, c Não,- não quero. • ·• . eu O d~~~~JscoN,p~ DB :Uauau.n: ~_Nao é ~~~·~:~_.~~e, 
'· O Sa. BA.uo' DB PlMDARE: - lato ó paJlu. Y Isto 6 · ~ • · . · · · · . ...· ·• ~: • , 
manjar. ·. .· : · . · · O ::.a: VJ.sco8DI DB ALBUQUBRQf!B: - Eu_.p~eaum1a 

- · · . ·. . . . ter ou v1do 1sso. de V. Ex.· .maaesumo que nao liTe11e 
OSJ\.YisCOliDB DE ÁLBUQU~RQUB:- Esses JUizes acontecido.. . , · ' •. . , · ·: .. ·~-. ~-;:. :;':~.· ~: ;1 ~ · 

po11co a .pouco Yii.o c .. dendo • mes!Jlo o~ supplen_Le~ · Senhores, o·cons~lheiro do. estado no;esercll:io.de 
!JUC .~ei~J~m. empO>I81'·Se do Jogar, dtzem: (( E suas runcções censuraoniinisLro; nãô:~·p·êc_I.O ular 
JUSto, o JUIZ d~vo aer nomeado deputado, . porque da pal .. vra-censu:ra_.:.maa, mostrandro'a sua opinião · 
nós Tamos tom~ r conta. ~a vara; de sorte que ás rund•menLada c .. n~ra aquillo que doaeja o·miniaaro, 
duas por Lres aba está o .J "'~' conLra .. sua von~~~"· e ou não uor:a censura.? 
nomeado deputado e aht vnt a perpot•ndade do JUIZ, · · · ... · ' . · ' ... _, · · . ''. 
e ahi vem 0 lolgo para 0 Jogar do juiz. Entiio, se~ O Sn •. VISCONDE DB UauGUAY: - N~o .dei opmlao 
nhoro~, quan.do se di:z que a primeira nece~sidado nenhum• olflc•almente como conselhtnro ·de estado. 
nas reformas que tomos a Caz~r é ·a decreLação daR O Sn. V1sco:mÉ DE AinuQunnQu& : - Mas o 'nobre 
incompnLibilid:ulea, griLa-so: cr Aqui d'El-Rei, sois senador omh1i11 olgumlis ·opiniões que, permiLLa~zile 
inimigos dos juizes·! .. . • dizo.r, 011 Dilo e!pllra'l'a de s. Ex. . ' ' .. 

• 
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Senhores; nã.o assisto .ao cónselheiro de estado o O Sn. D.uüo DE-PINDAnJÍ!: ...,:.ApoiJdo. ·1 
·:. '·· · 

direito de ·pedir ~- corO.a dispensa do· ~xercicio _de o' Sn;: VISCONDE 'llB ALDVQUEI\QUB ::.:..:,·._;:.; ·Com_o. 
suas· funcções, ·quando v1r:que tem de faz9r hosuH- quereis· aw1nça·r do. ·cor&~ão~do meQor dos"B!~atlet· 
dado-a··uma administruçiio que julg~ prejudicial! roa esse l'espetto, essa devoçao; esia·.sympatbia para 
'fem >eJ&e·direito·;· mas; ·:ums vez que b~ · outro de 0 governo constltucioiual e·sua integridade~ ·' .·" .;-. 
cmittir francamente a-sua opinião, niio sei si se de- Essa :lei deve tilr respeitada, porque,é·JeL,do-:PA!z; 
v orá· usar deste,.&al v o no caso extremissimo em que,- eu quero que,· quaes!{uer que s_ejam a•·. lei,• m~•· ·-~.e 
a :faDar-a verdade,o:ccnselhe.iro de estado, para me- resp~item, que _conOemos; que esperemos, que_pae1~ 
lluú·:cumprir OHtu dev11r pulilico, insista na disriensa fica mente representemos e· que·empreguemos :zumos 
do-concelho da corOa, ·• ·: " · · · '· · esrorçospára·'que'ella seja r0vognda'; oras~Ji&o'~ero 

Con inuando acerca dos juradoP, direi que os er- que. s_e iacu~qu_ e. com_ o .Pr,odu.ct~r_a_ ãe_ q_ u __ ae-~querljj_ n_e· 
r os desta instituição fizeram com que· appsrecesse flcios do patz. ·uma lel.' que . ano· tem ·por -nm·:s~nao -
a..lei de 3.de dezembro, que é o:nosso cavnUo ·de tirar a iodepande_ncia·do .P.oderjud.~cla~W:~a~~ms:;·.os 
bafallu. O que· é que todoi os ministros têm repre" direitos do cldadao braslletro;. : .. ·, ,_c,._c;>w:.· • · :::- ·-
sentado? que' é o-' que c'bnCilssou-- o nobre seoador · Senh~res, eu tenho. muito que diZ!It"iltellfut ~~ita 
:pelo .. Rio:de·1aneiro ? .. Apfzar da muita habilidad.e vontade d'e fdlar, porqae·tenh!) presenlimentOI'!de 
e muit~ talento com que. i'ez a apoiO'gia dessa le1, uliduturo desastroso; eu-não tomei':p_arta:nv quea· 
todavia : elle. vai entendendo que é necessario cor· tõ·es de· finanças; :porque: eapero·occa&lio' opportuna 
rigil-a; a duvida é-que. não concorda com-a cor- parafazerumaexposiçãodopesa~elo.queime.opprin:te~ 
tec~íió !eit.a .pelo ncbrd.JJliaisLro da;.jusliça: .· · · ·o Sa. VúlcoiúlE' ·nÊ tJau~o.\i'': ·~-'Ji:rec;m:;muffi 
- O·Sn-; V:JSCONDE DE :URUGU:\Y:.;.;.... E' que niio'COD~ r.!lziiO~: .. ·: • _,; :, !'i· •. ~; ~(~.:.;:·: ;~:;;:2:: :.:~~Ii 
corda com a· correcç1o do nobre ministro ·em certos :. o sn. v1scoNÓB 'n8 ALnuóúsílórilfi'~;:ort~oJíre,~l!'". 
fÓ!ltos; em' outros. concordo.· · · · . · . . .. ._ . ' ' nador, cujos talentoS" nunca ~iítelti!~ ~~qu)!:,(~~lio~ 

o·sa• ''ÍséoiliriE un...Aiiiuoviliioua: ,;_Si eu ,ou- .das luzes q.ue.cu. nãosou;;c.o nobie.seiiido~,!W8'11.!" 
visse as opiniões do nobre senador, taly-ez que coucor:.. ras~a com!igo. liii.u. ~i;ó ~ ~~V.gt.~)l$1P.iiF,~ii~;.]M 
dãsse 'com elllis; e, pelo que tenho ouvido do nobre muttas_.n.ot_a~ilt~~deso: ()1; .noQ.rl!s~~~~~~i~iPHi~ 
níiidatro; dajustiça,. ~ambem l!avia de concordar, tido que se Intitula cooserv~~~r,,J1í!,~'-'!!Jl!j.P.Gt'fll~t!t 
porque est~~ persuad1do que. nao h.a .~_?enhum dezar: que eu conteste·essalitulote ~r~ •• :BJie.~,~~,;q~a 
em .um mio1stro ceder de suas op1n1oes -peranle Cl tem.governadG cons~n!~eo~~ llO~.li«H~~~bl!l~~!!i~ 
fi!r~~~~~~~eih~S:t!~- pela discussiiu. ~econhece que pa8i~~~~~;f:v;~~~J~ó;.i!Ú;r 'aiÇtã1J~à~ ~Wj~~~~ 
, .o .. ·mioistro .nii.o é infallivel, nõo é nomeado para basta:q~;e_l1 ~ost~;e,;·s.ea:hor,e~,~~~:P.~~id!!ZP 
cl.ictÍir ás leis~.é para ouvir a:: opiniões do parlamento" faz.opposiÇao .o putíl!~,co!l!'~r.!.a@ri!~~· ;~~ l'@r. 
e ácfôptsr a . que . v.ir q~e. é melhor, ·_aliandoaando vi no, quelnão, qué~:o ~-~ecllõr,,n~P._a.~.~~~ Me,.tMH'Ale 
aind'd . mesmo suas. proprias. Não. deve, portJnto, meiro a· trib_u~r .o ,IJl~lot::"!~~P~.\~.i!~~pf~R'o~~~~\! 
üin' mini~tro. dizer: " Av(!ntei.esta proposiçiio, hei partido, mas peço tamliem que DilO alire alq :AA 
êo aus{êatal~á sempre; si nii<i a sustentar, .não serei partldo .- oppo~to ;,e,u, !~~~l>,,7M~,.~.~.9!f~~~91~~~\t_ r~ 
~E:~~ e~~~'s ~~i=~tbiÍl~;d~s5?f~ores, aonde i~e~ P!-:':1~nJ: ~. 4~~ _dez~m,il~9 ·'ci~Q!!d[~gue~~e\f.:#~ ~ S. 

Seilhores, a lei de 3 de dezembro ·de.1841 íoi· mal 4s P_· arturb~çõ_~_s.d.ce. §. ~a~J.~ 0~,~1n: __ ·4~;..--tB,Ç~lJMi 1, • 
Ílgóüráda; essa lei a. que vós attribuis a tr~nquilli- ameáças _e prpvoc3ç~e.~jdets~,~~~~a~,,gi1P.ji! ll:i ~ 
dadecfo:_pai_z~.pe.rm __ it_ti que ,vosd __ iga que a_ .. t_ranq_ umi:. co~setvailor. ~lg~us,c.~~!l~~!!·~)~em~r«?.,a. • "c, 

. dàde. do' paizéi.üt~iram_én~e e~tranha _á_ella~ . : . .. bféa ~e,ra!, ~eCelOSOS.,!i~·~~~~~~~m:~.re·~' I I _u ' 
· .' Q. Snr BARÃO DE P.INDAI\É:.-Apoiado. d!':,IJlln_ :>,rldade,,·_~c-~ara_ ,m ;q_ u_ ~}q~~l~ W -~if , • . 

: O Sa.!VJsco,..~R DR ALBtTQUERQUlt.:-. Essa lei tem vnem 0 - seu patz er.a. apress!l~.~;,r;J;~a.or,~ ~~~· , ~ 
..,;u·l·to Sllbo· ·r, tem muito perfume,· foi uma lei util a_ prop_ ~ze~am,_ e esse d_eat .. tle_ .r,~tlfiJl_ .' ~.~~g~_t .. · ~ ~ ~l._'r .~, 
...... a !Dalonda~e .e orga.niSOI1~8'8. upq~lll!.\8~~~ R•ell ,{:.pu 
muita-gente, mas ao paiz eu contesto. ·Digam•me·os s_u_. pp~nbo,_na_ o,_ f~im~n.~_s.tel'~q!~ll_·_P_ ~-~H~P,.,_P.Of,q'lje~IH_lb: 
nobr~s.seuadoEGI, a lei de .3 -de .dezembro foi quem . po~ho · que esse. ~-~~~~.l!lt~() __ ,_ ·.·c __ ~~~t!l_~. í ·-~~E 't't 
naciftcou S. Paulo e Minas:t quem,~acificou essas t d A pol 1 s - m v 

" . , · · 1 · b "' 'd S u .. o as as. cvre~ .. ,l_.l_ca __ ·_ '·"'·_·· ._ ... ,.,,.~:i·<.•·~il,.,·r_~, prov1nciás.o1.uma e1 _em conuecJ a o r.. ma1~q u · 'Oquo re1 e;se.mlniste~.T .~~~e~.~Ã~,ul» ... J1,,~:Y: ... 
de'Ca:cias entra no salao-c .toma.assenlo} pelo nobre que lh_ e_ era ~o.sttl, m_as_ ,c_ons~r.v_ol,l,!!.!,~a·~~,~~·%..}; . 
senador que vem·entrando e que se seu!-"; quo.m.pa- ella viveu, nao houveramdesordens,mas acoP.:'\:1! , 
cillcou ·as revoluções de S. Paulo e..Mmas fo1 uma con:io era muil!> ·natural'e ~~~~~tiiho..!,'q~é~~.stll,_ffij,;, 
grande lei quo existe no no!so paív: e que siio ·todas nisterb demHtm-~e e_ vela; ou~!-'0 ,t.~t~l~a!D.~nl~~,,\~ü 
e.s .esp~ranças dolle : o respeito devido á corõa. posto d_ e um .P~rlld_-~· Quand_ -~ ;,c_'!~.~·~ll_.'_llalle. ~1 .... ~~:, O Sn. M.uiQtli!Z DE CAXt\s·: -Apoiado. ganitJ um mJntsteno, · denota-so: ·.o espn~t1o .. ~e .P.~Yíit · o Sn. V1scoNDE DE AtauovEnQuB :. -Quem pací- tide de .que elle é d.C?minll~ii.; ,p~~.qô~',li#-i;·~~9;~P.ü, 
:flc 1 - d n· Grande 'do Sul foi a leidQ ponho tão facil organtzar-se u_ m·mtmstenll 1.~~'ni-enqs OUp. revo uçao 

0 
lO . · · · · que_ um ,partid.o.-Dão, .. ton __ lia'.-t_om. ad. o~su,··,as0_ .• ~, É!,d,Íd. 8S_~e . 3 de dezembro? Quem paCtJlCOU mesmo as COIUmO- uai"' t 

··õcs das Ala;.Oas em 1844. c 18.i5 foi a lei de 3 de niio vá imrnedJatamente apresenta~ saqs cau .'f.~.o~. 
dezembro? Quem pacificou esse turnllllo havido em Esse ministerio féz a.lei de 3 de dezembro. (Sinto 
.Pernambuco ac!)rca da lei do' censo foi a lei do 3 do que não esteja aqui o Sr • .b!lrào de 1\Iuriliba.) Eu s~p
de:~:ernbro'? Qaempnciticou esta assoada ()u cousa que ponho que uma das cousas da que elle fez ,mençao, 
pelo nome· niio perca, aconlccida·ern 18i9 em Per- foi a opposição. que se fez á essa· lei. Nã·o, senhores, 
.nambuco, .foi a: lei de .. 3.de d.e?.emb::-o? ·Senhores, quando a rnaioru. q·ner uma cousa, para que haYemos 
como quereis \'ÓS inculcdr urna lei que nouhuma do n trnpellar 'l Quer, fnça-se; os seus a_ctos serão exe~ 
parte ioru n·a tranquillld~~:de do nos~o paiz? .... cutudos, a oxperiouciu mostrará quem tem razão, 
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porqtae quem .tem razii.ll .nii.o ,ó. a .maioria není a bre.pedra ;· n~o_.ha_ se~retada. que se.nii.o reformo, 
minoria ra ·ra'ziio deve estar em uma ·parle·; oa··nn- niioha· .ropartaçao publlca:::em:que ellea:nilo·'vão.en
cedores .. -podsm,·.vencer;;maa·;uiio.·!pelúrazão, ··e a ciaixar os-seus afilhados o·suas ctea&utilt •. " . :·, ..•. 
culpa vá I quem .votou·a'lsim·; -e aquell't:s·.que mos- . 'o s~. PRE9IDBN~E: .:..:. Mas e~ tas. co~~ide~açcics 
traram suas. opiniões;. algum dia SE'rão conhecidos - .. , 'to 1 d b' to '"' 'd'·.. • 
corrio:verdadeiros,aw.igos:dQ·seu11aiz •. · .. , ::: . .- •, VaO·J ... ·mua onge, o o ~ao que es .... ·e~; .. cuwo • 
. ·.···Como:dizia;="o~miniaterio ·d.t :maioridade niio•:mu- O Sa •. VIscoNDE'DR· ALBUQUERQUE :.;;;.;.()qoíl ·~ti'-éin 
dou:· nada·; ·aa oamaras.foram consonadas, e ·:tudo diScussão :é. ·• t rerorma; da: lei do·.•a :de·•detembro; ·o 
o mai'; niio·ho~v.e.alt!l~.açiia,.·.e e~:•'!P.P~Dho. qno ;atú mdo ·Isto tem ·muita relação;.1mas::.:st-.o:!Sr,l1~resf
mesmo ·_os pr~s1~ente! das pr()ytneaas op,punham &e dente e~ten~a que com,fst_o eu pre~~d~~ . .o-:m-~,!1-~ipi~ 

···esse mfnfstedo;·: ··· , .. : • ·-' .. •. . . · · ·: de concllflu;ao, m'!dar~1 ~e.ru'!lo._.- .. :;:.,:·;·,. ·· ·-:..:..:. 
· -Alei de 3 de dezembro teve -representações oon- O Sn. :Souz.\ llAHOs: . ..:...·Estú· na-ordem~:,::~. "' 
tra·tfi''P,orque uma êfai ciiitisaí que o~m eff~ito_sal- o Sa. PnutÓENTE, .;....:Nà ordein'·nlcf'e.Stif·::!m~'s 
.&ua:aos·~lbos,,·era·que.:a.lei"nio•queraa•OSJUradoJ,' todos· . d Li) ·.- hid ·:,ó d.ll .. ~· ... •,· .. · .. · 
E• ta f. nshtulção, q ~e .. '~. :a .. p. ~im. eira garantia da;in~e•' . . .· .os ~ra ores. m ~a · ... o-~ _r.a . e a~- · .. · .. ·:: ·:. · 
pen!fenola ·cfo. poderJ'!d.l'!l~rio,. qu~ é a pr1meua · ·' ;O"Sl\, Ytsco:-ns••IJ'!I•-.l\L~QUER:QUB':'~;Eir:n~o-.t~~:' 
g~rantia' da segurança mdmdual, .linha de11appare- etono ·preterir·. o :-pnnciplo ~de ;eonciU!!Ç~~-~e-.ll;ébgo 
c1do• I:J.ouve ·r ;;,.reaeo tações.. ApproveLeu a manéira que :os· nobres. aenadores aio . os .senhores :da•(érrd·, 
,por, qu~;.foram. feitas ea~s represen ta~ões ?· ~ã!J.;: to i: é~-por •necessid!l~!J das~cous~s, aão.~ó -pC)r·~su.at,meno. 
u."r-er;~q;- :Seria:· melhor·: que• ell..a.Cossem: Celtas em çaa, porqu~ sua 1ntençno••toi 'BIImpre. ·s~n~ :AOJiah..~ 
.termos .. mai&\commedldos, e m.ais r.espeitosamente, Por 1sso ·digo ·tambem·~que, ua;···p()slção .. em·:.:quo~se 
":.AfreJ!r.esentaçi)es; ·não toram aUendidas~. Ml!IJ .ao,. achnm,. cumpre ·que"mos.trem:.• que:e91a:inteDção· ó' 

. mesmo tempo esse partido conservador :tez um ,de~· t>eal.; ·tractem <:do, romod1ar-.os· males·: qua.ilze-ram·; 
l!!Ji.tp~~~iasolpç~o 1faa caql!lres.; te;r: 11ina dissólu-: · tráctem de. auxiliar fil nobre ~inist~o.· da:ju*l~~·CIUe 
çao·préV18;·,Sr,. ,presidente, ~ntes dos me!Jl.ll~C!~~·da tantos deseJOS tem. de remed~ar fSS~·:~~~::.·: .l · 
r~P.rer e~t~ão·naclonal ,m!l':nCestarem -suas._op_l!!,lQOs; Elle já çontessou que ·'foz: .concesSõei:;., 'con'Bssiio 
e:e!J!~. d1ssol!1tiij) :f~f· P.r!!C!Jd~da de ... um~ expo~tçao. ~e que_. lambem· foi feita. pelo .nobre. senador; :cíx~iirlnis
.rno_~YQS g~~a~~rib~i!l: ~o~. !Dinistrof! •e~s ante!lasso:- tro.~a justiça,·· quando outro diá ilos disseíqúe'o,t,eu 
~eJ. o ,q~!''Y'~[pma; _fl,ao-fjl8se do::~~u~1'h~. f!g!JJ;A· proJecto- era quasf todo filho de,coni:ossõés':'·';:PoiS 
·ram:se:~mQ.o.s'.hollleJ:ls m!l~~ 1urQJ. nas . eletçoes ; bem,, p~ço a!ls S!'US anti;os ccirreligfonarios;, ~e 1{U!3 
quando, .senhC?res,_ ,é 'nec~s~.l.fJo'·conCo~!!~l~o : ,q~e 6 o eram, se dignem· moslrar qqe nãa têm.inlençlo:.de 
~~~·pure~:. !J~'S.~nq_s~~s :!Jle_Jçoes.'l'.qlle~.·ó· que:.as,Ctoz ser senhores da.terra, mas de sel'Vir.a{(paiz~,~-.~.:: ''· 
P,!!Ts·88-~ti'l.":::::·.; .. : ',. ':.:: .. :·· :~, . .'.'lí·:. "··: ·.·: .. 

1
·.·' -·· :·"

1
.· ·:; ·· Entendo~ pois, Sr~.presià.en.te ·.qüci•a'emimda·c!évé 

. -:- .~~o~, ·ea·~:~a.o.m_e'llc ava !-'_m re açao, ~a;vp·a.s ser app-rova.ds. El" · 'li. · ' · ·.d· · · .' ·· ·a· .. 
de,?amt~~~e., CoJil''aquellas ·.opilltoes !~Ue restst~ram·; 100 . • . ~var. e a '? numero_. os Jl!~~ _os a 
m~s1qlguel.ll,ecessaiio_·nro_testar .quant'o. a parlo. que A 

0
•R_achuo que na.o ·é. mohvo. :Pa~a. se!' .reJeitada. 

tocn-a··a'mlm· e a·:meu iÍ-mao nesse ·motivo de dwo• . g ... • q ~nto ao au~ment~ do censo, de.c.l;íl~o,~sJ.l! 
l:iiÇãci;'· .. '~~"- "" .. .. , ,_.;, . _ .... :. : ·_, · .. Já qu~ .não :estou ifi:sposto a adop~-Oõ}D~:_is~o v 
.· ...•.. : ..... ·~ .· , . ,, . _ questaoparaoutro:logar.• .... ... , .. :·:;:•·:: -. 
~pr~s~nwu-seuma CO,!llmnçao popul~r~ co~rnoçao .. E'!· 9ueria mcisnici: que se aC!Ibãsíié·c_o~ ·~.Júizés 

p~eJ.IJ2l~lal, ,ao .• ':Deu ;,patz, mas, que, a1.nda hoJI[I d1go muD!ctpaes, an~mentando-se.onumero.dosjuues·de 
como.,o~t,r ~.ra,,_.,era,o~cs.lllt~do d!Jactos m4os que o ~irfito; e.u:!{uena~tambem .!l!t~ se.~~alieJ.~~.!!~;;_~~!> 
p~ov_og~;lr~~' .. e _q!Je}!io.p~d.ta deu:ar de .ac~rret.l.,o. mcompatabl11dades absolutas para bs Jalzes.·'·eu.-'que:-· 
Qu:e.~ ;. entao, v ta.~·- c~u~~~ tio ,DC)BSO pau,, e,streme- ria tambein que se'lhes augmenlàssem os or'à81Íados~.~ 
c1a; e e~,t disse que; si o mfmster.ao Côsso. ma as. pruden- 0 S -- • : · · .• · · · : · ·· • -- -· _ . . : ·: :• · · 
te~' niio_r.lue'tão p_rovocador, pgdiam as cousas acr•l- · n. BAI\AO ~E PJNDAl\&: -.~POl~do>~ . i ; _ 
mare'!l~ae· 7e"exe"ular,se·a ·Jet: Senhores, esta tem O Sn .. VISCONDE DEALBUQUERQUB: -; •• epresuma 
Eidfl.·'&empre à:':minha · -y:ida. publica; este t~m sido que_ estas medidas· p'odiám ser tomadas iiit 1rresen•o 
semP.re o'Jneu,.comp· rtameuto; · . . . s~ssao._. · · . .. · ·:·~ -., · ·•'::·~ .... . · .-:u;;,, '•- :~~·· 

Eu: -já.dlsso como :é· que se·acnbou com· a revolu• ·. QuBnto ·4 uma reforma radical da admlnütração 
çici' do Rio Grtinitir do Sul, foi pelo principio de que da justiça,· e»tou de ilccôrdo com o' nobte ·leriild<ti·
ha pouco Callei~ ·Porventura ossa paciOcação tem sido pelo Rio. de. Janeiro·· que·· me precedeu, é )Jegoi:ió
tão improllcua ao nosso paiz 'l, ·A pacillcaçãa mesmo muito· diCOcil; exig~ ·mtlito o~&udc.l,'' rnuitc;:.;tempo.:. 
das Ala_gou;'comoé 9uefoi C~ata.? · · · . · ... :· Mas. c!1amo a atençl!o !if?S J!Obres senadores para a 
·.Eu dtgo aos propraos antagomssas;cltamados con• nonssama reforma ~udJctarta.do Por,ugal,.•que 1bes 

servadores ::O qua é que .fizeram· em Pernambuco d~ve s.er conhecida, ·e que nos·póde servir de g'tailtlii· 
acerca··da·lfi do como? Conservaram a lei? Não era auxilio. · · .. · ' ·' · · ·- · · " · ·-. · 
uma .lei .multo ju!ta, muito conveniente, muito no- Tinha muita cousa 11 dizer, mits vou ter!Jiinat·; · 
c!lssaria ?,E ~u peço perdão c licença ao no~re mi: Sr. Pt:esidente. Cre~o quo não tenho estado !ó~a da 
mstro.daJUS~tça para· lembrar"lhe a execuçao da le1 qu~stao nem um ap}ce. V. Ex. ha de.,pcrmtt~lr-mo 
do· censo; que niio tem esses perigos que outr'r~ ~ey~>. ma1~ uma f?bservaçao. . , . · . ~-. 
Porém; o que'lle fez? O povo ap:esentou-se dmd1do Nao doSCJO mexer no_ tumulo de nmguem; ,mas, 
cm 'bandos, etc., o· governo mandou susJieqdcr a senhores, qu.an~o DI? meu·paiZ-Vfjo que se· proclama 
execução da lei: d'tihi v~m um .grande mal? Não, como os . pnmc1ro~ hom~n!' de. Est~do aqucllos cp~o 
sr_nhoros, eu niio qu~ro ser passaculpas,,m~s t3mbe~ entraram na carreua poliLxca pro~1mos li f!.lrDdiCI· 
na o quoro provocar desordens no meu pa1z, quando dado e acabaram accumulndos de rxquezu,. uao posso. 
se póje accommodal-ns completamente; o accommo- deixar de exclamar: « Que lição~ que exomplo p;;~ra 
dnl-as para sempre. · • 11 nossa mocidade I » Sim, para estes toda a comi-

Sr. presidente, estes senhores .conservadores, dora_ção, ao passo que ~aquelles que começa;am I! 
quando entram. p·arn o poder, nno detxam pedra so- servtr, tcntlo alguns me1os o ac'llbaram I•rox1mos a 
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.i;I!:SS.A.O· D.t:· 27 DE JULHO.' 

Vlo í·impri_mir,-·IJlo os!anio jli .hnpreiSnl. · · · 
~~parêi:éram d1uaiue.a ieseão m~b 111i1 Sr1. ie-

Da oro1. . . , , · . ·:.: · 

ente 6. moralidade do P.air, • a seu propt'io decl)ro, 
consim'tiudO que· a -.uii impro;ou,'~itb é.~·qua ~-~IÍl~· 
prensa· assaluilsda paios co~res publi~os, ",rcp1t:a' .. 
com mente eilll~l doesto• e Insultos, que ferem' •ã·' 

·.. . . ~-~DIDO DZ a:.uoJnuçõEs. . . -iaconvenl· ntPmente a digriidude do poder>Je!isli&ltli 
O 'Sa~ CAKDIDO ;Boaciu:- ~Sr. prealdénte; recPbf e d~ prop!io governo. . . .·. . . . . , . , . · 

boo&11m as· inform•çõe:t .enviadas ao senado pelo .·· Nqte Y ,EL,. Sr •. presld~nt!, ,qu~,nii~.cen,~urt'• 
S~. mlnbtro·~o ~·upt!rl.o, em· dr.Lu~e de .. 0111 rfliJUt!rl- nem nunca Ct'nsuroreJ o governo pt..r 1!UX1ll~r1!1' i•(l'
mt~n&o. que _&ave· a· honra .. de aprt~seruar. E' aéereo pr .. nsa_,. p~r ~j11dal·a . c •m: auxili«?J~·:.rortii'".idó(J•~l;! 
da-tas htfiJrma'ções qtiO eu·· pretenda Cazer'· breves Cofre: .pub)I.CO; CO~I!l~LO qu_e .~SU Jm·~ruu~a_ toi;\!O à. 
relles.ões paro Cundotnoatar um: ouu·o requerlmcnlo, nubre . ta1 efa de d1r1g1r a op1n1no, ·segliti•lo o~ dl_CIIl~ 
!jue -~~u ror~ado !1 f•zor. · · ' , · · . . mes da laÇs~guu'oiu ,as regras d:i ilioral; segun:!o~~ 

. _.. :S~ •.. :_presL4.e.ot.e,;procedi nesta quostiio, como devia .emnm, os interesses reaes do paiz·; mu'il'fiilo a·~ini·-' 
pr!)_~e,der, isto·A,_ç_orn. '!. ~esPj~ o;. ma:s e.v.i<iento, d,e prensa quo, dasv.rtuil . .a opinião,·qutl in~erlo o sen~ 
!lrr.e~!lr·~ a~ su.b·re a adrnumtr.pçao puol1c11 accusa~;õas tido da llli-_para· sanc1iGcar .11. mão. IJU!I .jl,alimonllJ,,.ü 
_qu_e.a•·h•• ll)•llipP.US:lVt!l'c!Uíl' desappareção eompleiO que na fallá da I ecuisj)S DilO tt!.Ól: ,o; Ôiilriór: eúif.U•. 
0 absolutumt:DL", . •. : _ .. · .. · .. . . . .· pulo_· !le empr_egilr: 1!- cal~innia·corrio.'!líéio dôifn~Cl·r.; .. 
. :, ê.f!ll~\lr~~; .. ,!-i o. m_e3.rn~. _mo_ di! • _qiJ~ _ ·()s. h_?mens não suencul áqut~Lie~ qu'l es• ao Pm do:s •ccôrdo. coru !UJs :
der,~.f9rJ!.t!!U~lg~_do,~,.~.l11ao; ~o _r ~-~a:~ 11c_çoe~, 03 go· opiniões.. O gov~rnd'~ que u ux•l!a ~!' c~iJse!~~€:u'[u.úil 

. "(mRs;,;q, ~.llo,~eve_(O s<l': ·5_1110~. Pl?r_.seus .. acl~s; pro'- es1ado de cou~as, .' cer.tarnenlo. ddm .. nstrn · qu& ,n3:(!:· · 
ce~·AA:~li)>u~~o,, .!llotlo.l!~fl~ ,stlll!Au VJJa_algurria Dtten~ tem a neces•aria '(õi·~a para cu'nti'iuiar 1héit:l.dit .. 
'h'i'"'cô"ntra tbdos os pnnciptos da verdndo e da admioistr~ção pU:blic,a•.: • · , o-:·::: .:- ·;" .· .. ,-. 
justj.j;a,,, eo,ria .pnrtan,to.llttentar c•,ntra· os v·erdadeiros Vt<jamos, senhores, si em rola~iio á mati!ria'·.•da 
i~lt'l'esses·do'p.rii~, qué' SÕ íiiio·pódo' reger pela JÍl~D- que Sti tracta teria:eú razão pua procader,;COrao'pro:. 
tl[.!'r' ~ p~~O:,!l-rb!f~l~~'''''''' .. ·,: '· .. ,, , .. . · · cedi~ .. ' A~res.,ntarei o í~cto_. .e es.tou. cn~~encit1o·:qus · 
. ,._l.!, ~.~·,~tlr,~~-.... S,\'ó .J·,s~~s.,ar;~os.~~o .. ~~~~rno ~ quul é a o &eno.do ern sua:alta .'Jusuça .o JmparcJnhdãde cou.r. 
'C~.!J.U,f!~~-Ç~:P.ril!f:U~'?. _qua~s;.~ll\l,.a• ll.e,g.~ssJd~tdos que corda ró qu•• cu•npri o roeu do~vci', isto.é, côncordiíl-:i 
'devem .satrsra~s>rz.q.':1;uei,;~s cons~~<iuen~l~il:,q_ue·iley11 m que eu não podra'déixar.de proceder· co~o.-pr_ue'odi~ ·. 

r. ro.d!lzlr'? quaes soo~,fi~~l_mente os I!.''"C'P.'~s qu~;f os s.,ben-Jo qu•l uma accus .. 1çiio séria e grav.e·,pes~:Vil .. 
· t!Bll!mou? ~flO'l~r-se-lia, Sr:~·.presldt!ote; Julgar de sobre-o rtlporLir.io do imp~rio, flCfirrnando,se:ll':dau~ '. · 
·qua'lqa'~·r 'd'!)~tns,;(:JsclillistaoeiaSi:'-S3m· -que se. lenho do-se como cerio ·que por aquella. l'epartição. ~e :hll-. · 
'ptõéiiJ:alto:JobtJr•iod"~'u-s'ilifórrnaçõ·es·que siio iridis- via manda•so. sAm mo.iv<o .. ju~l i11cado.·entrega:r q1. 
pei'ft.t!~iJ.P'~ra··seu con:spleto ~sclureo.·imento? Ceita~ qusnt!a. de 27:000~ a um innhiluo 1 .. ••·· , : ..• ·.· ·._,,, . 
màmlt!nãJL~ -Mas, 'quat e o uJeló'· de ·obLer P.Stas iu·ror-· • 0·11, poderei. eu crer;· s~. presi<i.Pnte; 'pod.o.rá·ere r. 
m'lllJ(làâ 'li ~E' ... 'p'edl'l:ns~:e!fa·zertrequ<>rimentoa para-que o SPUaüo que urn hom~m·du· ca'r>H:t"'r·do Sr.~marqu,;z 
·OIIIi~•lll~iifl!I•Ptll~entt:s::po·pi,dor legislaLivo.. ·· ,,. de Olinda ·prnc.,_de;.se de· similh;•nte mó11o~·,;isto·é.~ 
· "d'Siê; c\'í'Sé'!NBií'líE;iiciiíFii~ilo~'lr.\. :- Niio 'lla ou~ ord~<nlls•e a eotr~~t•i d:a · refer'iotd quón tia ·s~rn cau~as· 
U~;~eJe~ e&ê·li~':lr-t' r..,.;·~:::;·:.'";~ :,_:' ·. , ·, ' ·'. · ·. ·. . muito j uslificadas? ., :er.tiímetit" <mio.· 'E.éntâu -:u- :quu 
: n'-'g· I' • - n .. --···-•·E ' ·- · d . · á ' cumpria (.Jzer?' Cumprh·sfm duvitJa ·que to discússãb 

Jll' ~~· 51+N~.IUl;J,J.O(Il,GE3 ·.:i:;-; ' ... nao e ver ,o govl'r- se estaheler.esse sobre"I'St .. Cncto, q•le' ellt!:fôs~e;es- · 
DILY~!i~·:Dr~.· ~1:\~I~Mto.;:,a.~~pror•a.: m~i~ evid•:nte 1 · S · · d · · · .da·AJ~~d!~óJ9ad• col)l·,.que se.procura julgar a c a,recido, e que o' r;·mmlStro o .Jmp~rio·:provaEfO 
verilade pela verdac:!~.~;,;l!;;-!l~L.ào :.cori:JO, se nos accusn que hoje, couio em:·todss as épocas da·:sua vida~·:"ta.·· 

, d' F · 11ilo .havia nfastodo daquelle proceclimeolo -h.onesto·e · 
;por esse •acto; com_!?"S~,_n.?~ .! .. • 'F .. • . dfCIS rl'qued- · · · • d · 1 b · • 
JD8DJos .I!Dra pr$!l~!laf,~~·!hs .. •,us.so.es, para emba_ra(_llr JUSilt:elro qu~· eu semprll espi!Cl> l' yslOnomla.ao·ca-
.a ~~r.Çtià\fQ!.,(rir~Jll~n~:~~~ '1'1{~~. _senhores; .. a<juelt~s racter pessoa-l· de S •. Ex. , · ,, ·.· ; ,:. ·: 
4~~~azlhil6~:.r~!f!l:;i.!'\~f:1.Lo.~;::·e. ~obr.ut~do .da _or.tem O. meu reque•:imento foi Jlois opresen1~do,;~:call'- · 
.de!'oê_!G~'IItl-'rjí',- :nã;f!~ procuram smao z~lar, corno ceb1do u~st•s termos· (!8): _ « R• que1ro· que cotn 'ur• 
Jbeí'tfunl'6fi!~ljhl~IJidado!ifO SD_V,eroo e 0$ iutero~s.es· genda S8"SO}icilern !IS seguint .. S infnrma~'Ões:d'll'lê:l. • 
.4õ'fí-}1!21(í:l!>1 ~\! - •·' '' ''-' : • · " · · •. · pa-rti~ ii. o· do iinperio: -Copias: t,,.. 'da'or.teiíi ''que 

• ,~,ê~íiõ'lpôit:i_llto· ~ü~ _,do~e ~e.r _répl!g'nanciB, ·'mandou eotr~gar ao cidaditu F .. lhbe'rto G··~çalv~s·da 
.nl~(dfnlã":,~~!!OI_Ilf110~a.r~·como se .lncomrnod,,, com S1lt'a a quant111 1f:e:2?:000~: 2.• dos lll_ulos em qua· 
.ouamet:ü'elieús-actos; ·porque paro 1sso só teria algu- se fundou a TequJsJçao·da referlda·qu:anLJa.-e 11 orden1 
.ma ~!l~~IP!l. nos c.~_sos_e(D. que. e!!sf?s ac103 niio p•ifle.- para ser elld entr.,gue; S.• das io_,f.,rmaçõ~~r!ladas · 
,sem.o.~pl!!~co.r·e~:P_Ie!la. lu!E !em ~errubara lei so- pelu auctoridades que o esse t·.:speJto· for!'m·_c'!_!lSUl•. 
la'Jtn\lo.• em~S'éus elu:ercrs, s••m fenr a moralidndo tnd•s. • · · · · ···· ··~ 
-pulSI~ ~n~~dj:,~m:seil~ b.r~os .e p~n~onore.s,'Todo Ag .. ra rogo ao senado que reflicta 'DO modo 
fJ i&!l!fil~:J~s~o;po~t~nl<!. ~eve d~!!fJ•r,_.deve provo~ por que se procE-deu a 'flste .rt~spPilo. -
.car?ft~s.~~:':!l'ill!CJ.!S~ao d_e ~~u~ ·actos; P,orque uesoa · 'Depois da apreseotac;ii.o desLe requeri1J1ento, o Sr, 
-dili-ias!!ltói ·nob~uli:o que sobre . .-lia se·estabelecer es: mini•tro da fazen ta tomoo.u 11 pu lavra e·l'xprimlu-se . 
.tará o lrhi~ph'''da'sua adni~nistração; . . ··. · ·,. nos sPguintes termos (lendo): "Niin f.;u~t coni o 
. Entreta"'\o y._-Ex tem vlsLu, ~odos ob•ervaram o· Sr. mi11l~tro do irn~erlo a eMta re•p~;ilo, mas sup
lneommodo com que o g•íverno •Colh~u o meu Til· ponho que -s" troct_a aqui do p;rgarut'OlO de uma 
,quPrim~ntn_l V. Ex. sabe, todos snbem, porque é facto divida contruhi•ia por occa~iiio de se mandar forne• 
.publicc:-,. que o governo nãó se limitou a lançar no· cer carue no Rio de J'hndro por preo;;o mais.b.,ralo. 
parlem~nto invectivas o d<•osto~· pessoscs contra Creio que o nobre senador hzt de fdzer elogios 
-aquellea que a-sim procediam, foi mais longe; por- oo governo p~r Ler cumprido a paldvr.1 do s1 u lln
qno a inOuencia minl-tcrhil tl'm .ncompaqhado esses tece;sor, o ter mantido assim o pPrsunsiio do qú ... 
.docst~ o ··c~~cs ln:mllo~ do ::!0(10 'Q m~~3 !n·:o:-:'l\'t>d· "•ta.ndo · o· "'orcrn•' nuiz'~r Jnn~1r mito tl" m~ios dt'5ht 
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decr~~da11pelo. s <meios'f!_eclar~Jos~a ~Qns~tlliiçao(doj1mP-~uM~!IIII"'n.®ftl.l9.9dPrq~o,tp.1;~!JQ;Jift ~W MP,.; 
uhupenO'r'lotrllformas, na' oootliJ,Ui~ MO elienll!rer ai.- ..d.&lllt•lll genei'Alj;ll( oUillvllll!J.C9 ~ .~ 1.9 &JlA~ 1rfl 
· aumptocdau.mais·,:~éria ,ponderação .. ~,J)ei, e.ss~ P."rece,r1 ·P.QSIÜ:I(el~&tli!lé.à~.-dcwoqs~plll'lt.Çã.P•J.b o~i!Jtlorri uo .q~& 
·.~canuaHia opiuiãoo dos; Srs.õ:Dli!lis.l.roll!;,qe i' nu:.; c irc-i · : J).p,p1·opr_io nolu!&!lllllJII.lQ; .~Jl!!:li81;1:1Ji:lillW',II!bP~9Í9~~ 
cumslancias; gca ves como:aquella;,em que te, ~111.\la.YAj ,na,,penut_llma l.l!~•"o;:raulllYAOil·.dllf~ll~~!~iQIHlP 
·do~>assullip_to.de: qu~. ora:::nos .oc~upamos~ eu.f}liio! .nos~Qr codigoH~r.:\mil\alt•:il~es~.t.oõ411 !ll~ll.'M'!l!aj ~\"' 
--podia-ueli: pr11zenteuo;, .lendo·, ,_essa• .conv1cçoas,; ctondades p.,;lic1aes, e concluiu::q!18i!IQII} ~h\g~r 
· elillneiei,;a~ c; m toda·11.Cranqueza." Basta-de _digressãt?.: ,v~ni~~f.e~~lú.Q .rflel ti~ba !lilldo ;>áS: auç,tQQIJ!Id.,~JPn-:
~'ll!las,)Scl presidente,· porque 'nao podemos conse-, .clne•utk.conb.e.c~meniQr.de,::,cer.lo~.:.cdmel!·w~Itl!M~-

. 'SRil.lluma legislaçiio:·perreHa,: sPcue.;se que não deve~; ,m_ente·:isto:.que.ó8lt•Prd~ndp,:é;:Ürl!r;·dibll~ll4t. ll~.!I
:,Jriva~lralllilhnc;•esCorçar-nos para que a tenhamos o: ·.auctodilades:esses crimes~J .eutr.a os :!VI0.84i~·R.ÇJli\w. 
~e~or. que.Côr .possivell' Creio que esta. proposição; -CQinprebendidos, até·:~eüctos ,póli.f.:lc~·;;IIQUIJ.II.fl!P. 
.;Dil~ .póde:ser conlestadH, porque a necess1d11de de ra-: nobre senador se refenu. ..o;::~:·':JOW ~>b oln.bl'IO!t 
.!01!1111 niio.é.posta.em dunda· por .espirit9 algum; por-: , ., . Srr .. presiderite~ nós .. temos da.algadll dAI ~.gptorl-
ooqseguin:e,o q_ue·nós cumpre examinat· é o que: po-; ·dàdes· 'polii:ilies' os seguintes criiri~s tos dffBt~'l· 

~_démosrCiiZer,.,n.as :circumstaucias em que o paiz. se;_ too.,, f-28, ~8.9,. ,191, '20. 7., 209,·. _·2 ro::_:'ur._ •,.~!l, -.. .. S<e 
-achai.:,!!Jpct; ''''"""'' · ·. . . ··.r . ·237, §· 3•,··266; 267; 277,· 279, ·280,'~81·>'1~ 295, 
•ulJO•nqbJ:II.lsenador disse que· eu havia citado os re· 296 ·ec 301'. ·. :. .: .: · · .. • ·. :. ''" •:• ,._.,~'·e!!; ·w~.Hl.IIE'!t 
dator.ioilldiÍI dilferenLes n:ilnísiros·da justiça, mas que Ao todo teinos:22 :artigos que coristUuém•·aõeomp~ 
. ·es~n!'lator!os :fr~vavam contra a, minba opinião.. te1_1Cia da_:~ ~uct!l:ridades· polici~e~ ''!:lo julgam~D.t9•Ji.• 
.!keste::respeJto l d1sse alguma cousa em respos1a a cr1mes,Sno policlaes sómente; s1·nao~melfa~baQI.'~ 
,§:1.E~1;pc5eio ,que,o relatorio do Sr. ex-ministro da moria, os crimes· ·designados llOS'Ilrttgosequh decor~ 
JUstiÇa de '1851 e f852 não procede contra a minha. rem do ·artigo · 276 até ·S0l';:·'tod'OI1~''!1J'!lll11~~ 
_oni~íã9, W?· .~~ligo_de que se tracta. _.Esse nob~e tractam de crimespoliticos '?~''de ímport~rnoia:mm&o 
êitm1n1stro1 ·dtsse que '·Julgava que. nao se dena grave, e entretanto o conhecuDento:deLtaeatdlliitos 
:.W~~r:;J~''.c(J~!Y',po.r cabeças ~e comarca, mas está commetti•to·_aó_s.·delegados:e':sutide~egádos:;a 
· ((ún ·"ç_ on~. I_nha expen.me.n.tar pf:'lmelro o systema n~bre senador .nao : cencord~ra · c_om!go-~qlle~~:mr.. •. 
·da lef ,de. 3~ de. dezembro, optnando S .. Ex. que taJoso negar a • taes auctorlda'de•·'o·~Uheclmeuto 
·ms'Je:~,i:~'êessâri(f"pará haver concelho de jurados, dostes'crirnes? •· ... "é' ,,. vll.'" () :;,;) !;!J;>(j51 
~rl~o~Ji,~SO'·tidodãos' qualiOcados, éomo determina Mas,· disse S: Ex; : <(O 'miái~tro·:dá j:U~iça~r,;.>o 
)~~~)~i~'m~~: s~m ,i ISO~· Vê pois o nobre senador que j!Jl!)ament~ dos criines.póli~ae~ :aãs~üp~id~~.Ptll-

.. nene:ponto·.pr1DC1pal da quesmo eu estou de accôrdo hc1aes, de1xando. nús · os··dtstrlctos;"»·e frgul'andOl'l. 
'H&m<êásé' nobre 'ex-ministro· da justiça. , _ . hy(lothese dá · ioípurüdade~" dos vadiõtf<&urbulentor, 

O sn. y 15coNDE DE. Unu~UA.Y: ~ Está enganado; conliJ!uou t~•~e. neste •c~~;áo;:P~l'1!inor~ d~'se~rá~ã~-~ 
"ê'iPliÍ'o'ií1ó!trarei. · · ···'·"· - ·. · Cuncçoes po~1c1~es ~as.JU~CuiriRS, eu"sacn_fic9,'01-1R· 

- .. c~ . · _ • • • • • teresses da JUSIIÇil;'Orllj em·· alguns. desfel pontos ~-
·"fQtS.J,l•;.~JlN,IS,~~O _D!-]VSTfÇA: ~~ao sei 51 8-!tare~ Ex. está enga~ado; Diz·o:art:~.·'dó prójtlcto;:ll"«;~08 
ep~al;';~~~· .. ~6~~ .. 8!! ,il.~S~J11~ .. n.estedartl

1
go a .eál.evaça

1
? da chefes de·poltcia·COIJIJ)e'tem. asJ;mesmas~a-l,rjb,U,lÇ?es 

ren a· ,sso assumpto·que ao· epo s ser I:JVeq tga- lh c 1 · d ·3·d ·d b ,.;0·1"44. ,...,;: • .. a'''l.'"'"'''"'''_l·· 1···~··'.d_ ..... , ·. b" ... · . ·., d .. 1. que es con_ ere_ a. e1 e •.. e, ezem 1:0,11 1 "! "'''-""" 
,_ .. ~;· 1!~1 ~.,~e.~,~~·~-. ~s~,e .~~.~.e ex-ml,ms.ro .a JUS IÇa cepto as do art. 12 § 7_~! do codigo•dos,prQP.~.I!OY!" 
~~s!~,!ls~.rip!,o~: .. ~!!l.,qual,,eu h,_extra~ldo. do lmpresso minal, e a de pronunciar,.s~lvo:~ caso.~d,'Qi,irijglh~ 
_<I~~r:!~~~ÇI,,~~~ P!':rece ~~~ef,..11elmen.e exposto a guinte., . · ... , . :· ::c •;: c::cll:.:q 80 t•1-Hb ,...n ae'!W?• 
opm~ao enunclad~:Pp.~~;-_J~:x_;, ... :.:· .. . . : . . _ . ·Ora, vê o nobre senador. que a;hy.potbeao.: eJJ-' 

·. ,,~lsB~'O. ,nQb,re,a(lnador pelo Rto .. de 1 ane!r_!l que na o Ogurada niio ·.está ::fóra ···da , alçada:: do~.•ulld . .•4tt. 
.CQtJlpreh!ln,4ia,~em a,6.eplira.ção,,da;t funcçoe~_de po- P!lrque entendi ·que fra .precliO::que ,hquv~;R.~ 
~Cla,,e.de·JU8~1ça,, e:.·~~m" l):,_que 11nha quendf? com ·districtes uma .aucloridade que"der~P.romptll tJ'IPJt
i~\o-!lignificar.,a oppqilçiio,.que .se Jeva_ntllu á)e1 de 3 m'sse a turbulencia, qu~ obrigasse.,â•.II113Í!II11Jb~ 
.df),dezembro., ;,.,.,. ,_, ... ,.;;·,~ (,_.,,.,,~,·c":.,..,.·"'· ....... : .. mo' de bem viver e·de-segurança·:liindidli,uQ.I.G!DJ8 
.. ,.,~enhores,.,,eu jli' disse,; qnll_.,a,.natut:eza, da~ cousas ou não tenham occupação honesta, ou,•e.i,•Jil •~ 
.dl!monslra,.a necess~dade_~de.ua:s.epa~l!ção, e,:J~· tam-.. peitos de pretender .commetter algum:ccr&m-.aP~ 

. llcm,que,mejulg.,~a,,4jsp_f!~Sa_d!l.de,I}!J~Orar-me, na conseguinte S. Ex. equivocou se dizeJ!do· .. queteU>1tr 
de.monslração.~esla-!er~~~~. ·:.Pf!!;q!le' n,lDB'!l!DI. co!l:.. ,rava das au<:loridades locaes, immedi~t.a~.,e.=!.t-.. ,!l~lri
te~ln certos pnncipioli:h02 que,,sem,d.u:nd.~ no,s .é, d1~-:' buições para d11l-as aos juizes mupicipa~•" (~~~lei 
fl_9il .é .faz~ r: ,a, soparl:'ção:.co.mple.~a dessas -atLr!b_ut- « Aos subdelegados compete .tom,>t_r <.·~tenh.flc~.~fJ~10 

. çuo~,. J;~orque. n_os;(nl_l~ o,pes._so_ a!,:. e~ .. u!r.a!\. condtç.oes .das pe!soas...... . . . . ··:· _·"·.··,;,;:,f;i-.bdn" e.f;l_ 
requ_eudas.pela.sclencul •. 't>: .· ·''. :·• ,,,., ·· . . . ·~ § .1. Tomar conheCimento da.s .. ,pe~~QªS1;11Ufla.~J.l 
''<.F.u tenho aquí,:aponta111~ntos ,. ~e tod~ a leg1slaça'! novo vierem habitar no d.striclo,,.se.~d.O.,d!!SY.Qíi~Mçr, 
da,França a ·este,respeito,..~etllle para,1sto me ser:n das ou suspeitas, e concedcr.pass~pq~;t~nl!!~! mJõrlr:r 
à13 .. alguns . excelleiltes lil'l'OS. ,que .. o :nobr,e S!Jnador .. ·' § 2. o. Obrh!ar a assignar . term0 .. 4~.~~jf.U;MJfB~ 
Il}O,f~z o obsequio, de é!llp.resl!Jr.~:.e .reJo que.~ 1mpos- · vadios, mendigos, beba dos por,bt!l?i!o,t*'Hf,,..ll~"'~Ti~• 
s~tel, que:.nós possamos,:fa_zer>essa sep~ra~,;ao, c_omo: .·.·. § a.• Obrigar a assigO.IJf,,ter!ll!IJ,d~:I!!!SUEBJI~Aos 
naquelle paiz tom sido. feits •. ,-, ..• ~ ., .. · - . : . · . legalmente suspeitos dc.pretóuç~oA-e1:9Qffil9l!~l'a!k' 

· .. ,rd>inobre :senador·no seu.regulnmento de 1842 pro-. gum cdme, etc .. , · ·' ·.; :--.. .- .c!'·'" :J .o il''., ob ~o: 
ca~ou estabelecer esta difforenç11, porque. S. ·Ex. r e- : § 4. ~ Rroceder, a a~l() d~:.corpo,,P,o..dl'!li!lW· eso~ilO:T 
cO;nhece D;va~tagem della; .Aqui.est~, .o regul.a~ento ··., § 5. ?. Prender.,ps:c~lpadc.~, ,_ou,:().r~PjA-~•'qQO~~U,1191' 
d~n3J de_ .. Janeiro de. 18i2: . .(U}: «. Polic1a admmt. slra- ,om qualque~;,ouLt·.o JUIZ. ti\.,_ etc_. '"';:. ,,.,. ,,,.,, ·n~il ohnib9,4 
ti,ta>Jlpoli~a· :judicia~i~~;.; ~·aN•. 2_.~; .. ar!· .S. •:. são .,da :.: A4 ~ ttt:ib\liçil .. o:de,que,.eu ,prh::ei ,os' s~,t,bri~W~Bl\@JI-rJ!~· 
cornpo.t.enCI8·J:da. cpoltCtll.)_.admJms\rahva. laes,nclQs; a do nrt. 12 § 7. •. .:>r:n ,.~ :~··m.,:hln 1 '1 •~bubH 
siiocl\.aJCompetenci~ da'.po!icinijudiciatia taes:ac~os. )) "•; Y~, pQrJ,aQ.t~o oObD,!>Q!i(;l" ~.lln.ajlor, rq\10.,:~ tCJPJl&~ a. e 
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J:•:- i>.O(- ~O··••;.:-I•.uu. ..-o~·, ~v~n·JHJi•,tr·~·;· .-:oh Jl:f!"JtiJ:T • ".,r p j • ~: rd P~ /1 1". .f> 

'"' •• f.:i·~·>oJntA.oCa•cJ.o·..28ücle.iu~!'~I"''', ;.,oflill I Jlarte .da ordtlm ·aoDlJ.tS:;E Rt'qu!ff1,í'lnco »do·•s,•, 
•:J«<il> OJ;:m!o;.,, .. J; ,.,,.,., "·'.,..,o; ""''{;"'o,:,:.::• lJ;IllJãiiàldoll(BofgdaVI}liú'Utt.dO ill)/ór~'Pit ~~emo •. 

l'RES!DENCIA DO SI\, ~IAl!UEL IGNACIO C.\YALÇ~'l'.l:'l.o , ~); Dlicürslfs flô~oSrs;)~rtJU~I:ICde.OliftâtflüSiGIH}& '4tJ, 
:b ,;, • DE LACERO.\. : '· '' Jfot(a~''OS'ou:a nJlrtPr{eo •;::>~grMan~IJ e.UOnfiiftl> 

': S.~s tQ4lorasie 3)J:uartos d~ mn~hap,~eita acha-: ···.:'.Bór.ges?(: 1~iit~milcí!9ilo~~iz.~!&mentól,o~J~IÍO:CSa 
}liàdil ncharam"so .presentes 28 Srs. senadores, Cal- '·p~rled!da •orliem•lldoGdoa•o-IRe(ormCIÍl JU'd~all• 
tlfudo' com caus~- participada os. Srs.·. Cuoha Vasc~n-. D.scurso do Sr. Eu:ebio de oQ.u,;or;., rü9 2.9o~r<orr 
:cellQ's, Sõuza Fcanco~ Gonçalve~ Martins, Paula.Pes-. .,;.A"', "JJ 01; <né• , 20l•r • ;, 'I.:':J, c.oí; ,;, t!! '·~· ofo o:Jn'l ,, 
soa,-Vianna, Wanderley, morquez de Itanha<•m, ,, · -~....1.0,.~0I~~,e,3/k,,aa,._m!lulH,n.,º. ~li·-P!'~l!iliP~lf! 
~iscoud~()lo;S;p,ucahy, e visconde d~ 1\larangua~e, e abre•a ~a.a •. estando nrE!~~9!ÇS.:3~, S.~;s •. t1 !i~.P.dQ~~· 
crsem: ell;toos SpiUSiLva Ferraz, barao da Boa V.i~t~, Lidas as actas de 27,·r'28•e·SO "do.cor.r~nte::-mez, 
rj)lú'!a d~.P,vnt1};~barii.~ de_Suassuna, So~za Que~ro~, são todas approv~~as: .. ~. ,. .. , :·:"),·, .. I. ., .:.i 
~el~deiCa,mpos, I aula Albuq~erq~ .'Almeida e .. O .Sn •. 1.• SscnETARIO dá .conta do seguinte 
-:~IIUtqu~qlJ.e,:~rlUendes dos Santo,, ~~~~~nda, Can- • 1•·•,. '"" •· "~ '· ,_, .. _ , " •· • • •• :, •• ~ 1"u' )> 

~lísão 4;Íllt!iini~bú·, Pimenta Bueno, Sdve1ra da 1\lot.: · ''"11 •. • • ;,,.,,,,.,,EXPEDIENTE··"'·'? :: ,r,~iiqq& 
qll'()CSo$Hilamos1,:Fernandes Torres. Na.buco, Ver- · ··• :.•· ··· ·: .- .. :, ' . · · . -::. '"'::,; "''~' ?.O))oq 
·~êi~o, 1\\Y.ÍSCOn:d:~~ _de Albuquerque e VlSCon.ie de .. :ti m ,avi,s? do, mlnisterio' dos .iiegocilf~.'~~,J~(ílÇâ, 
:r;;li!lioua,;,)g! S::~~7 ·· . · . . . remettend!>. um ~<ls· anlograph~~.',,dll "!es_'11.'ll;~oJ,ªa· 
. r:::oc.(\) SRç;:~? SECRETARIO leu um aqso do mm1steno asserubléa .geral; ·egualando os: ordenados-dos nro-· 

elos '!.egoc~.Q~ do,imperio, participand·J que~· l\1. o fessores de lithurg a dos semióarios'do"Ja)p§:fro?a§s 
!. •1'1\Ypera!o:r:s:e ªigna de receber no pa~~ da Cld de a dus outr.os _profess"res dos. mesmas semman. os·;.r:aa · 
.>«·Ut!í!uta~oltlo 'senado que tem de C~ h 1tar o mesmo qual resoluçao. S.l\1. o Imperador. consen.\e;;+ :F1ca 
":é!iUgustl)•:se'ribor,no dia 29, pelo anniversario natalicio o senado inteiro.do, e manda-se commun.iillli'!P .i;ª-

da sereníssima princeza imperial a Sra. · D. Isabel. mara dos deputados. . · i.-r '.l'JÚ::>J'!n~"í 
:?r.g~ siS~K~SlDENTE ·declarou que não·podiã haver Outro aviso do ministerio dos•iiegocins>ílacfal!àrda, 
~ê\1!Sãa !,#~.falta de numero para formar casa ; con- remetlendo cópias do contracto ~Jf.in;ta!ll.~l!~~- ~~ra
''vlifou aos S'rs. senadores presentes para trab~lharlm do em Londres para o. empr~stlmo·á·companhfa·da 
--00~ commissões, e deu para ordem do d1a 30 a estrada de ferro.de D •. PedroU,,e.do. dec.reto~'l.J.ins
. 'mesma '"jii''designada. . . trucç?es_ expedJdas. á}Elgs~~ô i!Jlper,ial·!i~~~-~~~:1:.0f-

. Depoh de ter o Sr. presidente deixado _a cadeira, te a s:mllha~te re~plllto.~.~ q~~m· C~~' .~,f~~~#,l~t?· 
~éomparljce~am os Srs •. Souza Franco, v1;coode de Tres oCilo!os:dolt.~:secretaflo darcamna,do~n:le-

Albuquerque, Sinimbú, Silveirl). da Motta e 1\liranda. putados acompanh3n-do :as<qua·tro-seguiutes,;.;~1 eo.ur 
~OO.t t.;;;O!Jt -=-c-- .• ,., .. .,-,· .. :.: .. ,., ·: .• ,,,;;, .. -rõ!JO 

".;:: .. P!\OPOS!ÇO.ES,", , ... i· . : ,; : ,1;.,;;2.:l-:t.fr 

. . ':&:êtà de 30 'ele Jullto. t.• « A ássembléa'geral-'rÊlsolve' :·: 1•'•ii•'"'! ,oJh 

~O?~~ 10 horâiCe
13 ~uartos da manhan, feita a ena- uArt; .1-~ Éiêâió;go~e:nô''~lici!~r.í~~~~· a~~#iP~~s-

~<Jfi~~p.. achara.íi:{leê' present~s '27 Srs. senadores, fal- tar, debntxo das condi~oes que enf.ender, .. ,GdD,y._e
. ~q~·ndj) com caus~1pilrticipada o~ Srs. Cunha va~con- nientes, até 4 quantia de 300:000~. á ·COni"pii'itllia 
~';;é\Ip$, Souza Efiihcó, Vasconcellos, Gonçalves o 1\Inr- que se incorporar·. em qualquer:; pa:l'te!:do,~;J!mperio 
,;:~I'o's,l Paula Pe.§$iin~·Vianna, Wanderley, ,marquez de para nav<gar o rio de s, .Francisco, aquom da ca-: 
::. Olinda e visco.nl.le'de Marangunpe; e sem ella. os Srs. choeira de Paulo 'Alfonso:; ou' a:·concede,r:.Jiie 'a ·ga
;;;F~raz .. barão••aeS>\.ntonina; barão: dá:Btla·Vistn,'ba~· rantia. de 7 o; ••. comprehendidos··os jurõslfttrálÍfiJr.ti
;,1r~.C)_de ~t;ilgtibâ:cnàrão dt: Pindaré, barão.doc.Ponta!, .:açã.o, para que possa el.la dentrõ p.ú•'fofli'~~·J:in·p·ei:i!,> 
.. lial'ao do Suassun1, Carneuo de:Campos,•Souza Que1- effectuar egual.emprestlmo/~·. ~···.:;~··~'1<~1~ ~ ,e;m:n 
,-_;,r,~~. Pa~li1-,.Albuqucrque,• Jfendes·;do~ Santos, Fer- c «'.Arl. 2;o·F1cam revogadas~ as d\SllOStçoe~illeon-
,:;a;eira Pe11na, Pimenta Bueno, Silveu·a·:da 1\lotta, ·trario~ · : ·· · .. . , .. '· ;;r;:: .. ''ít~ .. p:J ~;b 2ob 
.:!1 Souza 'I{a'mos, Fern3ndes -Torres, :Fonseca;í Nabuco~ · .. ~u Paço ila c amara· dos dcpulado~;~'eín(WT<'d8;:Julho 
;,:iitii.rq!Úiz'de Ab'rjlptt!s e :visconde!do!Uruguay~ l · · .. de' 1858.:- Visconde de Daépendy~:·opr.ês~!W'Me:-.. 
:_;;;~to Sr.;p~esid~'k.,~e deClarou ,.qtt;ê;,'nii.\f i(ód~~ill~ver Francisco Xavier Paes ·BtJrreto; '1'."'•secret:U:lo;-:
-:- -s~ssão:po_r falt,à;,;de numero para· form.!lr.;c~~a ;:e poa- Antonio Pereira Pinto, 2. o se.cre~a~i~~J~J2 duE: ;, · 
"':'<ft:Jdou ·aos; ~r~.:~çr,tadores prosen:es,P!lJ:~}St~~h~.rem ·y.2,• « A assemblÃa geral resolv:~.: :;,,, r.!'!;:) , 
:-;ona·s copu~:ussq~s;;:; . .. . . . ,,1i::c.:i? . . ,, A f F" t · a 
:":i;,, !Logõ'depofS,de~deixar o Sr. •. presid()JlJe.·:ll.· cadeira; ····a: · rt. · .o. ••ca· 0 governo :auc .~~tsa,_a.92dh~;~'!,l-

V 11 prestar· á' Companhia Pernambucn.nar. 4<l "OC""V.mJ.P.&ao 
compareceram os Srs. Ferreira Penna e asconcc o~: Costeira, .. debaixo das ·condições q!l~:-lJJil.Ba!"0 .can,, • :ye-
(miuistro da' justiÇa): ·" .. ;..,,,,,' ' · nienles, a quantia de 300:00~~ para a c.O.J!IR~,de 

. :;Oü •': ~ ·~; .. . i : : . ·,:J. novos vapores, ou a garanhr .eg:l:lal. e~p~slimo, 
c':;:\lil',lf.' . ".'/)::( . -~-· .. ' .. '',,··:r.,, quep3ra·omesmo'"fima·comphnh!lli.eoilt.tnÜlr>den-
':';\IUI: ~ Scssi\o de-~-~ .<le j~tlho •. , :; :>.3 . t!'O, o~ fóra do. ~mperio, .C()t:n,_tan~p \1\!:e,fl~ti~it~ J~firan-
~OOl~· :.~ ... ~~~~:' I· • • • . - -~ ·: tla nao e ced a. 7°/ camproliendtdos 0~-::~..Juros e ~i:í)% 1'1\llSIDE:';CIA,.D,O Sl\. ~IANeEL IG:s'ACIO C.lVALC,\l!~l. : . ' X_ a,. ; :. •• .: .· ... , ., .,,, '''" 1; ;,jj,Jro 111 

"':•i;ó( ~·: •i DE L~CEnD,\. ::. . a~,011rzt.ç2~;·Fi6~Jri l'tl~Og~d~s ~~lans1 áU~ispSsí~ões 
·~~'-"SuMu.&io. _;;;'Itir:pcdicntc. - Rcqucrimllnio,'"ao- ;ur- em contrario. ::-: .. 1;:. u :l;: .. r.rnh•J.!rn2 r· 
'":'O<.. • gen'õíai! !'clãt·ivam~nte a reforma_· judiciaria.,.Dis.~ . . ,,« .• Pnço.;da, camara dos ,deputados, em;~ti:rpe julho 

cu.rsos dos Srs. v1sconder du,JequLtmhon/l.a; ,p. :A~ a-:, de .. 18!i8.- Viscoiiilide:níupim~ai};'pics'l<leri:\ê'.:-:'!<'rafl
:(oi ~ múitVISi!veira da Moita,. JJantaso;r,marqne: de cisco 'Xavier Pâcs' n'ari-Ct'o, ·t:o sóc're'l'a:i'ió'. ...:.!.~)4~6nio 

OlindtJ c Pimenta Dueno. Rricição . ......: l'rimeira Pereira Pinto, 2.• secretario. » --"-' 1
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do _sr· •• P!esidente d.o ~on~elh~ trP~~q"~ ;~~~i~{(~~~~ ·;;~~·sf.~~-P.~~ª~~~ ~~ .• ~~.i.o: 'c&f;,pe~4lja .. ::' ~?}ÍÍ~~o 
ÚlllDUII~ ql!e;JDUltO dep0em~COD~~a 1!ÓS:r~E_:é l_tili~ ,COIU~IIl!U~~~;~~;"~~rP,J?~lbó,U,:Í:Í9P,f:I(!J,~jle,pciQ'~.W,~"" 
111111. ,q~er,e.~s;. lazer • .~.pp,os1ç~o LP:ondo ,e~ ,,du~iila:,a pa~o!l1êom: eate requerlm'tinl'o· '11: 'drscullíi~: ~'!::!ier2'
tijlne&tldado..;e, prob1dade. de, ?,m ,401;~111, ngl_ti~I!IS J~!!J!!~t<1if'lit''l',.iao·n.~;mu10~1~0 c; o;;f ,~!l1 ;_.rlnr~a Lr!O. · 
homens de estado .do p~1z 'l E ass1m,_que pre!e?de!~ , u ;->O·fSR:qCA1IIIADO qlloaoas;:;=-":Erl.lãPi!UlJil!rQ.i!l.!tDicJ.Pr • 
eonseguir.desacreditarogovern. o eapressar-lheaqu~ ·&limbem·&eupavanalbad.o ·'r ~ · · · ·· ~ n · · 

· ·da;·• con:ao· flm,de.empolgardlis as pailtas I' Creio:qU:ees! ;!.;.. • · · ~~í ·ai ;,: .... :.
1
., •• ;-":·J ~,.:~."J.~~ "!fl.!~~~-J• ~i:J:\',<:i. 

· · tal• multo· enganados, nem conseg~ireis. · derroear:os '0': Sa. f), M:A1'fUBL :-<~'Nio .,,'PO."-'.lve}~~~ni11-41~.o 
, min~stros;,nem·'arrancor:lbes ·as. pastas·q.tlo 'elles occu4 lo me mo• a .deleaa ;de ~oasoa~·aml.goaCJJdõ>~tD{~o. 
'pam·· 11ara •VO;'lapoderardes de lias.· Meu Deus · afa1tai quandaiiJgredido• ·ticdnj.u1t_a .6:·)11Qlllll4alll.e~, O · · . 
Jifo Iniperio si~ilhanle calamidade 1 J!:sperãi~que'~ ,,~~~b$!ra0 !1S.~!:qu~a.i.dad~!,,P,apie~~~!-,·"P; l!!,lzr.eslli 
se• .. vosso. a· setvos m. ostrem. v.er.dad. e1ro ·arupeodl-. :~~~!:~!?·~ •.q!Je;-!IU!!re.~"de, ç,o .. ~a .. ~p.~~~~~~fi~~! .~cs 
.m~to,. que se reb~biUtc.m ,para em. uma época.' inàli. :u~~.Pffll~s,,e, -~~,,que ,empresa,il;l;:~9:~0h,,o~ .· .. , ~ . . :-it~· 
. ro. mob pode~em. d1gnameote occupar, o.poder .e.: bem... ·'1!1. e,~a~~_ .. •.e:,Ca~. _., ... V. ()&o. 00nt.r~:O·J. ~. qli .. ~.~~;rp~g ~·! •. -
41ervir.~o·paiz,: _ .. · · · · · . · . ,. ! .q~e,~iio_queroconcorr.er:c~m>.~::me"'ii'O.~,),•~:!:'\'!:o 

- .· :' Prosegui· no.voaso proposUo, conl!nual ~ol!l'.essea, ·cont1nue,~lll ab~lf!l·.de que 1;1a~~~ e~~"~'~,,~.~~~f.tMr· 
preambuloa.de.(ogo, protelai tlldC!• n!lo de1:r.e1S faz~r .. O SR •. C.l'II)IDO B()~~·!!=.~ê~;;.Pl"Gild,ent!l;:~~do 
nada, maa es{lero que no.flm se Yos du~ '? que repetia ()UYi pedtr a Plllavi'a. o .. Sr.~ ,mi,J,ustr,~ ~a=·~e,;encli/,.Jul~ 
~ert.o. papa~at~o{~~m .et oper~ 11erdada. ·. ·. . , j(Uef·queS; Elt.; pr~cticando ~ ·q~e !COJ~~m·'~•. 

. . Sr. p~es1d~nte, a uma opposlçao .que se tem com- 1a 4 tribuna. para pu~verls~r ():qlle'e!l t~h'a;,~dbifi).~~ 
pertado como a q11e hoje-exist~ nosenadc;~, devia al- ti0cando·eate~e!lue.~D1en~o; maa,·~~'~l;;·.n!lll';!!!=h~11~ 
·g,!lma voz.erguer-se para repetir o que. aqui se ou- ~o nenhum .~elo pa~a ~o~te~~al'.'·.aa:rnzõal/i!Jae~e.ll 
'Vlu :. u Pobre senado I ».Sim. pobre al'lnad~. onde linha apre•!!ntado, e ·o.·!f1re1to. emrvirtudeo:l!IJ!~qu~~ 
se 'd1z_a homens c;omo o Sr. m~rquez de· Ol10da, o pedia estas.tnfor!Jlaçõe~.: iny~ntou; qu_el:e11'1ti_nti;a:.t!~~ 
que !f1sse o Sr. sena~o~·pelo Rio •. de· Janelro I .Pobre prega~o •. pa.lavrl!l ·· meJIOI .d~goas quando,;riYfi.sld.~J;• 
1enado, ·onde 'll m'a10r1a com as melhores .. 1nten- um .mmiiltro da corôa, que llnha,fa[tado'a consldo~· · 
ções. nadâ pó de fazer em. beneficio· d!l · paiz l. · Pobre ção devida ·ao_.·sr. ;minist~o '.do impéclo;:.:qti,e!~ii~~.:!f.• 
-senado;. onde dez homens se colligaram para pro- nha guardado, as convemencias.)lece!s.at:fa~~;p·~·:;::~r·: 
tel.zrr·tudo'l Pobre senado, onde o ministerio. con- Eu appello para V; ·Ex. ::,qu_aes'.foram]all'.;l'.sla~as 
;talido COI_!l~a maioril que o.apoia~ não pode conseguir" menos Conv.eD!«!!lles.~ue'eQ1p·reg_!l!li? _QiJ_oi~oi.~,a. ).1~;;. 
·a •adopçao de uma s6 medida 1 Pobre aeliado I guagem que· nao· estives~e·na altura·do aenaílo; ti que 
·mas para. que continuar I App~llamos para o. paiz e não podeaaea!lr dirigida a ·';I~ minh_tré:V~a' ~~~G:i.? . 
:elle nos Julgarll. · . . . . · · · . . , . · O si\; D. MA.Níiit :•;,:_ ·o selladô:'ci'i:iYJ~,~~~~~~;j4;: 

D!!z.h?mens de.CJdmdo da sorte do p.alZ . o Si\. CuorDo. BoRGBs.: -,.. Q.aenado ouvi !I I~ r; o 
·O SR. MluNiiA:- o·uatro ou cinco.. • . eu sentirei profülido· prazer que o ~aenado:ouÇa ler 

· O Sa. O. ~IA.l'luar.:..:.... iam bem ~ncluo a· v. Ex. de ~ovo. . · ... · ... :. ·:< ·.''· .·• ........ ,. <;-:.,_ :_,_. 
·nos dez; Oh l que trabalhos sobre· à guerra não hão D1sse ou:: •.UIDa: accus~~·~;~gray~. sér%;.;;~a 
.d~ ser a prese~tados 1 Q11.e bella orga_nisação não ~~ at bre a reparllçlo: do ·i.m_.P.erll)~: .»;;_.H~·. ~!le~~~~~t~s.to 
_d? ter o exercuo brastletro qua~<to ·Y •. Ex~ fôr. mi'" a verdad.e.desta ~ro.posiçao 'l ;. :. : ~.·, 'Ji·· ;:; -~ .~rt·:;.~" 
~1stro da g~~~ra I .. · · . 

1 
•. O _SR. D; .M.t.NUEL,: :-:-:,~o.~~ n~!):~jq:; '" ··.;·~;.:_ . 

(O Sr. Mtrantfa boct:~a.) . . · .. I O SI\. _CANDIDO. BoRGES: -:-:-.OP?Io·r ~~~d,~:é;a1tf:Jle 
· Estã.com somlio, Sr. Mirand&l' si quer distrnhir,se, que nno quer ouvu... . · .. 1 • ~·: •• :· • ::';'-'.~.:;:. '::.',:"'.";(,~":.· 
eu maod_o b~scar,.uma collecção de leis militares O SI\. D .. MANUEL: ....;.. Orajl~l~~ai:Jio~·rde.1leils, r 
·para-~ d1vert1r (rJBo). ... .. · O SR·. CAl'IDIDo· .BORGES: -·:Si.se qierguotar a 

O SR; 1\IIRANDA: - Não é preciso, Y. Er. me está qualq~er pessoa fóra deat.a éal!!l; êlli{édirã: que·':tem 
divertindo• , : · ·· · · ouvido esta historia· dos·27:000.,/'e"óuvido~a."~de 

O Sn. D. MA.~UKL:- Sr. presidente, estã claro e um modo tão escandaloso· que julgúeH\onvenieatB 
maniCesto que o Sr. presideu te do coocelho' teve a não apresentar á êonsidrmçãó;do fiena~o•~ ':}; ::. -. ·:: 
convicção profunda de quo um p:~incstro da ~o~O.a ·a Sa. O~ M.üroEL.i-'- Algum ·male'volo;.~".>:::· · ·• 
promeueu qu~ o. t~eao11'o indemnizaria o preJlllzo o SR. CA.NDID:J BoRGEs: ~ Qtiaado midirig( li.o 
q11e soffr~u o mdmduo de quem se t!acta. . Sr. presidonte do concelho . qUaes fora111as .palltYral 

Está VIStO. quo os taes 27.:000., sao. uma m'?fina que .proferi? Ohse eu: ~Poderá crer o··~~eiládQ • 
. para .o nobre11eoador pelo H1o de Janeuo, e obJecto poderei crer eu, que um homem·. do-.. caract:e,;do 
de preambulos de fogQ. Sr. marquez de Oiinda proe.edesse de. siniilhante 
· O SR. CANDIDO BoRGES:-·- Ainda hei de repetir. modo, isto é, ordeoas'e a entrega da referida:g:llan-
. O SI\. O. MANOSL: _E ainda ha de ter-resposta. tia sem causas muito justiflcadab't ~ •.. · · :·: ·.· · 
O nobre senador sabe. que não costumo prometter Ha nisto alglln:all otrensa, Sr. pres1denteT ~1nguem 
para faltar. · , a verá. Qual. fo1 o modo por .!lue ·r~sponda 11 eata 

· . pergunta? .Ouse ·eu: « Certamente n110. » .Punanto 
O Sn. CA~DIDC? BoRGES : - Está 'me metteodo eu entendia, como entendo,. que o Sr. màrquei de 

medo? estou quus1 recuaudo. Olinda não ordenaria o pagamento desses i7:000;JI, si 
O Sn. I?· 1\IANURL: -Modo I Esta palavra podia não tivesse ~otiyo muito justificado para o fazer. 

ser pro fenda em outros tempos; hoje em que a op- Mas cont:nue1eu (18): cc e então o que C!Jmpre faze1't 
posição diz tudo quanto quer, quo usa e ubus1 do cumpria sem duvida que n discussão se euabelcicesso 
dil'oito de Callnr, 6 muito fúra do proposito usnr do sobre este facto, que_ elle fOsse esclarecido, o quo o 
trrruo merJ(l. Sr. mini~trn do impor io pror~"sry qnc hnjc, como em 
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10"' .. o) ;a; s"EssAo~ :oE-e:u i:Di:' lJ&tuo:~:~ 
flUO .tenha uso ~de .r~ziió;pÓ'de'·q~~ ~:adi.!11e'u· 
paiz não baja .liberdade. ile im.:J~,~JW.·;;~ ~i.~rettli&o' 
e· tão di!Oci~. ~vit~:r que' se: ~bú•e; ~!\l~á''!llfe.;W~lii~~t 
lesfalação urp, pouco e.COcaz para reprimir !l,nel:illu .. 
aos comp·roirlette ,-Alibei'clade (iiJàlíaiWf)~':e'iii'didu' 

· o·ea a a.:-..u•ou da;~plnté1~mreulo': c'.Jsw~i§ 

- ioeCOcaze.:acS.servelil'pàra; dencl'tCsUIIl·,Qs'1iill:' "':~-; 
· Até~o·ecor.cfo.quil o' Sr~~uconde"'dé •Jà_quJÜnJi~'l.: 

.ilb.· ~~·re ~·· ~b .. ~o.~eitaa'·~d~a-:cOm''lq~~~~'êri'.·'-íio;iju~ 
1aiiio ail. · "ro rléHictülllien~~· tlaato\ '~iéeri" 

, ue· &Odíi"à~;i:" etn';'"úe"'eiüte' é',do' overiió/'!l•·-- ~lllieiÍ'!C!1tf'Á'I 
lraso·&óda· e.tllar.tor~.iui( poücci'fisttdi:U~ 'JIO~: 
·qaiâ4o"'l8'üac&a 'de"defénder .. ·a:1ealclllde ·· ereto · qiiti'~ 
• u"""~uv""'sêr·ioddJsente; · "; ~· · "::·:·· ··• ·. •·. · ·i. ~::''· ·~·~····\~':lf~~·..o•lf.,.r~il J··~·~·~ •. ·~ •.. ·. ,·.·'··:···:,· ·~[·· ' .. !.,._ c.·'~.\.1 . 
i,(.;.Q.iB&.;:~UUiqGe.DA;•lusTJÇt : .. -V,. EX •.. d,o ,foiac~ 

.>- ~~_!ailO,fJ.e,.ilealêaldad.~:nem seus coUegas • .-. :· , .. ,;.>,,_,.., 
. ·.·.~·: .• ,·,· .. · ,!<~~ Sa.;.,EuzÍIBIO'~JiE\.QIJI!IIlOI~<.- Sei'rque·;v •·EL'•~ 

mmtô::gene~lo~','"''·"·"'··• .. ,._, .. ,, ... ,,,. · ·· ··.·,, , .. ;.:, 

-· · O' Sá'~ Mimsrao :O.t 'J~~TiÇA :' L:E~ 'aio 'era cáp' àz 
'cliilôi.··~ ·. ·· u.U'íeern~lltá riioatrar ue·ó11ri·a ieC-

' :r O, ,SRJ.•Ji!UIBIIIO, DB ,Qnraoz :: :"":Me paféce que o 
~o)lre;DUOJI&ro.liio .. a&A. auctorilido.. para,.4izer. 
,Gu:fiu ... a:•ec:P.o····'·•::•. '·'." ., ............. , , ......... ·.·.·· 
•· ·· O Sa. Mnonao' D.t.'· Jus'l'IÇA': .-..o,'.membroa 
•cçio; o que~ :omeamo;' . -~· · · · :•··: · · .; .. 
• ., 1o:sa: Eun&,o·w·onm~z •:..:.:.;. oariifoi ~~~~~i~i•!l 
·da'teCçl~1 · ·età:àí&Jlelrâ'_'que:.'es.~•(•p~ndÓ~· nu•~•'• 
· ultima·coJereneia' ,.começou. ao ·:aJlOi&ecer •. ·e '"•m'·-'• 
·noú 'atitei daís"tO ·hór••····· ~ .. , ·. · .... · •· ·· . · • 
-' ., 11 ,,~I.J ~·•O•;,, .. , '•' ~··~ .,. "" ,: \' ,.,,. ' ' • ,~, ,, ':-..L 

." -o.SR, EuziBIQ DZ.QUIIJilO!I ::~Acho q.ue v..,& . 

.-e,teDqlsqueçido.im!li&o;.·'': •· 2:."w}:.: , .. :,· .•.... , . 
.'• .· •O ·s.~ vMnollrRO DA.:lvsn~41: .;.:;.V~·~-·" ·tem ·•e· ee 
.qucido>maia do·que•ell~-·· ''···'·'·•:··'~' .t''·• .;. "'''· ' 
... ·o s11: Éliziéslo:'l:íE' Qu~lâoz: ':..;;;'Em.'pa~iicular' lhe 
'ci.tarei ~m f~c.to que'lhe 'há de ·llYivat a .m~~fi~1em ·como fo1 de noi&e ; mas é uma qu~stão que nao :nte 
·.a pen'à~ . O ... certo. é que· .foi uma coR(ei'encli. · de 'lli.l u
·mas'horas; ora; ô senado sabe qlie em algumasbo. ras: não podiamos diac!!&ir pot;}li&eiro . um 'proJecto 
Jão Importante e sobre materii tio' 1'ariada. . . 

.. . P~~e ·~r~ue neaia nOite •!' ~n,efíuse •obre .al

. sa~a cou.sa mail; maa ,eu'~;~.ao me ,recordo. . · · • 
· Càncluidol 01 aoa01. trabiilho•• eu re&frei-me sem 

:· ter. ~o .. meno.s abido quaes !Iram as mo~Ulca~s qiie 
. o nobre ministro Unha fe1to. no proJecto, po~ue 
· S. Ex. não nos entregou 1J projecto, não .tllà faço 
carga dlSI!t ; ·quero dizer qll8 nio 100bemo1 . como 
ficou o' .proJ.ecto,·eu•.S· vim a ter conhecimento delte 

: quando foi apresentado ao aenado ~ . _ · 
Pergunto eu: AYittade•tea factos pcSde-sedizer.que 

a: secção do concelho ele estado roi ouvida offtCial~ 
mente 1 De ·certo que não. O modo por que ae ouve 
a secção· é nomeaa.do um· relator, que confere 
eom os outros dois membros. os procuram eaclare
cer-se; e, si chegam a um acc&rdo, o reduzem ·• es
cripto, e einãocoocordam,escreyem voto• separados. 

. E' assim que se tem consultado a secção de justiçá 
em matarias muito importantes e em matarias mui&o 

. · insigniOcanles; em ma terias mui lo importantes como, 
por exemplo! o projeto •obre. casamentos m~xtos. Ora, 

· por que· ra1.ao o nobre miniStro se afastana da prac-
tica sempre seguida? . . 

· Parcco-mo, sem querer otrcnder o nolrro·ministro, 

Mas, dizia eu, que· a 
dizer, nem meiiDo 
projecto de que. 
ciso aermos · 
niãoaobre . 
que na• priiue<iia.s 
projecto. tractando~se 
organilação... . .. :. . . , ._ .. ,: ,, ;.· .. 

O Sa. MunsTao DA IUSTJgA: -O ruultado.:da 
conferencia. · .. ·. · .. · . ·. ,.:: :' .. ' : : . .,,:•.; 

·o Si.. Eu%E111o DE o·uaraor:-.. Não· ao·· Ãlltido 
em que mà\&sprim!, porque V• Esdnlllli!J na apftl· 
aenteção do'l aeunr&igos. sobre a liberdldtf dil'im
pl,'ansa, insistiu· na apresentação .da. idéa sobre 'if far
ma~o da culpa "trausCeridil, e nem ao nienot(ldmiUfu 
as 1déas da qua tinha t.omado aota parà ·facilitar a 
reunião do jury, etc. ' · · · '· · . 
·o Sa. M•rnsTn~ DA}usTrçA·:.~Eu éspJ.;tclre~'isso 

tudo. · · '· , .. . . . ; 
o sn~ .EUZEBIQI DE Qm;:moz: - Porcoosequencia 

já se vê que nestes pontos capilaes o nobre ministro 
reconheceu que nós não acouselbavamoa a apresen-
tação do projecto. · 

O Sn •. MINISTRO DA JusTICA : - Ilei de dizer· a 
V. Ex. os mo li vos por q11o não adoptei ·os resultados 

! 



miado na commlssãoca~ê.ago~:a.. ., . : .· "' .. ;. 
(He~· um opartt.)' • ·;~.'I ·: :. : .: ' - -,~·:. ::, ',: ,. : .·· : -·· 

O sà. Euilnio: '~.'Não· attribúo :eslie reiuttid'7 
á 111inba· declaração,: :porque . eu·: não··:_ tinha _forsa 
para tnnto;. m·a~, decl_aro. que appl~tidi a: reiolilçaa 
ii~: ministerio; porque disp~DSOU·me dEi'' fazer . oppo
sição a•lÍm• go'V_~mo ao. qual· eu' aliás preatàva mau 
apoio. · . · · · · · 

Passan~o :.o i. o artigo da lei, eu !levo obser'far a· 
,• 
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SESSAO DE · 31 . DE J·UtHO. 
·· .. (i ' •. ' '.' "j t ~ .. i ~ _:.. . 

ministr!l ·,(!~, iusiiçà. cha· · · · 

qulan.uc;aÇIIo,;. . ' , . . , • . . . ' .. 
a percorrér e~igiriam tam-

~~~~~~~:J,~~~J'!. que.· .ti~essem uma renda 
IC • qué esta m·arcado' para• os termos 

. :·.~~~~~~;.~~;~·i~7j;~d~;a.lei de 3 de dezembro de 18U; · requerer• :sua eliminação. da 
:desde;Jque .mostrassem .residir em 

·20 on::3o· leguas ·do logar. da re11· 
,do:juey •• ~~ ..•. :., ·• : , , · .. · < ·: · ,. .. · ... · . ··. 

1e .viLque eu niio adoptava a .id~a:que vem protegidos,:·:·: "· .': '·. 
:proje~ct'cl; de ·.elevar o censo , necessar1o. para • ser ... Mas• ·em 'Diaterli·•de ·o.~~~~.~~~~~'~J~!~i~~::.~~:~~~~ 

e não porque eu:não veja.'na elevaÇão Ceitos•das modidás novas 
censo uma garantia de melhor qualificação;· mas podem seqtrevls&os peh:, intelligencia:·a; mais 

porque desde então ·eu receiava de toda·e qualquer Irada nestas questões.:Esta•lei; que:por;um.lado,pro~ 
medida que te.ndesse a diCficultar mais a reunião dos duzia tão bom resultado;· •por outro ·lado !teve: üm ef
jurados; ·assim, pois, limitava-me a não. obrigar a feito que ·não sei lie podereFchaniar. :inconven!elite 
fazer: grandes :viagens: os .. Jurados que ·P.elo :cen]lo ollnntageui;•e foi o seguinte: descobriu .toda,-a ex'tén
ac_t)Jal ·não tivc;ssem os .meios de .fazel'-as.; , mas con- são de um; mal"· que n3o era·:descónhe~ido;~mas·:que 
servava tedos .1~quelles contra qllem não . .militasse não se apreeiavn· devid3mente. cO· :jury que an'tiga· 
essa, razão.:(Continuanilo. a ler): « Parecs egua,Z.mente mente se reunia ·sinão no -prlmeiro,dia·, ao DJSDos.rio 
exagerado.: .o numero de 12-recusações ·que actú~l·.l. !Elgurndo, .. poJraule .esse~;júrados.:ou!!t~~es~~e~~s .:partes 
ménte,"eonsfltue·.·'o,-direito:'de cada um!!· das partes;. ·muuofacels:emenmpareeer•apenas 
Já o~parecia quando o concelh.o se· compunha: de 60, chamados, para:o que muitas:vezesaeachavam:mesmo 
ll.o~e:·. compÕ!l·Se .de , 48,. e, as· rocusações:niio dimi- no salão ou nas immediaçoos. · '' '<· r."···" .;:; ,,, ;·:>"·"· 
nwra_m I .· .. · • .· .· · ·. ·'· · · • · . ·. ·Eu presidi o:jury no·Rici· de·.·,Jáneiró:~por ieipoçG 
.; :.c,Q,diràito de .recasar 1.11n"terçodo t.:ibunalordina- de 10 arinos>·e·nilo me reóord_o,que~J!o·P.ri!Jleiro ·di.t 
riam.ente de 36 jurados· equivale ao direito de asco- e ·alg11ma Tez :no. .. segundo:de:.&essao nao houvesse 
lher juizes, e não pouco_. deve de. ·haver concorrido numero-pará •trabslhar- o>jury.::;. mas estes. jui~ea que 
P!J.r.a a impunidade q!J.e. todos lament~m;;. ·.'-" . , u apresentavam. · imm; • como'ieu :disso ·;ha'' pou'co 'i 
.. , a: Reduzir, as'recusações · á mEtade:: desse . numero em·.grande.parte pessoas interessadas; no julgamento. 
ieria.ulliil:'garàntia,suraciente,"e auctorisaria os con-: Desde que se cortou o•te abuso, vemos que. mesmo 
celhos,de jurJ)dos a:trabalhmr .. com·o'nRmero de SO, no Rio ·de'Janeiro, 'onde:so q11aliftcam ~centenas do. 
embora·devessem contiiluar·a tercomo·estado com- jurados, o jury não se' reune ainiio;:depois'•de ·4>e 1t · 
pleto. 48. . . , .· '· _· .: , · - , - .. :·. · .. ·, · dias ·iitrespera:. ·. · · •.. ·rê ... :> .> . .:-.'. '.'..:• .. '. ···.; 

«.Muitas vezes tem deixado o·jury de ·funccioliar ·ora, 1i' bto· acontece .. aqui.·onde ·ha.,eEsa c grande 
por não se reunirem os ... S6-jurados, .que exige· o qualificação,: onde os jurados, pela maior: parte, 'O 
art. 107 da lei de 3 de dllzembro do 184f... · unico sacriftcio que fazem ·é ·deixarem. de·ir.para 

o:Niio ó passivei que o jury entre nós.produza por suas casas de commercio ou repartição:publica>•O 
e:nquanto grandei beneftcios; mas. havendo· cons- assim mesmo todos· os pretextos se empregam·para 
tancia cm o ir melhorando lentamente,· e com evitsr.o"·trabnlho do jury, o que se: deve esperar 
prudencia, ó de esperar que a nossa 'população vá nessas local.dades do interior, onde o· jurado tem· de 
adquirindo os habites e os princípios que são iodis- deixar casa;· faniilia,. negocio, fazer·despes9.s, etc.? 
pensa veis para que o jury realize. os benoJlcios que Já se vil que deve haver muit11. · diCJlculdade · n11. 
delle se esperam. » . . · . reunião. . .. . .. 

Portanto chamei a attenção do S. Ex. sobro este Eu tinha alguina praclica do jury no Rio ·de Ja-
ponto o disso que naquella ópOca mesmo. eu não noiro, mas não podia com a mesmn. confianÇa cm 
nconselhnlin júmnis n adopção da idóa do so n1:1g- miar'julgnr do que se passava no jury- do interior ; 

·montn:r o numero dos jurados·S"Om estes ou outros trnctoi portanto de conversar col'!l niriosjnizes de di-

.. 
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derádo como 
ção politica, sobre ·o · · 
•ações, sobre a neceaidade ,de 
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ta,. e sobre o augmento de renda ... 
.. Dada a hora o Sr.· preild~"U~ declara :adÍada a 

dilc!'ssão, e dá par& ordem do ·:día -4a••es!Jinta 
sessao ·:. _. :·- :·•· .··· ;,_-;:·.::·:•:'::.! ,, . .::~-:·>:--:.:..f .. ~~ . 
•... 1.• parte.;_O resto'.dàs mâteriaa]á:dlllignlldas. 

2.• pf:Jrtii.-Continuação .da· dillculllão!.'adi,ãda •. 
Levanta;sé a sessao. ás S~lióra~' e um q\iarto . da 

tarde'· ... · · ·' ·.--,· .. -· ·, · .,_ .. ~:-·:· -··"·'·' '- ... · ···· · 

-~i.::~',+:<.-_:: /:;:.:-:~:;·::~:: ·: '':.'' ;-~-:' .. . . . ..· .. ·'"_:_._:., •. ·_-·;:· ..• _/_'·.~-~!_.··_' ___ ':_ .•. -.~---~.1_{_.;,; ___ ·_~-~----~~-{/'~-~--~---_·:~_::_~~-~-_.:.~.-~.: .. -

. _{· __ .:.~.--_:.,_·,· .. ···,· ... ·,·.·_;;-···.·_ .•. _.:··'-.. :'_· .. ·_,· .. ·.·_,.o·._·_··.·.·.·:·····~···.-.··_,:.:.;·::_·.-.·-~·.·.: ... -. . .,.. . ,·.; .·;. !;'-~ ._;.;"~:·" .".""':·.·,.'·.•,,._!;;. . '·' •·- ' ~.._,., -~ __ ~- . -. ~-.:·.'- .. ,.._)_ -~--,-~_;.-~,--<'"'-.-. __ _._ _ _.__-:-~"""' __ ...:.:;...;.;:. ··:~:·. ::·:~ _, •·•• • .-;~-~~:: •• :.·-:~;:-:;(tr..::x:~: 

i .... - ~ . •_) ,; __ •-.' :-:·:·.~-~·.; . ........ :.;·: .. \~·.-.: ;:· .. ~.:~·.:.~:.....:.:~ 

~ • ,-.-~·:-·.- :• ·""·":"--.: ~~~-~·.":".·:~:~. ··i:'• ... ;·'~ .. r -- 1-·,; .• ·.···í·l~;Ç ... ,..: .. ·.-~."':r, 
... ,· •• "'": ·~ .• "'- ·'.: . . ._-.·~_-;·,_ ... ·_ .. i~---~~-~---.·.··_:_-.i;._-~.-~.-:;_~-------':~-- ~- .... 
--.":~"; .... -, .... 7,;"'.l.~ .,~:---·:·.···i ·::c:--{·--~)--·-··-·-.._(, .. · .. ,.,.-~-- ..... :.~·::'". 

····.::~r ~~~t~~~- ~i. .u.~~ir••. do ~r . .. ~.,~~ --.~~- razend~ -~;:(j~í~~~;;~. 
· .. - -:- . !lle•••· de r de Julho.. . . . . . -·~·; : 

~~~·-.i~~: '!;·.' dn_de_ d'iz:._a· relação .en~e' ~-pra~ c'fl{'~u'ro- Ieia~se'-e~ti-e o ~uro· e~ a'pra~:re~u~~~~ por 
._:;· , -_. · ~ : ·· cé_r.ca:. de 1:18 1[2 ~ ~:1Bli[8. , . .:.;· _ ~ -~---::~ --~ .·-:~A ... : . - ~· , _ -:;.:·_:: .. -~--..·.-:::.:_-~_~: 

·'"· ,. !»'" · Onde .. diz- siniro _cérca de 14 fJ2- Ieia'~sc__;de f.IS libras de pra,ta. : . ·· ··-c · · ''t !. r 
:o ,. •99 . Em Jogar de..:=-... centona:gem.,- leia-se~ senh'oriagem. dé p'erto ·de fO ·,~.-· ,.,. ·> · · ,,' :·"·; 
~- · ~"·;~ c c,_~:· Onde diz- nias na relaçiro ·actual,. etc:~ leia-se -'mas ·ii~ relaçiro actual, que 'eô:'entênilÓ~ ser de 

·•· .· ... 1:11S, a porcorrtagem roguli1·por ff,9-t. · · · · _ . · · ... · ·:· · ·_:~. · .. 
« 6. • t:i-t : Onde diz 7 2 oitavas o· 38' grifos - Ieia''-:sé- 2 oita,vás e 118 grãos. . . 
,. 7;• 9 . Onde diz--receba-se por cU~·-Ieia~sa -receb'a-sc, pois, ella:. 
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