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:tta sessão 
EM 1.. DE JUNHO DE 1.860. 

1'1\ESIDENCIA DO SR. MANOEL IGNACIO CA. V ALC A.NTI 
DE LACERDA. 

de um dos. contiÍlu9s que ferr designado pelo .presidente 
do t~ 1bun:~l, ~a quem co~pétirá por 'este accrescimo de 
aerv1ço a gratificação add1ci~ na I de 1808 por anno• ficando 
deroga,to o art. 4<1. da lei de 18 cle setembro de 

1
1828 na 

parte em que permitte aos conliuuoa fazer o serviço em 
'emanas alterlladas. 

Su"UIAR~o.- EXp€diente. - Ordem do dia. ,.... Redacção 
do proJecto dividindo o collegio do 14° distrícto eleit,l
ral de Mina~. Approvação. -- Licença ao juiz de à irei to 
Costa Moretra. Passa em 1.a e 2a d scussão.-Gartas rte 
naturalisação. Pas.ão em 1 a e 2a dls~:ussão. -· Crimea 
de brasileiros em paizes e>trungeiros. Dhcurso do 
Sr. Nabuco de Araujo. Emendos d() mesmo senhor. 
Discursos dos Sr's. ministro de estrangeiros, visconde 
de Maranguarve, Pimenta Bueoo e D. Manoel. 
A's 10 3/4 horas da manhã o Sr. presidente abriu a 

sessão, estando pre~entes 30 S1 s. senadores. 
Lidas as actas de 30 e 31 do mez passado, forão ambas 

approvadas. 

O Sn. 1.0 SECRETARIO deu conta do :eguínte 

EXPEDIENTE. 

Uma participação de moles tia <lo Sr. sena~or barão de 
Quarahim, de que ficou o smado inteirado. 

Um requerimento de Luiz_J ;sé Gome~, pedindo ser ad
mittiJo como adrtido pa1 a coadjuvar os guardas da se· 
ccttaria e paço do senado.- Foi remettido a cem missão 
da mesa. 

0 Sn. i 0 SECRETARIO leu O seguinte 

PARECER, 

« Foi submettida aiJ exame da commissão de legisla· 
ção a proposição da camara dos Srs. deputados con·· 
ctbida nos seguintes termos : 

« Tabella a que se refere esta resolução e vencimento annual. 

c Offici!l(~maior • • • • • • • • • , 
c Am~nueosc . • • • . • • • • • • 
• Thesoureíro e porteiro do tribunal • • • 
« Contin11o que servir de portei• I) da secre-

taria, iucluida a gratificação de que trata o § 2o 
do at t. 1 desta resoluC}tlo • • , • • • . 

« Continuo • • • • , • • , • • • • 

!!:000~ 
1:50!1$ 
:t.:oooa 

900$ 
720$ 

• A com missão de leAi-lação, cumpi indo a determ'nação 
do senad,,, depoi:> de declarar que lhe parecem insutlicien
tes 01 venctmeotos actuaes destes empregados, e que con
vi~á !lugmenta los se a~ ctrcumstancias d,) thesouro o per
mttlltem, sobre o que na discus~ão poderá o ~enado ser 
esclareciJo por al:;-:Im dos nobres ministros que teem as
sento na casa, concorJando a.sim em substancia com a 
~~oposição da outra c~mi:lra, passa a expór algumas con
Siderações pelas qu~es no seu entendei' n~o póde a dita 
proposição ser aa,,ptada nos termos em que está conce
bida, e que serviráõ para justificar a emenda que tem a 
honra de sujeitará delibera'ião do senado. 

• E' preceito constilucional que s6 a lei p6de crear em
pregr.s publi~:os: a de 18 de setembro de 1828, que regula 
a ma teria sHjeita, p:lra o expediente do tribunal só crcou 
um secretario, um ofli.:iel, um thesoureiro-portciro e 
dous continuo;; igoorand,, a com missão o acto donde 
procede o otllciat-maio~, de que falia a proposição da 
camara dos deput:odus, e, sendo os amanuenses aa crea· 
ção incompetent~ do governo, enten le que antes de 
aogment<~r-se o> ~encim~ntos de taes empregos é preciso 
que a lei os crê~. · « Art. 1.° Ficão elevados os vencimP.ntos que actual· 

mente percc:b m o officibl·maior e os amanuen!'es da se.
cretaria do ~upremo tribun,1l de jmtiça, assim como o. 
thesoureiro, porteiro e os contim,os do mesmo tribu
nal, nos termos constantes da tabe\la junta. 

« § 1°. Deeses vencimentos tres quartas partes serão 
percebidas como ordenado, e o restante a titulo de gra
tificação, á q11al só terão direito taes empregados quan .. 
do em ell'ectivo exercício. 

« § 2.0 O amanuense mais antigo passará a ter a de
nominação de oiDcbJ, e o outro, Jimitando·ae ás funcções 
proprias do seu emprego, deixuá de r~zer as vezes de 
JPOrteito da secretaria, cujas obrigações tlcaráõ a cargo 

• Não parece á commissão mcessario um officia!~ 
maior em uma secretaria onde não ha outros orociaes. A 
graduação de oillcial conferida a um dos am1.1nuenses não 
póde, no entender da commissao, ser objecto de lei. 

« A disposição que di~pensa um dos amanucnses de 
fazer as veze' dtl porteiro, ficando semelhante obrigação 
a cargo de um dos continuas de5ignado pelo presidente 
do tribunal, com uma gr<~tiflcação addicional, derongado 
o art. 44. da lei de 18 de setembro de 18~3 na parte em 
que permitte aos continuas fazer o serviço em •em3lHs 
alternadas, tambem não póde ter o apoio da commissão, 
porque neuhuma lei incumbiu ao amanuense este serviço, 
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e a unica que regula e~ta m.Jteria providenciou do .modo 
·o mais conveniente creando um po1 te iro que cuide da 
guarda, asseio e ·limpeza da casf), do 11·ibunal, de quem 

· ~ão aj ud<Jntes em seus impedimentos ·o• contínuos. 
• Assim, a commisslio é. de p8recer que entre em dis

cuss:lo a dita .rrr.pnsiç:J.o com a .~eguinte emenda que te,n 
a honra de oOerecer: 

. • A assemb.Íéa gerlil resolve: 

" .Art. 1.° Ficão elevados os venci·r.entos que actual~. 
nien!e percebem .o offidal, thes.oureiro, porteiro e conti
llUOS do supremo tribunal de justiça, nostermos cónitan· 
tes (]a taLdla junta. 

« Art. 2. 0 Para o expediente do tribunal haverá taro
bem dous amanuen~es, com os vencimeiJtos con!emplados 
na mesma tabella. ., 

c.Art. 3. 0 Dos vencimentos de que tratão os arti~os 
antecedentes tres quar•as partes serão percebidas corno 
ordeaado, e O reot1ntt: a titulo de grati:ficaçao, á qual SÓ 
ter ao direito taes t mpregadcs quando em e1Tectivo exer
cício. 

" Art. 4 .• ° Ficão rt:vc•gõ:.das as di•posiçõe1 em contrario. 

« Tabd:a a que se refere esta resolução. 

cc O.fficial • • .· • • • • • 
« Amanuense. • • • • 
c Thesoureiro e portcil'o. 
a Coniiuuo • • • , , , 

. . . 

. , . . . 
2:000~ 
~:5008 
i:OOOj!. 

no$ 
" Paço do senado, 28 de maio de 1860.-Souza Ramos.

Francisca Diogo Peretra de T'asconcel/os.-Silvr:ira da Moua.,. 
Foi a imprimir. . · 
Foi approvada a folha .dos ordenados c gratltl~!ações que 

vellcérão r· O r.aez de mafo os empreg:,ãos da secretaria e 
p3ÇO do se:nada. ···' 

Comparecêrão no decurso da seFsão mais tsrs. sena
dores. 

ORDEM DO DIA. 

DIVISÃO DÓ 14° "DISTRJCTO ElEITORAL .DE 1\HNAS. 

Entrou em discussão e f0i approvada sem deb~te a re
dacção do projecto do senarl o dividindo em dous o col 
legw do 14° districto ~·eitoral da província de Minas
G.:raefl, ·para &er re~t>Lt1do á outra camara. 

LICENÇA .AO JUlZ DE DIRJÚTO COSTA 1\IOREIBA, 

Entrou em 1a discussão e r:;ssou para 2a, e de1ta 
p:lra a sa sem debate, a proposição ela camara dos de
putados autori$ando o governo p.ora conceder um anno 
'cte licença com todas os setls vencimentos ao juiz de di· 
r.::ito Pedro Antonio da Costa nforeira, afim de tratar de 
stH saude onde lhe convier. 

NATURALISAÇÃO. 

Entro.u cm 1 a discussão e passou paTa a 2a, ~ desta 
para a sa sem debate, a propo~ição da camara dos ele
pulado$ autorisao~o o governo para mandar passar carra 
de natu•alisaçào de cidadiio brasileiro a Antcnio Vieira 
Mac!cl e outrvs. 

I•ROCESSO E JULGA!UENTú DE CERTOS CRll\IES PERPETRA· 
DOS POl\ DRASILEIROS HM PAlZES ESTRANGEIROS. 

Continuou a 2a discu~são, adiada na sllss~o d~ 25 do 
mez pa,sado, da proposição d'i camara dos deputados qu~ 
mm da pr,,cessar, ainda que ausentes do imperio, e julgar 
logo que forem pres~ntes, os c.idJdàos bra~ileiros que 
,)erpetrarem certos r.r1mes em p:llzes estrangmros, come
~aoclo -~e pelo ~·t. 1°1 com ~' e.spec!lva ~mr.nda das com· 
rlbEõ~s de lcgtslação e CODitJtuH;!lo, depo1s da ser apoiada. 

0 SR. NA IIUCO: -Sr. presidente, achando-me no mi
liste rio em 185.1-,.tive parte na coJiaboraçfio dc•te pro
ecto, e muito con·~orri e me esf, rl!ei para que elle pns

na cumara dos Sr$, deputados, C(lmo (·ffl!ctiva-

pela augusra camara, uma causa, proxima e occasi(lnal, 
que, a'ém das no~sas 1 elações frequentes e moltiplicad.s 
com todos os paizes, reclamava esta~ medidas: era a si. 
tuação da nossa.frunteira, situação que ainda boje deplo· 
ramos; e da qual provinbão e nào ~odlão deixar de provir 
muitos casos que denunchvão cada dia a llOôsa imprevi-. 
dencia em um !I materia a· respeito da qual era previdente 
a legislação de. quasi todo o mundo. · 

Não me achaaJo hoje na mesma po:ição, não teabo 
outro interesse neste projecto senãQ o que tem cáda um 
de ·nó:., isto é; o int.eresse de uma· boa. legislaÇão: 

Quauto á ut•lid.dé politica qne. porvent1ira · amdâ re
clama as providencias do projecto; é o ministerio actual 
mais competente para aprecia la e explica-la. O facto, 
porém, de· se ddr para a "discussllo o projecto revelil o 
pPnsamento do rninister1o em .favor àa sua necessidade. 

Devo reconhecer, senhore~, nesta occasifio que as 110 ~ 
bres commissões ele constituição e de legislaçllo, llltu· 
traodo c~m o se~ relato1 i o a ma teria, com as emendas 
respectivas aperfeiçoárão as Jispo&ições do projecto: Já 
vê, pois, o- senado que empresto o meu a&sentimento 
á maior parte das emendas c:IT~:~recidas pelas nobres l;lom
missõe~ ; não acolhendo, porém, aquellas que. me pare
cem contrarias á doutrina que o _projecto seguiu, e que 
lambem fo\ a~;olhida pelos nobres. comrDissões. . 

Apadrinhado, pois, corno está o projecto pelas illustra
ções que compoem as nobres comrnissõ=s de constituição 
e de legi ~laçá o, das quae' apenas duas divergirão; a cargo· · 
dellas eslá em ma_xima parte a dtfesa do projecto, sentl.o 
que só me Cbbe aJ urla·las e a<:ompanba-Jas •. 

Approvo a emenda oll'ereCida pelas nob:es comm'ssões, 
e que suu:titue as palavras -serão processados ~pelas 
palavr~:s- poderão ser p•ocessados.- A prudencia que 
deve haver ·a respeito das relações diplomaticas, pru'
deonda que as nobres commissões nos fizerão sentir; jus-
tifica est~ substituição. · · · · . , 

Adoj)tO tambem a outra emend •, que consiste na pala
vra- conseguida para esse fim - que vem depois da 
palavra _;, txtn>dição.-'- Esta palavra contém uma clau
sula rle direito interoaciooal geralmente receuida, e é 
que o in iividuo, cuja extradi~ão se conseguP, não ·deve 
ou ~ão póde srr julgado ~eoão pelo cr1me que motivou 
a extradição. Esta clausula estava subentendid~ no pro
jecto, masuão importa que ella seja declarada para fléar 
mais claro o pens<~mento do p1 ojecto. . 

Tambem adopto a outra emenrl.1 das nobres comrois .. 
sões, que exclue OS Crimes previ~ tOS DOS a riS •. 79, 80 e 81 
do codigo criminal, os qoaes estavão comprehendidos 
no art. 1 o d..> projecto. 0.:1 artigos excluídos são os 
seguintes: (lê) 

• Art. 79. Rcconh~cer o que for cidJdão bmil~iro !U· 
perior fóra dJ imperio, prestanrlo-lhe ell"ectiva oberl!encia. 

• Art. 80. Se este crime for commettldo por corpora
çlío, ~c r á esta di~solvida; e se os ~eus IDf'J:!lhros se tor
narem a reunir d• baixo da mesma ou ãiversa deno
mln~ção, com a mesm 1 ou di ~ergas resras. 

« Art. 81. Reror1·er á autoridade estrangeira, res.iden
te dP.ntro ou l'óra do ilnperio, sem legitima licença, para 
impet' ação de graças esp1rituaes, distiocções ou privilegies 
na jerarch:a espiritual, ou para autori;ação de qualquer 
acto religioso. » · .. 

Sem duvida, sen,1o estes cdmes de pequena impoJt<n
cia em rel~ção ao irnperio, n110 merecião estar compr&· 
hendidos a par dos c:1mes graves que fazem objecto do 
artigo. 1 

Náo pos!o, porém, Sr. pre.idPnte, prc_stu meu assen
timento á e ueoda das núbres comrn1ssoeJ, comprehen
den.Jo neste a• tigll os .crimes de perjurio .e recu!ato 
(apoiado); cadii qud dos crimes por diversali razoes. · 

Duas me parece que são as cond:çõcs em que devemos 
fund11r o direito de punir os crimes commeuidos fóra do· 
impe1io covtra o estado: primci•a cond;ção, que e.st~s 
crimes sejão contra1·ios. á lei moral universal; scgu'oda, 
que esses crimes sejao graves. Estas condições são sem 
duvi·la as rnFsmas em que s~ basea o direito d~ pumr, 
i;to é, :l justiça e o interesse social. 

'- ' 

,•"', 

~· ·~ 
I ·• 
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nhecer, que no crime de perjurio se dá a primeira con~ 
diçá(l, porque é um dos crimes mais universalmente re
conhecido como immoral e detestavel; oão se pó le reco
nhecer a segunda coudJçll.o, i: to é, que este crime, seudv 
commettídJ em paiz e~tron.;eiro, p·j~sa perturbar. a nossa 
segurança e alf<!ctar ímmediat<mente o interesse social 
du impe1io. Est;t razão, poh, Stnhor pres1dente, me de· 
terminou a não admittir a f•men·b das nobres commis~õ~s 
em relação ao crime de perjurio. N~-m me lembro de paiz 
~lgum qu.e nos crimes contra o e.tado, perpretados fóra 
do rtaiz, enumere o crime de perJurio para ser julgado e 
punido dentro do paiz, . 

Quanto ao crime de peculato, tenho tambem uma razã:> 
especial para exclui ·lo. O crime d,~ peculato, ou seja com
mett:do ,.elos empregados publicas, ou seja commettido 
na especie do art. 172 por aquelles que por qualquer ti
tulo teem em si diiJbeiros da naçã0, é um crrrne de res
ponsabi!;rlade. Poder-se-ha contestar a nossa competen
cia para punir o crime de l'esponsal:.ilidade, mêsmo com· 
mettido em paiz estrangeiro 7 Parece-me que não ; ares· 
peito desse .crime a persomlida~e úa lei brasileira é 
inconte~tavel, é exclusi~a, por is1o que 1ómente se refere 
a nó~, n:lo tem rtlação n~nbuma com o terrilorio cm 
que elle é commettiJo. Sendo assim, o facto de cJassifi· 
carmos neste ar Ligo o crime de· peculato 'p:1ria em <lu vida 
a j11risdicção a respeito dos outro11 crímeJ de respúns•
bilidade não camprehendido' neste artigo, e até hoje não 
se duvidou de que cada estado tem o direito de punir 
~>eus empreg:~.dós 110 estrangeiro por factos de respoma
l>ílrdade. A este respeito me seja licito referir a jurispt u
dcncia lumino~a odoptada em França. 

« O artigo 7°, diz um esr.riptor dos mais abalisados 
ne!ta ma!eria, não oh.; ta a perseguição que se deve fazer 
ex-officio, na França, pelos delict;s ou crimes não pre· 
vistos pelo artigo 5° contra um funccionario publico que 
tiver a missão ~special de exercer funcções em paiz eg
trdngeiro, tal cnmo, pag:. dor encarregado de fundos d·) 
governo, ou consul, ou empregado dd crn~ulado, desde 
que um nu outro suutrahir dinheiro que lbe tiver ~ido 
confiado, etc. » 

Esta tambem é a doutliua de Mangin, que assim &e ex
frime' 

« Um ag''Dte do go~erno em paiz estrangeiro é sempre' 
no que conce.rne âs suas funcções, reputado ,,reseote em 
França, elle não é nunca ausente relativamente ao gove:no 
que lhe dá confiança.» 

Sr. presidente, ha tambem no art 1.0 da resolução que 
veiu dd outra c•mara, assim c: mo Da emenda das n:>bres 
cornmistõcs, algumas pa!a vraa cuja eliminação me parece 
necessaria. 

As palavras são estas: - (lê) ou porq11e o governo os 
obtenha em virtod<! de algum outro ac10 seu.-

nas condições de serem processados e julgados. Parece~me 
que, contendo o artigo sómeute os dous casos, isto é, 
to, quando o individuo reg,essar espontaneamente, o 
que exclue, além de violencia e fraude, os motivos de 
l'orça maiot', 2°, quando a sua vinda é conseguida por 
me!O de extradição, a legislação ficava completa, 

Agora o s~~ado permiltirá que, depois de ree ter expli. 
cado a respmto das emendas das nobres commíssões, 
tome em consideração o voto em separado dos dous 
membros das nobres commitsões de constituição e de 
legtslaç~o. Cemeçarei, senllores, reiter;m:lo: o respeito e 
veneração que coo~agro a essas duas illustrações da nossa 
casa e do Dosso p:l.lz; não posso, pot ém, senhores, convir 
no P' incipio que O$ nobrea membros ex.puzerão no seu. 
voto em separado. ·· 

Apenas discutirei agora o voto em separado, na parte 
rela!iva ao art.1°, para que a di.scusdio se nã? complique. 

D1z o voto em 1epJrado : (lê) c Começarei por notar a 
contradlçao em que está. o art. ~o com outra disposição 
do projecto e com os priucípios do nosso direito crimi~ 
na!, contradição que a emenda cfftlrecida pela .commis
são corrobora em vez de destruir.• 

PeJ:guP.tarei, porém, aos uobrea membros em que está 
a contradição ? 

O SR. VASCONCRLLOS:- E' preciso continuar a ler. 
O Sn. NABUCO: -O nobre senador ha de permitlir·· 

que eu use no meu discurso do methodo que me parecer. 
0 SR, VASCONCELLOS:- Mas ahi e~tá o motivo da 

contradição. · · 
O SR. N.Anuco ~ - Pergunto : ·em que comiste a con. 

tradição que os nobres mem~ros achao no proje~to vin
do da outra c•mara, contrad1ção corroborada pelo pa..;. 
recer da• cornmíssões? A contradição consiste na ex.~ 
clusão de algun5 crimes publico~. 

Dizem os nobres membros: (coutinua a ler) ' 
« A especific~ção que nesse artigo se faz dos crimes 

publicos commettidos em paiz estrangeiro, pelos ~uaes 
podem fier, como diz a emenda, processados os lirasi
leiros quando voltarem ao imperio, exclue todos os ou
tros crimes publicas mmcio~aados na ~a parte. do nosso 
cudigo criminal, e tanto assim é que se entendeu ser 
necessario especifi~ar na emenda mais dous crimes desta 
natureza, para que não escapasse ao procedimento judi
ciaria do projecto. • 

Aqui está bem claro o pensamento; a contradição está 
na exclusao. 

Mas, senhores, para que os nobres membros acha1sem 
o projecto .em contradição, assim como a emenda das 
nobres commissões, de~iao examinar qual era a doutrina 
Sf·guida pelo projecto ~ pelas no~res commí~sões. 

Estas po.Iavras são sem duvida arbitrarias ; pndem dar 
azo a abusos. 

Em materia crimi11al, senhores, tudo me parece que 
deve ser claro, po que tudo é sr.ricto ·juris, e, portanto, 
convém, ou supprimu· essas pul..1vras, ou toroar claro o 
seu sentido. 

0 SR •. VASCONCKLLOS : - Apoiad\l, 
O SR. NABUCO ~ - llontem tive a hoora àe ponderar ao 

nobre relator das commissões os e~crupu1os que tinha a 
respeito dessas p~lavras; a> expli~açõe~ do nob! ~ r,elator, 
apezar da sabe dona que o carectl:lllsa, na o me sattsi~~er~o, 
e me parece conven1ente que tlle as reproduza na dlS· 
cussão · pol qu .n to, se satiofizes,em ao senado, ficariáo con 
4igoadds para servírem de guia aos juizes na interpreta.. 
ção dessr.s palavras. 

.Nao é cous11 int.!iff ·rente, se11hores, a maneira por que 
um subdilo que commetteu o crime fóra do temtorio e 
se ocl'a em paiz.estrangeiro é trazido perante os tribu
na ·s da sua palr!J; é uma questão de grande importan~ 
c ia: em França os juizes se mostrão tã.1 escru,Pul?JOS que, 
se porventura os _réo~ são arr~strados d~ ternt~uo es.tran~ 
g1-iro para o terntono do pa.tz por meio d~ vJOlcncia ou 
por meios f1audulentos ou desleacs, os trrbun:~es, como 

Sr 1 in, ' dccl~rado que ellcs não e~tão 

Se porventura o proJecto segUisse a doutnna de que 
o crime só porque é crime deve ser punido, qualquer 
que seja o Jogar em que é commettido, doutrina de Sil
vestre Piuheiro e do outros, doutrina abstracta, que pres-· 
cíude da principal condição do. direito9e punir, ist? é, do 
interesse social ata~ado, doutrina segurda por quaSl todos 
os codigo9 da Allema~ha, que c~m~rehendem os factos 
commettido1 dentro e f6ra do temtono, talvez pela razão 
especial de continuidade e principio de confederação; se 
fosse e>ta a theo\~a do projecto, com razão diria o voto em 
separado: ~ O parecer e o projecto estão em contradição, 
f.Hlrque, estabelecendo a 1heoria da punição àe todos os 
crilnes consignados n,o codigo, excluirá? alguns desses 
crimes .• 'Mas a theor1a adoptada pelo proJecto e tambem 
pelas nobres com missões é a theoria do codigo francez, é 
a theoria que consiste em punir o facto nao sórnente por
que é contra a lei moral universal, senão tam~em porqu,
a\aca o inlere~se da socidade. A questao asstm torna-s: 
muito simples; e para dar-se contrad\ção dev1ão os nobre' 
membros do voto separado cncarrcgu-se de demonstra: 
que não forão excluídos algu~a C limes, porque !la exclusãc 
é que está o systema do proJecto e das commJssões; ma . 
que dentre os excluídos a1guns houve que o forão inde 
vidameote, porque atacarão na o só a lei moral universal 
senão t~mb~:m o interesse da sociedade brasileira. 

2 
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Incumbe esta demonstração aos nobres membros: essa 
·monstração me parf'ce tod.via muito difiicil, por
lanto dos crimes excluídos, utú; o forão pel~ ~ua pe .
lena gt·avidade, outros pr>rq11e nÜ'l podião •er execu.
;o senao dent~·o do impeno, e recahrão por consrquen 
:r nó principio da 'oberani:t territorial. 

0 SR. Pll\IENTA BUENO :-Apoiado. 
O SR. NA nuco:- SenlJOres, a doutrina zeguida pelo 
·ojecto e pelas nobres commissõ"s, :Jdnpt.alla pelo codi~o 
ancez e por Lodos 01 codígns que se morlelârão por elle, 
resumida em aJgum3.S palavras elequentes de ur~ do~ 
iminalístas modernos, o Sr. Ortulnn, que drz o seglllnte: 
« O direi1o de punir em certas hypotheses r.s crimes 

• mmettidos fóra do territOJ io não é uma excepç.'io das 
,gras fund~ment~es da pena'.idade, mas a applicaf(ào 
)lias. A m ;~sào do cri mi a;tlista quant'~ á sciencia rccio
·J, e a do leg.1lad.1r qüanto á let positiva, consistem em 
elermimr qll.<~es são os actos em os quat·s as du~s condi-
es de justi..;a e de interesse social se reunem para jus

ficar o exercido do poder penal. » 

Em vista de~ta doutrina, torno a dizer, fi,}a a qu~stão 
·Uito sirnp1ifl.cad~;~; os nobres membros dever-se-lltão 
·lCarr• gar de 11emon•trar se foi exdt1irl o do projecto a'gum 
·ime que, conlorme cst~ doutrina, devia estar ioclui·io. 
Sendo assim, senhores, já vé o senarlo que a v;nú cta 
ublica quauto a esses crimes commettidos em p.1iz es
·angeiro, 'c esse~ crimes afTectáo o rntt:resse social do 
aperio; nao é sen··o um luxo de punir, uwa subservir:n · 
ia ao interesse elos outros p·1izes; porquanto só deu mos 
unir oc1·ime commettido em estran~eiro quand • aU't.!c!D 
osso i~lteresse sod•l, e não porque ataca só a jusltça. 
Dizem ainia cs nobres membros, autores do voto cm 

:para!lo: (lê) 
«Talvez que só se tivesse em vista apontar os c·imes 

~bre os quaes o governo poderá e,tipufar recipro~as 
xtradições, etc. » 

O senado, pela .simpl"'s inspe('Çãl) do artig·), verá que 
stas exprcssõ~s do ,·oto cm scparadll não 1ão scn~o um 
astello que os nobres membros furroárão para comua-
3r. O projecto de que se trata não teve em vi1ta ~ ex
radição, não legislou ~obre a extr:1d çãn; fa\lou acctdcn 
a) mente da exu adição COI!IO o~ dos meios pelos qu~es 
·odia um individuo que ac achava em ter.ítorio alheio ser 
razido ao imperio; asstrn, l•ois, não é o::casiáo de decidir 
e a extradíçáo sómcnle €leve comp-ehcn:la 11$ crimes 
:ommuns ou tamLem os crimes políticos. Quando mesmo 
e reconheça que se Dão deve couceder extradiçao 001 
riraes polilicos, nào se diz :•q•Ji o contrario, n:lo é aqui 

: Jogar de di, e:-se o contrario. E, senhores, se a extra
lição se refe: c, não só aos r.rimes commettidos D'lS 

13izes e,strangetros, senão hmb~m ao! crimei r.ommet
.idos .no imperio, não pod•.a o projecto estabelecer Oi 

~asos de cxua li~ão, que podem ~er diversos á~ vezesios 
;asos de puoíçao p)r crimes cormn~ttidos fóra d:J im-
)erio. · 

Em relação ao art. ·1 o, creio que nenhuma outra idéa 
:ontém o voto em separad J. Em consequt'ncia dos prin
:ipio q 1e acJbei de ex pó· mando á mesa (lrns emen
jas supprimiodo: cm prtm•.'Íro Jogar, os c imes de fJCr
lurio e peculato; c em srgundo logar, as expre,sões q11ejá 
1otei, isto é,- ou porque o governo os obteulw. em vil t•.1dc:: 
ja algum outro.< cto publico seu, -

Não terei duvida •!e retirar e;ta emenda se as lJypo
illeses que o nobre rel~tor d~s. commi~tões e~tabelece.r e 
deterndaar me pa: ccerem coulormes a doutnoa ~eguda 
pelo projecto, comtanlo que. se não dé azo á vlolenc!a ou 
á desl~ald.~.de qtwnto ao meto de trazer tle outto P•IZ o.> 
brasileiro~, <>fim de s: rem aquijul~~do~. . 
Vier~o á mesa, c l'orão Ji,lcs e ~pJiadas, 1u segumtcs 

emendas, que eutrá1ão conjuntamente em di~cussao: 
« Supprima-se na emenda <•llerccida pelas C1;mmtssões 

(art. 1 O) MS r·lavras:- § 7 ,o Pe•jurio. Art. i GO.- § s o Pe

O SR. CA NS,\N"ÃO DE SINIMBU' (min;slrv dos negoc~11s 
estrangeiros) :- Sr. presidente, pedi a. palavra, menos 
para entrar na ma teria do projecto em discussão do que 
para dar uma cxplrcnção a V. Ex. e á ca,a. . · 

O nobre sen,dor que acaba d~ sentar-se, r~fe1indo 
a hist•)ria deste projecto, disse que o tinha apresentado 
quando fazendo pane da administração; actuava-se no 
seu <Jnimo e no da C11mara um~ cau:a proxima e occ~sio· 
nal que reclamava es:as mtdidas, isto é, a situação de 
uossa fronteira e as relações com O$ outros paízes, que 
sr. tornão çada vez mais frequentes e multiplicadas; mas 
qur•, estando fóra da admini~tr;;ção, ao governo compele 
declarar ~gora se julg~ util o projecto e se insiste em que
covtinue a ser dis;;.uti,lo. Foi ~ómeute para dar es~a lX
plic:lç:lo que p·~di a pal1vra • 

Senhores, ha na sociedade interesses que n5o se refe
rem só mente a uma adminisLr açao, into:!res&es que, qual
quer que s1;ja o governo que esteja á test:t dos n~gocins 
publicas, reclamao toda a sua attenção, alirn de que·sejão 
llttendido~; taes são e~tes de que tr<~ta o pro}ecto que 
se acb ·1 em discus,bo. 

Certamente á dlustração ào senado não tetii.o escapado 
as d:fficuld<>d~s com que temos lutJdo e ~ioda lutamos em · 
rel11ção á; nossas frontt-Ír<Js do sal: diversos ccímes são 
praticados, quer por subditos urasíleiros, quer por estran
geiros cuntra bra·slleiro~, nas republica> q•Je se avizinbão 
r:omnosco, e entretànto taes crimes ficão impunes por 
fdha d~ uma lei especial que regule esta mHeria. PosEO 
;;ffirmar a V. Ex. e liO senc.do que ainda recen:emeote, e 
já depnis que esse projecto flli ini.ciado na cutra cam~ra, 
C•s.os se derão de al;;uns ('straoge1ros que em s• us pat7es 
p lltiC::ât•ão Crimes contra subditllS GO imperio, e que en
tretanto cLegárão a esta cô te e ~ahir~o deli a sem que h ou~ 
vesse da parte da autorid:~de acção alguma para puni-los. 
(Apoiados.) . 

Sendo assim, o governo não pôde deixar de aceitar o 
projecto, embora não tivesse o gabinete actual a sua 
iuic.:i.ltiva. Ace:tando; porém, a idéa geral, não se com
pr·omette a :tceita-lo t:~l qual foi approvado na. camHa 
dos Srs. deputo dos, nem tll qu~l foi emendado pelas illus • 
tr; das commissões de constilutção e !tJgislação. Tive 
hontem a honra de conferenciar corn alguns dos membros 
destas commissões, e por essa occasião se reconheceu que 
:dgumls uHerações de1em ter Jogar. _No correr da dis
cusdlo dird por parte do governo quaes s.ão as i.lédS que 
parecem act:itaveís ; ( nt.-ebnte adoptam mos aquellas 
qu~ () senado 8ll sua s:~!Jedoria julgar rreferiveis c mais 
proprias para ob:ermos o fim que desrpmos. 

Foi para dar esta explicação ... 
0 Sn. SILVEIRA DA MorTA: -E a respeito do art.1°? 
0 Sn. MINISTRO DOS NEGOCIOS ESTRANGEIROS : -Já 

dedarei que o governo aceita o projecto com algumas 
modificações; Dà•) posso aqui dizer se algumas dessas re
lerem-se élO artigo sobre que vcrs.a a pergunta do nobre 
senador; porque não tenho o proJecto em. m11J. 

0 Sn. SILVEIRA DA l\IOTTA: -E em relação ás emen
das dós commis~ões qual é a opinião de V. Ex..? 

0 Sn. 1\IINISIRO DOS NEGOCIOS ESTRANGEIROS:-- Já 
declarei que 11s aceitava com as modiíicaçõcs que ellas 
promettêr·áo fazer no seu primeiro parecer. 

0 Sn.. StLYEIUA DA MOITA:- Então ha uma nova 
emenda .... 

0 Sn. 1\IINISTRO. DOS NEGOCIOS ESTR!NGEIROS: -Foi 
para dar esta explLaçao que cu pedi a palavra, Sr. presi
dente. 

culato. Arts. 170 a~ 72. - Nqúltco de A rauja. >> 

· ·· ·· ou· 

O SR. VISCONDE DE MARANGUUE -Sr. presidente, 
quando as coa.missões de .regis1açno e c:~nstítuiçã?, de 
que eu faziu parle Da occas1áo em que veru remetttdo ú 
casa este pr\ljecto da camara dos S·s. d~put~dos, rn~ 
:~preseotárão seu parecer sobre o mesmo proJecto, cntendt 
que elle não podia passar tal. qual es; á e que as emenda.s 
das com missões não preenchttlo ? Ílm ·a que elle de':'a 

0 ser,· · ·•'o. Apartando·me, p01s, do voto dls comm:s•. 
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QU:iind~ estndci cs!~ rnHteria· logo vi que dia n!io 
poda .detxar de susc:tar- g'·ande debate nesta camara. 
Es~.e nosso ~ystema d ~ ado i t ,r a legi~liçllo de outros 
P~tzes, s m uer.n exmnínarmos :1s circum~tancías espe· 
cta~s a que se quiz atleuder na Fravç·1, quando a pri
mwa revolução' e as conquistas do pricnerro impcrio 
II1e .tiohão reunid? um grande nume o de pHizes, cujos 
hai.Htantes, sendo forç;,dJS 9 tornar-se francezes, procu
ravão na emigraÇão O:l meios de auxiliar os súus corn· 
pa·.~iotils. no hooro>o empeuho de recobrarem a sua 
n.lclona.ltdaue; quaodo-.h ,\i:\ o emign1dos, cujo valor poli
tiCO .e 1mportanc1a nacwua[ Ciã.o tae~ que o governo os 
cons1dorava em perroanent:c. conuívencia. con1 os que 
tentassem contra a St'g•trauça tlo e.tad.;, ba· t9ll.!o a sua 
presença no territorio f,·an. ez para que ~s autorid&des 
deve$Scm proceder c0ntra eiles; sem Lem examinarmos 
os argumentos cpposlos uo conselho de eHado a algumas 
das disrosições dos codigos penal c do processo quando 
em proJeCto; e :u obwrvações feitalf d,~pois contra muitas 
d~llas por eminentes ju isconsultos flancezes; e tendo 
sempre por melhor o voto da maioria daquelle conselho, 
assim como por argumento invencível a ÍJvor úa imita 
çflo que se pretende o exemplo de imitação que nos 
toem dado alguma; n:.çõtlt da Europa,· sem apreciarmos 
iiS razões que ellas teem tido para acompanharem, depois 
~') prim:iro imperío 1 os movimentos da jurísprudencla 
m ternac10nal da França; -~:ste no.>so systema é tanto mais 
11ernicioso quànto, aceit;mdo a legisl~ção estrangdra, em 
vez de pó la ~;m harmonia com os priudpios das nossas 
instituiçües po'itica; e com os nosws meios de execução, 
pl"alicamos o contrario, comll ac·Jntece com o projecto e 
as cmen ias em d1~cussão. 

De que se t r.t 1 no projecto? 
Disse o nobre sena 'lo r pela província da.Bahia: f ·Tra

ta-se de 1-unir no !Jrasil crimes comroeltidos no estr<on
geiro c que a!Y~ctão a segurança do emdo. • 

O Sn. NAnuco: - Segurauça e intere'lses sociaes. 
0 SR. VISCONOE DE 1\!ARANGUAPE :- A. segurança é 

o principal tim do prójecto. 
O Sl\. NABUCO : - E os intcresECS ? 
0 Sn.. VISCONDE DE MARANGUAP&:- Tudo se pódi! 

quali1icar de interesse sucial; mas em uma lti como esta 
não se pode aüender senão a intéresse.s q:1c nuis pro
priamente ae podem chamar nacionaea. 

O SI\.. Nnuco : - Segurança é especie. 

do paiz. St!Já por meio àe complicidade 1 Os artigo~ em 
que elle a d~fiue permitlcm mutt:s duvidas e arLllrio na 
sua :lpplicilção a quem estiver em [•ttiz estrangdro quando 
se comawtr.er · al::;um crime centra a segtu·ança interior 
do c~l.ado. · 

Nesses artigos se d"z que são complices os que dire
ctamente CO!•.co: rerem para se comrudtcr crimes,, c só 
dcsc.e a expltcaç<ies quando ~e tralli de certos crimes. 
partlcui.:Jres. . 

Vejm10s agora como o coàigo penal de França abrange 
a h no lre~e da e•JmplicidHle dJ.ausente em· todo e aual
quer crin1e: aHi se especificão por tal fôrmà os div~rsos 
n!odos por que se póde comm~tter o crime. de compli
ctdade que neohurn arhitr10 pôde haver no· juJaamtn!o . 
da do ausent<J em crime po'.itico, como póde ~ ha de 
haver, segundo a disposição do nosso codigo. 

Estil!õ considerações &ão tanto mais dign1s de attenção 
9,u:mto a ~ccusação e a defesa hão de ser. produzidas 
!ora tl o patz onde se commetteu o crime. Todos nós co
uhccemos as diffiéu_ldades, se não a impossibilidade moral, 
de se proctssar e JU g-;r um réo li grande distancia do 
Iogar c:u.d~ se comm<ltteu o crime 9ue se lhe imputa~ 
A. i.oq·nnçao de testem Jubas pro•iuztd<~s pelo accus~dor, 
asnm cvmo pelo accusado, a confruntaçao delbs e oa
tros ?CIOs esseJ.?-ciaes á recta admini~tn:~ç:::o da justiç.a 
sao ctr,mmstanctilS a qne o nosso cod 1go tem attendido 
manrfan•io que se nmetta para serem julgados no Ioga; 
do dd.cto o:; delinquentes que furem presos ·em qualquer 
outro h<gar. · · 
'"' S ~ isto se pt·atica dentro do paiz:, coroo, tea.:lo de se 
.pratic~r o cont1ario em virtude da lei propo~ta, não,con
sigo~rl:lruos nd.la as di~ posições qúe t11ro~ro a wa pos·~.ível 
appllcação mi.IIS conforme com os princ1píoa de JUStiça?· 

Foi isto que eu pretendi quando na ult\ma parie do 
voto separado rechmei a recunsíderação do projecto. 

Se queremos, senhores,·imitar a legislação francez:t, nâo 
esqueçamo~ nunca d~ a:commodl.-la ái no~s:;s circumstan· 
cia' e coudições sociaes. . 

Ter-se.ha cm vista reservar dispos:ç.ões essencialmente 
legislativas, que devem melhorar este projecto de 113i, para 
um ugu!amento do govern::~, como o que se lhe fac11lta, 
soltre o.:; prazos das presm ipções de ciÍroes e a .ex~cução 
das $Sntt:uças civeis dos triuuuaes estrangeiros? · ·. 

O Sn. PRESlDUl'ITE: -lilas isto .n~o está ainda em dis- , · 
CUS!ãO. 

0 Sn. VISCONOE DE lilARANGUAPE:- Eu vejo em 
outras Jegi~Iações, principalmente naquclb que serve de 
norma para as legislações dos outroa plizes, a palavrJ 
- segurança- como o seu prindpal tim. E' certo que 
cllas t atã.o tarr bem de dguns objectos de interesse 
meramente soei~ i; mas não fazem isto em tel'mos geraes 
e vag,ls, como f.1z o pr(\jecto. 

A lei franceza aponta muito sabismeotc os casos de 
falsidaJe que, commettidus em paiz estrangeiro, rojem 
ser julgados na França. · 

Sr. presidente, tortoR n6s sabemos que a segurança do 
paiz se divide em exterior e interior; é preciso consi
dera-la debaixo destes dous pontos de vista; O homem 
que não sente bater-lhe o coração quunrlo ouve contar 

0 SR. VISCONDE DE MARANGUAPE : -Como hei de, 
Sr. presidente, tratar de materias ligadas entre si, i;o. 
Jando-~s completamente? Sujeitnr-me-hei, porém, á regra 
do regimento, contida na ad vertcn·~ia de V. Ex. 

Senhore~, não tenho em vht l fJzer uma opposição sys.: 
tematíca a este projecto; pelo c-;ntrado, reconhe~o a sua 
utilidade, expurgad' que seja de disposições perniciosas 
e melhorado por outras que o aperfeiçoem. Esta tarefa 
foi incumbida fts illust1 adas com rnissôei de coustituição 
e Iegisl~ção; dellas d .vem·;~s esperar o aperfeiÇoamento 
do ptojecto, á vista, s<·não do voto separado, ao menos 
das diversas considerações que wbre dle se teem feito 
c penso q11e ainda serao feitas no correr desta discussão, 

Ora, se u.s•lr.1 pen;o emquanto o projecto trata de !Jra
st!eir, s, o que uírai d 1 sua applica~ão aos estraDgei
ro:!l 1 A's reclamações qtle in~essllntemente recebe o ~o
verno impe:1al, cm conscqo.encia de procedimentos JU
<licíaes:wntrn estrangeiros, por facios praticados no Dcsso 
territorio, ás cxigencias de indemnisações de que css~s 
reclamações s1ío acoropanh!.das, accresc ·rúõ as motivadas 
por taei procedimentos, e .::ts iDder.tnisações neste caso 
&erào c!e tirar couro e cabcllo. Verdade é que o no
bre $CDarl0r pela Bahia desis.tiu da disposiç~o imperativa 
4.) seu projecto, o aceitou a facul:ativa comign.ada na·, 
emendas da-s commissOes; e!Je reconheceu com>gfl lodo 
o alcance da disposiç:~o substitui<l;l: roas q11al pôde ser 
cn'lio o alcance d1 substítutiva'l Elle salta aos olhos: 
quando o estranJeiro for suLdito de uma nação pode
rosa pó Ele-se ir <'m p-az, qu::n i o for ~ubdilo do uma 
potencia fraca pode, á ser proc~mdo. 

. facr_os glor.iosos pua sua patri_:, que nà? ~~.enche de 
jublio ouvmdo exaltar a sua naçao, qu'! é wddl~rente aos 
desastres c calamidades que a alll•gem, este home.ro é um 
desprezi•el cidadão. Mas aq•1elle que se une aos inimigos 
da su1 patria para hosrílisa-la é ~m renegado dlgao da 
mais rigoro~a punição. E' t•ste o cnroe que aiTecta a segu
rança exterior do estado, e q.ue póJe ~e r emprchcndido 
c executado em pai~ estrangeuo. 

Facil é discrim:nar na '!3 plrlc do nosso codigo crimi
nal os artigos relativos a ~::ste crim1e; mutto possível e 
rnesmo lacd é prova-lo, pel<1 publicicLde com que é con · 
sumrn&d >. 

Quanto r orém, aos cri~es que aff<Jctão a ·segur~nça 
ín!orior do esttido, n~o sct coroo po>sao ser commetlldos 
om paiz es~rangeir!D, consi~tíudo elle1, como se diz nil 

1s dir• mente prattcactos d~nl' o 
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·O Sa. NAllUC·): - A Frantp é pouerosa e seu governo 
que t.em essa foculdade, não tem abusad~ em relaçb ao; 
subdrtos d~s naçõe1 f1 acas. 

que por sua gravidade importão, c:u alfecl5o muito rs 
d!: eilos, ou ioteresse.s oacicna~s, e accrescentou que não 
vta rsl~i duas crpdt~~es reumdas nestes crimes, e pelo 
cootrano v,a prwc•ptos fJrm.dos em sentido diverso 
peb .iurisprudenr;ia ftanceza. 

o Sn. YI.CONDE DE MAnANGUAPE: -Não posso aaor a 
mostrar lhe se na I; ftlllÇa se tem ou não abusado J'e~sa 
faculdade, admiltida sobre differcotes pontos de sua ju
risprudencia intcmacioo~l; a qul"stão, po éro, não é esta· 
a que~ tão é se ao Brasil ~ coutecerá o mesmo, ainda que 
não abuse dessa faculdade. · 

A ar:gument.ção, P·)tém, deduzida de al~umas leis es
trang.:t.ras, por exemplo, da legi~laçií<~ franceza, não r óde 
conclurr p:1ra a m•s•~ hyp( tbese. O nobre senador s~be 
que o crime d~ perju• b, ~egundo a lei fr~nceza, é classi
ficad~ entre os crimes particulares, e consequeotements 
na let semelh nte á que tratamos de decretar esse crime 
oão podi~ figurH entre. os cr:imes pub_lcos, e só sim ern 
outro arttgr) ou em relerl'n,~w acs crunes particulares. 
Ora, por nos~; o direito dá-se o inverso i esse delicto é 
clas~ificado, c creio qui:! bem, 1 ntre os delictos publicoF, 
e consequeuttmentfl, ou l1a de figurar na enumeração do 
art. 1°, ou s:r excluído, o que a meu ver seria grave 
lacuna. 

Eis ahi, poi~, a grCJndc dispos~ção com que o nobre sc
~ador pretcude :.perfeíçoar o proJecto. 

Ainda m~is: segundo os pr.iocipi~;H.do direito das gen
tes, o subd1to de uma nação ~o e~ tá ~Ui dto ás leis de outro 
paiz d~r:m~e sua residen~ia n_ellt!, e os lact~s que P' atica 
no tcr!rll•nO da sua naçao ~ao o podem s.uJeit~r á acçao 
das leu de outro estado, arnda qu~ depms aht se ache! 
Uma excepção, porém, se ~em leito, e é sobre crimes que 
todas as nat,ões tecm um lntereçse commum em punir· 
mas ainda assim é preciso proceder lic modo que em tud~ 
se guarde o 1 espeito d~vido á soberania da nação cujo 
subdito se pretende punir. 

E' digna, porém, da auenção do senado a prodigalidad11 

com que o p ojecto e•tt·nde a acç1\o rla ju~t1ça soure to. 
dos os crimes particulares denunciados pelas r a. tes of. 
fendid::.s. 

. ~fórn disto direi que, em v1 z de não spresentar o per
JUno as duas condições que o nobre senador mencionou, 
parece-me que elle as 1eune, e mesmo cm alto gráo •. Elle 
ollende não só a nwr;,.l humalla, mas a religiil.o, e põe 
em perigo, a porventura Nacrifica, a vida, a liberdade ou 
a fortuna do ínnocente: ora, esta condição por certo cf-
ftn1e a .Jei moral das nações. . 
~as d1sse o n.obre senarl?r que~ quand.o tivessea pri

'llena das CIJD::Ilt,.:õ<s refendas, nao reuma a da gravida
de ou importoncia, mórmente em relação ao estado, que 
o11tros reunem. Entendo, po,ém, que mesmo nesse Een-· 
tido póde ter imp01 tancia maior do que alguns dos pu-

M.uitos <!!estes crimes entrão na classificação dos de
lictos do codigo francez, e por isso são excluido• do jul
gament:l na Fr~nça quando commettidos em púz estran· 
geiro i o projecto, JlOréru, sem attendtr á importancid 
daquclla distincção, lança uma rede, a que não póde es
capar o mais pequeno Ctime commettido no Illi1is remoto 
fJ8iz. 

Poderá ser a1 sim per;eguido e vexado um brasileiro 
sem desagraclavei~ coo1equencias para o governo impe
rial; mas o estrangeiro reagir~, profegido pelo. seu goverM i 

tros crimes publicas que se incluem no artigo. · 
O perjurio póde olfender altamente não só os particala

res, como tambrm directalllente a causa publica. As ques
tões ou reclam:ições internaciooaes algumas vezes tam-

e estou certo que o Sr: mmh~'o dos negoc10s estra~gei 
ros não ha de aprovCitar ll lacu!Jade dada no proJeCto 
para fazer distincção de potc.ncia grande e potencia pe
quena, ha de tratar a todas Igualmente, não ha de fazer 
uma di11'erença odiosa. 

0 SR. MINISTRO DOS NEGOCIOS ESTRANGEIROS:- No 
Brasil nenhum miniltro é capaz de fazer eGs.a injustiça. 

0 SR. YISCONDE DE ~fARANGUAl'E:- E' por i;Eo 
mesmo que eu .i ulgo aque!la faculdade comproruettedora 
quaodo, tratando-se de um subdito de potencia fraca, não 
se atteoder ás nclama~õ.:s do S€U ministro nesta côrte; 
mas, por ~ais fraca que .cii.a seja, as suas repre11alias po
dem recah1r sobre. brasileiros, a quem não serão menos 
dífficeis as provas de ~ua ionocencia. · 

Senhores, já se vê que não foi um castello no ar que 
levantei com o meu voto sep1rado. 

As ligeiras c..bservações que .tenho submettido á consi
deração do sen;,do partem umcamente do empenho que 
co!llrãhi quando, membro. da commissão de legislaçao, 
fUl consultado sobre o prOJecto de que nos c ccupamos. 

O SR. PIMENTA BUENO :-Não reproduzirei as obser
vações geraPS luminosamente expendidas pelo nobre se
nador }Je!a Ihbia, par·a fundamentar não só o direito, 
mas a necessidade cu convenieocia em qtJe nosso paiz 
está de adoptar. lei~ providentes sobre a importante ma
teria de que se trata. 

Depois de agradecer a S. Ex. suas ex.pres~ões em rela
ção á commhsão, e de exprC'ssar que muito estimo que 
elle adoptas~e algumas dos emendas por ella feitas ao 
nrojecto vindo da camara dos Srs. deputados, começarei 
por oll'rrecer algumas obscrq11ções em resposta ás objec
ções que oppóz quanto a algumas outras: em seguida 
terei a honra de responder tambem ao nobre vi~conde, 
senador pdo Rio de Janeiro. 

O illus1re senador pela Bahia diverge da commissão, e 
ofi~receu por isso sub-emeodas quanto ao seguinte: Pri· 
mo, para que não se incluão no artigo os crimes de pcr
jurio c peculato. 

. I . . • a notou que 

bem demandil.o provas testemunhaes. . 
Mesmo na que~tão crimioa.\ particular este crime olfe

rece uma face de interesse puulico de a\tJ gravidade. O 
jurameoto falso para punir de morte ou gravem' nte o in
uocente ataca todos os elemeoto> da administração da 
justça criminal, faz dos tnbua;;es um instrumento invo
luntario de odio, ou corrupção, perverte a prova de jura-
meoto. · 

Figuremos uma byp·)these: Um brasileiro, em um do~ 
estactos confinantes, ou em qualquer outro, posto que 
ilmccente, é accusado de haver commettido uma morte ; 
um outro b1 asile iro, por od,o, ou corrompido por dinhei· o, 
concorre por SfU fabo testemunho par11 que aquelle soil'ra 
a pena ultima, ou perda sua liberda,lc e fortuna. Passado 
tempo sabe se que tal tei5temunha fui perjura; ora, se 
succeder que ell8. appaeça no terri.orio do imperio, não 
terão os tid10s ou parentes da victima direito de pedir a 
punição de um tal crime? Não lhes restará senão a -vindi
cta particular, ou a impunidadt? A n~ 1 punir-se este crime 
tão immoral, JllOrque punir outros muito menores? ! 

Estes principios teem predominado aré nos tratados de 
extradiçao ; o perju' io é um dos delictos que justificão a 
remissão do crimu:10so; e, por certo, quando um governo 
entrega a outro o perjuro, faz com que elle seja punido. 

Assim, pareceu á.commissão que tal crime não deveria 
ser excluído; que, a colloca-lo no art. so, procederia em 
desharmonia com a divisão adoptada relo n·mo co igo 
criminal, que não havia inconveniente em referi-lo no 
art. 1 o ; c que inconveniente, sim, houvera em omitti-lo. 

Pa&sando agora a trat:Jr do peculato, direi que entendo 
que esse crime deve tambem ser mencionado no art.Jo, 
attenta a disp.:>siçã'J do art. 172 do nosso codigo criminal. 

O nobre senador, que argumentou com a lei e.juris
prudencia f, anceza, sabe que e!'lsc codigo qualificou o 
pecuiato dilferen1emente do q•~e fez o nosso ; referiu-1e 
sempre ao respectivo abuso do empregado ou funcciona
rio publico. Nosso codigo penal, indo de accordo com · 
aquelle oease sentido, :.ccrcsceotou no art. 172 que no 
mesmo crime c penas iocorrerlílo os que, isto é, qual
quer outro individuo que por qualqztel' titulo, tivessem a seu 
cargo dinheiros 011 elfcitos publicos, e delles 1e appro-
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dente em paiz estl'a·ngeiro, incorresse em tal crime, cs'· 
t:.ria sujeito á sua penalidade, embora objectasse que 
não era empregado ou funccionario publico. 

Ora, como o nobre senador bem ponderou, a intelli· 
gene ia e applicação da lei penal é strictijuris, e por isso 
não sei como se pl)deria qualificar esse banquelr:>. de 
funccionario publico para podt:r punilo. 
N~o procedt>, pois, a argument~ção invocada da lei ou 

jurispradencía franceza, porque as duas legislações não 
são identicas na· qualificacão do · crime. Convinha, pelo 

. contrario, remover toda a duvida e não cahir em· lacuna, 
que poderia ser prejudicial. Desde que nossa lei não pre 
visse e :menciona~se a hypotl~ese, um tal indi.viduo, de
pois de ter commettido o crime, p ?derh vir ao Brasil e 
nelle reMídir impunemente. · 

Em França esse wme conserva essa denomiuilção 5Ó 
quando é.commettido p::1r fuoccionario publico, e en!ão 
pesa sobre elle a competencia penal da responsabilidade 
em qu~Iquer plrte e.m que esteja: entre nós essa deno 
lninação se estende aind.t mesmo ao que n:io é f1in:cio· 
nario, e por isso é mister não olvidar a competencia 
penal quando o crime seja commettido fóra do impetio. 

O Sa. V .ASCONCELLOS: -E quanto aos arts. l70 e 171? 
0 SR. PIMENTA BUENO: -Os arts. 170 e 17l referem 

se sem duvida a funccionarios pubHcos. 
O SR. V.ASCO:VCELLOS: -Foi sobre isso que versou a 

duvida do Sr. Nabuco. · 
0 SR. PIMENTA BUENO: - Se foi' só sobre isso, a com· 

·missão não se oppõe a que se supprima a referencia a 
es!es artigos. Elia citou-os sómente por conaexão da ma
teria do art •. 1. H, e por não haver inC(IOVCUiente nÍ$SO .• 

A. ultima divergencia do nobre senador, ou su.a ul1ima 
emenda, dirige-se a supprimir ~s püavras -ou que os 
obtenha em l'irteedé de algum acto publico seu. 

No art. to di,) projecto que. veia da camara dos Srs. de 
putados estabelecia-se tres nypothe$~S para legitimar o 
julgamento ou punição: a· 1 a era a do reg ressoou vinda 
espontanea do inic1ado delinquente para o territorio do 
imperio; a 2a a da extradição; e a 33 dizia- ott que por 
out,·o qualquer modo fosse priSto á disposição do governn. 

A commiss.~o reconheceu que, além da vinda espoota
nea e da extraJição, l1avia com eJfeíto outros casos que 
verificavão a presença do delinquente no imperio, e em 
que elle dcvelia ser punido; mas reconheceu lambem que 
a phrase usada ne~sa 3a hypothese era muito !<~ta, e por 
isso mesmo perigosa. Em sua extensão podi:~ e lia com
prehender o caso de naufragio ou outros. semelhantes, 
cm que os sentimentos generosos das nações civilisadas 
só olhão para a desgraça. 

Procurou, pois, sub;titui-Ja por outra expressão, que 
iucluisse os casos de justa puniçãl'), e resalva11se todos 
os outros que a humanidade 1 ecommenda ; e pensa que 
a expresião de que usou corresponde perfeit;;meote a 
~eu fim. 

Supponha. se que um ou mal• brasileiros tin-hão .ciJm· 
mettido crimes contra o imperio do outro lado. de nos~a 
fronteira do sul, por exemplo, moeda Lisa ; que, .come 
Çldas .por es:-e ou outro mut_ivo nossas hostilll}ades com 
o estado confinant~, .uma parttda de nossas forças peDetra • 
va nes>e estado, e que e;n seu t:aJecto . prend_ia esses 
delinquentes e· os conduzta ~ara o __ 1mper10,, tertamos o 
caso previsto · porquan!o nc<~o tenao elles vmr:lo espon· 
taneamente, r;etn por extradição, e sioo por virtude de 
um acto publico e muito legitimo do go~erno; d~r.se
hia, pois, legitimidade de pun.ição. ~ra, a s.upprimir:se a 

· ga Jrypothese, elles não ,pode não ser Julgartos ou pumtios. 
Muttos outros casos semelhantes podem ser reprodu· 

zidos. Na hypothese de occupação de alguma po1ção da· 
terrilorío est:aogeiro por forças nossas ou da captura de 
algum corsario, se prendes1emos alg~m brasileiro que 
uv·es~e tomado armas contra sua patrta, ou C"lmmelttdo 
)JO)tilidades contra o Brasil, teríamos um acto publico 
que Jeaitimava a punição, embora elle allegasse que não 
se ach~va ·DO nosso tcrritorio por 'Jinda espontanea ou 
· , · • meios unicos que prevalccerião a supprimir-

Quando um empreg~,do publico bra•íleiro fóra do im
perio commette um abuso em suas fuocções, e o governo 
ordena-lhe que se recolha ao ímperio para responder 
por isso, de· cPrto que elle não vem espootane~mente, 
nem por extradição, e sim coagido por eJsa ordem da 
autoridade. . 

Poderia citar outros exemplos; creio, porém, que bastão 
estes para demonstrar quanto seria inconveniente a sup-
preuão. . · . · 

Por outro lado a redacção adoptada pela commissã9 
resillva os ]Jrincipios · q11e as impirações generosas da hu-. 
manidade fazem predominar entre· os povos civilisados. 

Embora um brasileiro tenha commettido um ou .milis 
delictos fóra do imperío, se em uma viagem.maritímael!e 
for lançado por naufragio sobre as costas do B··asil, nossa 
lei o protegerá, porque elle não pisou no· territorio na:; 
cional em virtude de acto do governo. Se uma embàr
cação nossa mercante ou de guerra o recebeu no alto 
mar, porque o barco cm gue navegava se incendiava ou 
ia a pique, não v'eremo~ ahi senão um officio · da humani,.; 
dade, c não um acto p~blico do governo. E assim seme-
lhantemente. . 

Passarei agora a responder ao nobre senador autor do 
voto em separo do. · · 

O nobre senador pela Bahia já demonstrou a injustiça 
com que o voto separado arguiu a cnmmi;são de contra
ditoria, porque incluiu o a:ti&o só alguns crimes pub,licos 
e não todo•. Accrescentarei somente que se a commusão. 
tal fizeue então é que mereceria censura. Seriá mani
festa a pouca refleitãn empregada em seu trabalho, desde.· 
que ella incluísse nesta lei crimes que só podem ser com
meltidos deDtro do imperio, oú qui', embora pussão· ser 
começados fó a do nosso territorio, não po(lem ser segui
dos ou consummados senão nelle: para mo já temos lei e 
competencia. · . . · . 

A' ~:xcepção destes cnmes. e de algum outro de p.ouca 
ou nenhuma importancia, todo; ,os .mai$ forão contempla
dos no artigo em àiscussão, e eu tenho a honra de pedir 
ao nobre visconde que aponte algum dos que laborã.o na 
sua censura. Nestas medtdas .as gmeralidades ou con
cepções vagas para nada prestão, é de ne.:essidade a ana
lyse meditada e firme. 

A simples leitura de qua~quer do~ artigos não incluídos 
demonstra evidentemente a exactidão do . que pondero; 
e consequentemente o predomin~o de ~ossa jurisdicção 
terr: torütl. ainda no senttdo o mats restrtcto •. 

Quer o voto separado, quer o discurso do nobre vis-' 
conde senador pelo Rio de Janeiro, reconhecem, nãosó o 
direito que temos, como mesmo 'a neces;ir!ade que ha 
de provid ·nciar a respeito do assumpto de que tratamos. 
Suu objecções, poi;, não se ~ppo~m senão ao mo<!.o ou 
impelfeição do proJecto q11e dtscuttmos. Ora, emtal caso 
0 que pedem .a logicr1 e o serviço que devef:llOS a nosso 
patz 1 Parece-me que pcdião que o nobre senador, tão 
h.1bilitado como é, e como todos reconhecemos, em V.!lZ 
de generalidades off~recesse, as_ emen~as q~~ devessem 
supprir as bcunas ou substi~f:lir ~s dtspos~çoell ·J?lenos 
boas ou que a ser tod:il o projecto mconvemente, tlvesse 
a bo~da.dl! J.~ aprfs~utar a substit~içito de!le. A_liás tere
mos sómente o d11 eu o e a necesa1dade, mas na o a pro· 
videncia correspondente. 

Que se recrimine uma med!daporq?e não é fundada 
em direito, porque, embora .seJa, nã~ e n~cessam, OlJ: é 
inopportana, e que em ta~s-casos .nao haJa P?rque olle.
recer emendas ou substttatçao, e!llendo eu pedettamente; 
mas na hypothese contraria nã.o, ou pelo menos ha uma 
denegação do serviço que devemos e podemos prestar ao 
nosso paiz; 

!'lias, em seu di9curso, post~ que o yoto separado não 
duvidasse do direito e necesstdü.de, dtsse o nobre sena
dor: • Tr:~ta-si! de um principio duvidoso contra o qual !la 
de haver ,.eclamações1 e a pr~dencia aconselha! ou que nada 
$efaça, ou a jazer-se que SeJa de outra manezra.ll · 

Ora creio que o nobre senador não poderá demons· 
trar q~e o principio é duvidoso, ou se refi!a a f!lctos, o~ 
se · · · ao direito; c quo pelo contrano cu poderei 
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demon=tra~ o inverso, ~ssim em uma como em outra 
dessas relações. 

Para provar por factos que ... o principio não é novo, 
nem duvidoso, nem contest~ do p-CI~. via de reclamações, 
h.as.t~ consultflr as legisloçõ~s · de.q·uilsi todos 03 povos 

·seguido no paiz estrangeiro e não obLi ver uma inteira 
repar~ção. . 

CivJllsados. • ·; 

P1)is que? em fdCe d 'S"e dever, que é reciproco, po-
1er-se·ha porventtlr'l duvidar da obrigação rigorosa em 
que estâ o bra·il~iro, em qualquer parte' nde se ache, de 

· Com effdto, no co ligl) de instrucção criminalda.:,~~nça 
lemol!l: « Art. 5. 0 Todo o francez que se tornar· •éul
pado, fóra <lo territorio da França, de um crime atten· 
tatorio á sfgurança do tstado, de falsifi,·ação do sello na
cional, ou de n:: oedas', ou papeis nacionae•, ou de bi· 
lhetes do banco autorisados pela lei, podtJr á ser proces
~ do, jul~a lo e punido em França, segundo as disposi-
ções das leis ft·ancezas. ·» · · . 

respeitar ~s leis de seu paiz? · . 
Cooaequenternente é preciso invt>rter os factos e o di~ 

rei to p~ra estabelecer· que o principio e novo, duvidoso 
ou mJetto a reclamaçCíes. 

Não pude comprebtmder bem uma outra argumentaç_ão 
do nobre senador. Parece-me que el!e dirigiu-se a pon
derar que, sendo a lei ou jurisdicçflo penal territori"l~ o 
crime não deve eer punido sm1o no log~r em que é com· 
mettido. · · 

A nov:issiml reforma judiciaria de Portugal no nrt. SG! 
diz : « Todo o p0rtuguez que em paiz estraog·iro com 
metter os crimes de alta trai~ão, fulsiticaçào"•qc sellos do 
estado, de moedas portuguezas que tiverem êu•so legal, 
de papeis de credjto pllblico e de not:ts do:: ba.ncos auto
risldos por lei, poder â ser processado, j11lg~.d·, e punido 
em Portugal e s.u as possessões, segundo as. disros' çõ.:s das 
lei~ portugu~;~7 a~. » · 

Para não fatigar o .senado, deixuei rle ler as mesmas 
disposições dds leis ou codigrs da Hollanda, da Austria. 
Prussü, B~viera, Saxonia, Wurtemberg e outros estado~. 

A propria Inglaterra, cujà legislat;ão é muito espet:ial 
e em alguns pontos bem divergente das leis de outras 
nações, segue a este respeito o m:smo principio, e se não 
me enaaoo a~é o ex.~gtra. 

Elacl~stone, um r os seus mais respeita veis j ürisconsu l
tos, refere a sua lei pati·ia nos seguintes termrs: • A fi
delidade, allegean;e, ao rei é o vinculo que liga o subdito :~o 
estado.em reciprocirtade da protecção que deli e recebe. Um 
inglez qu'é pas·a á França ou â Chi111 deve nesses paizes, 
como antes devi8, a mesm1 filclidade â sober:mia da In
glaterra. Vinte ou mais annos depois deve-a como devia 
antes de deixar o seu paiz. O ingler.. nasceLt subdito de 
seuprinci(?e; não póde, pois, por nenhum acto, nem mesmo 
jurando fidelidade a outro, desprender- se do de·rer de 
.fidelidade para com elle, pois que e> se dever é intrín
seco, primitivo e anterior a qualquer outro; n~o póde 
desligar-se senão com o consentimento do pdncipe. l'ód<:J 
um in<>lez na verdade ver-se em circumstancias embm!
çadas desde que juroú fidelidb de a ur;n Clu tro; ~as a c o lp:: 
é sua, porque collocou-se em tacs CJrcum~tancw~, e essa 
culpa não seria razao sufficiente rara exonera-lo do seu 
dever. ~ 

A lei pesso~l da Tngla terra segue, pois, o ioglez em 
qualquer parte do mundo a que elle vá; em qualquH 
pat te do mundo elle. deve lhe inteira fidelid~tle. . 

Ora, ditá o U<'ib'e renador que estes principio; ou factos 
são novos, duvidosos ou contesta<!os por Ül de redama
ções? Réclamârão ou arguirão os governos seus proprios 
plincip!os e tactos '1 Seria urr>a grosseira contr3dição. 

A Inglaterra, assim como os outro& governoi, fun1a-se 
em um princlpiov:goroso, commum para todol; funda se 
no dire:to claro e 1nccnte~tavel, intrínseco, de sua sobE:) 
rania. 

A soberania nacional tem rem duvidl algnma maiíl de 
uma rela,ção. Elh se não circum~creve, não comprercnde 
só mente a juri•di..:ção terri Lorial. Além t!esta e de outros 
direitos que invocarei, quando se tntta! do ar~. ~0, ~om 
prehende tambr.m, c sem a menor duvt>!a, a Jlli!Sdict;ào 
pe~soal que conserva sob! e seus subditos c·m qualquer 
parte que estejão, e principalmente ew.quanto silo Eeus 
subdítos. 

Mas, senhC'rfs, q11o regra é. esta, ou como ella se en
tende? Respeita a local d<~de efpeciol do crime acs fa
ctos purameote int'!rnos, ou prende a soberania nacional 
mesmo em outras relações ? . 

No prop1io direito puramente interno nem sempre !ssa 
regra e seguida, em lelaçào â localidade especial; tmlflS 

o exemplo no caso de rebellião : a competencia é obra 
ela lei. . . 

Quanlo, pcrém, tem-se de relaci•:mar .o dheito com . 
factos verificados fóra do paíz, cumpre fixar bem ás idéas, 
fixar. com p• eciaão. 

A j Ui i· dicção te• ritorial de um e~ ta do nada mú .. é· do 
que o poder, exclusivo d~ qu~lquet' ou Iro, que elle tem de 
exrrrer sua jurisdicção e não consentir q11e outrem exerça 
d- ntro dr. seu proprio te~ritorio. Emquauto as peisoas ou 
cousas ahi estão, EÓ a su< juri1dicção prevalece, salvo se 
ha seu consentimento em contr;;rio. 

Ora, tratamos nó~ de ir i•utituir tribunne3 cm algum 
paiz estraog~iro, prend.:.r bhi algum delinquente, ou ahi 
applicar-lhc :o lguma (eoa ? Cenarueote Tláo. O que a lei 
flrojectada pretende é cousa diversa; é considerar os 
factos, embor-t praticados fóra do paiz, mas não fa_zer 
applicação de suas leis a tlles ~enão quando o seu ant.or 
esti~er preseute no imperio, stnão quaudo ahi for subdtto 
,de~te natural ou temporario. 

Não ha, pois, invasão da juri1dicçào a:hcia, c sim o 
uso do ditetto da jurisdicção propria. · · 

Certamente ag palavras- a jurisdicçdo criminal.ét.er:rltc
rial-t ãJ querem dizer que as lers de um pa1z deyão 
ser tl(sprezadas ou ctrent1idlll impunemente fóra delle, 
não quuem dizer que oão po~são 1er apprcadas a esses 
fac tos, nem. mesmo dentro de seu!! proprios limites, earbora 
oão se o!f, nda JUrisdicção alheia. 

A falta de precisá!) na intelligéocia dessa expressão é 
má, não importa menos do que o desconhecimento dos 
direí'os n~cionaes. 

Uma outra arguição do nob~ e sena· do- foi a da difflcul
dade das. provaJ. Se, porém, temos direito e convmien
cia em providenciar sobre taes crimes, <leixa!emo,s de ~a-
7e lo por isso que :~s provas algua1a vez ser ao drffice1s? 
Essa razão nunca dtkl"e o lebislador. 

Nos cr:mes commettidos no interior muitas e muitas 
vezes labora-se nessa diffi~uldade. 111 ct·rto~ crimfs q11e 
por sua· natweza por vezes imposs1bilitáo a convicção. 
Nesses casos o que se laz'l Deixa.-~e ce punir, porque 
quando náo ha prova não ba crnne: faremos isso :nesmo . 
quand_o ol!o a pu~e mo~ conseguir, m3s quando obtid-a 
uão tr Jumphará a Jmpuntd, de. 

Demai,, o meio de obtc-la não será tão diffidl como 
iudica o nobre senador. Temo; p~n crer na opinião con
trati:t a autoridade das diversas ·na~ões, que não se det:
verão perante e;sa difficuldade; faremos o que r,z •a In
glaterra, que por me:o de seus comutados obtem o depoi
m: nto de sel.ls subditos. 

O brasili'Íru porque sahc do territorio ele sua patr:a 
não d~ix'l de ser bra silo iro; o laço mord da sua asso
ciaç!!o politica não se romre, vigora do me~mo m.1do; 
elle leva comsign o dc•·er de fidelidade ás lt is brasilei
ras, e o dir·eito de ser protegillo pclr> Rrasil. Pur ausentar· 
se do llrasrl não muda de n~ ci1 n :!idade. 

E I) que é e[ se direito de protecção que elh tfm, e 
que o Bré!sillhe de~o cm todtt e qualquer parte? Quanto 
vale ou importa? Vale ma:s que muito, v:.le pr r ventura 

Pod. rrmos porventura em muitos cases obter do 
r c spcctivo g'lVe• no o cc nsentimento para proreder a exa
mes, ou para obter c utros meios de ct,n~icc;.ão. E' as· 
sumpto que se rã muitas vezes de interesse commum. 

Uma observação mais fez o nubre Sf nndor que n~o 
puJe tambcm comprchender bem. Dis~e elle: não ~a~os 

· · os v' · cs os · br<: rcs 
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O SR. VISCONDE DE MARANGU.APE: - Que podem guerra civil que tivemos na prc.vincia tle S. Pedro do Sul 
solfrcr. podia fornecer exemplos do quanto e !la é previdente. O 

O Sn. PIMENTA nmmo: - Ou que poãom sollrer : o perdão .ou amnhtia n~o podtm . suppri-la conveniente-
que quererá, p1 rém, dizet· o noure senador nessas pala~ wentr. - . 
vras, ou como deverei entende.:las para ·responder ? o nobre senador fez ainda alguma observação sobre o 

direlro de. ·imrôr, penaltda(~e sobre ~strangeiros por 
O Sn. VISCONDE DE MAn.ANGUAllE:- Não me faço ractoa pratteado~ fora do pm: como 1sto é ma teria do 

demagogo quando sou conhecilo pelo contrario. út. 2o, de proposito reservarei a resposta para qúando 
· O SR. PI:UENTA BUENO: - Pois bem, notarei sómen· tratar-se deite; não quero confundir a discussão do 

te qlle no,sas leissã•l ju~ ta&, nada teem de severas, e que at t. 1° com a do art. 2°; são m.aterias. diversas, e con
o prcjecto n1o augmenta um116 peoalidad•·; pelo contra· vém que _conservemos methouo e precisão de idéas .• 
rio a"ttetlú ,, esLabeleúnõo prescripções mõ is abre,·iadas; Não .sei se nos ·apootameutos que tomei escapárão al
f,,zmeimo es! a peoalitlade Lcultativa, para que não te· gumas outras ~azõe• oppostas ptlo nobre. senador; se cs
nha logar senão quando os .direitos e interesses publico• l)apárão, e elle tiver a b(nda<le.de reprotluzi-las; terei a 
reclamarem. Se, poiJ, :.<S palavras do nobre s_enador fizc honra.de expór as idéas da·commis$ãO a resfeilo. 
rem alguma impressão no ·publico; este .que pondere no O SR. D. MANOEL: ·-Sr. presidente, que a ma teria 
que deixo exposto. da. proposição é de grande . importancia, ·que a nossa 

Outro t.!d"eito do projecto, disEe o nobre senador, é lt'g•slação penal resente·se de uma lacuna que é indis
de tüo ser completo, e de depender ainda Ud regnlamen- pensa v e! preencher, está isto conhrcido já peJo gove-rno, 
t0s do g·nerno, e reglllamentos em ma teria crimioal. . que por urn dos seus mem.bros offcreceu este projecto 

Como i1to uin-ia não esta em discussão, respondem na caruara dos deputados, Já pela mesma camara que 
iUtrnnrLmeate. no• enviou esta. proposíção,Já pelo senado que a appro-
. Q nobre senador, que tem sido min!~tro dos negocio~ vou em 1.1 discussão; e t s i Ilustrados senadores que 

estr<:ngeíros, sabe bem que em matems que teem rela- ~ca?árão de or~r recpnhecêrão e co_nfessárão que· é 
ções iuternacionaes ·é bom ver o que outros governos IDdt$pens~vel sattbfazer a uma nece.sstdade g~ralménte 
trem feito ou r~zem em Cil sos identicos, colligir seus re- reconhecida. ·A questão, portanto, versa sobre os meios 
gul~menlos a respeito, notar quaes os princípios jâ r e- de supp1 ir uma d•s faltas do nosso ·codigo penal. 
ca-bidos e recoobecidos como melhores. Ora, o governo O secado entendeu. em sua sabedoria que convinha 
te_m m~is meios para: isso do que nóJ, e conseqneutemente enviar a proposiç~o que se ,discute. ás .illusttadas com. 
parece acertado confiar·llle a confeéç~o. de~sas med das misrões de ccnstituiçao e Jegis~<iç~o, as quaes, depois.: de 
secundárias. E por que modo o f<~zemo)? Subordinamos i8so acurado exame e profanda med1t~Jção, derão o.parecer qu<l 
afinal á approv;.çllo Iegisldtiva. está annexo â proposição; accrescendo o voto separado 

0- sn. VISCONDE DE MAI\ANGUA.PE: ~Então é uma dedous nobres senadore9; os St·s. visconde de Maránguape 
proposta de lei. e ~arq.u~z de Olinda, todas estas imporrantes peças estão 

hoJe lUJ~ltas á. dehbera~ão do senado. A discussão, é ver
. O ~R. PIMJ!~TA BUENO:- Poi~ quando seja não ha dade, limita-se ao :m. 1o; mas V. Ex., Sr. presidente, 

DIFSO m_con}eDJeDtP. . ha de concordar que é indispensavtl alg11mas ve1es 
Per:m.llt~. o nobr~ seMdor. que reclam~ agora contra chamar p3ra o debate outros artigos que com aque!Ie 

umamJUSUça que t~z <o pr(•J.eCto a _r;-speltO da .P~lavra teem intima ligação. 
poderéio, ~u por s.e ter f<!lto .tacnltattva a d .~POS'ç~o do Principi.lreí por declarar que prefiro. as palavras do 
art. 1°. Dts1c: •· p,1ra que. é u ~-'? Para pum r o onental projecto- serão processados- ás da emenda-'- poderão 
porque é fraco, e não puotr o toglez porque é foi te? • ser processados-:.., que propuzerão as il!ustres commis.:. 

O SR. VISCONDE DE ~fARANGUAPE : - Perdoe me; foi' slies de constituição e legislação. A: outra camara n1l.o quiz 
em rcftJrencia ao precedente orador ter dito que era pre- arbitrio, nãodeu fiCuldade ao ~o~erno para ma~d~r ]lro ... 
ciso armar o governo desta f-1cutdade. ce~sar 011 n,ào processar os brastlenos que em pa1z estran-

. · , ·• . d . - h ~ geiro perpetrastem crimes; o r de o ou que fossem proct s· 
O ~R: Pl:UENT~ BuBNO • - Ato a amm llao a algu- ,ado1, e me parece que proce.leu bem. Senhores, em ma~ 

ma lnJUSl!ça pnmetramente ao pensamento. d.t camara téria criminal eu não dou arbitrio a n:n!!'ucm ... 
dos Srs. deputados? . . u 

-, 0 SR. SILVEIRA .DA MoTTA :-Da car:nara dos deputa· O SR. SOUZA. FRANCO:- Apoiado •. 
dos não "Veiu o poderão. O SR. D. M'ANOEL: - .... talvez pense dc>To modo por 

meus habitos de juiz, e juiz muito conrciencioso. · 
0 SR. PliUllNTA BUENO :- F.' verda ,e; então a inj~s-

. Liça é. fdta- ao pt·nsainento dá. comm1ssão, ou antes st:ja 
a culpa só do rtlator dell3. 
.. 0 Sn. VISCONDE DE MAR.ANGUAPE :-Alada bem que 
não veiu da camara do$ deputados, e por isso que fique 
aqui entre nói. 

·o Sn. PmmsrA BUENO:- Que fique, mas todavia !em· 
bràrei ao nobre Ee·oador qúe a Fra11ça, que é bastante 
l'o te para não [uer dis_tincçõc.~, foi a primeira ntçilo ~ue 
estabeleceu essa dispostçllo eom o cancter de facultativo, 
e que mui,Lc s óutros governos que te em decretado dispo
zições analogall;· lf.('ltn,~Jhcs d. do o mesmo c~racter: não 
sHemo$, po;s; ~ óm.e!.lt~:&nós, e n1 m pelo motiVO que o no
bre leDador divi,õu1~1(: .. ·: 

A razão é porqu'&·:~fit qurstões que pod~m ter impor
tancia internacional, e laborar fm muit~s e variadas com~ 
pliccções , é impossível preva ~ priori uma solução 
abi<,Juta e sempre a mt-lllor; é prewo confiar no gover M. 

Em taes casos cumpre 1eguir e imitar a sabedoria de 
nos.salei fuodamental, que conferiu ao governo que1tões 
dcs:a ordem e ainda maia importaotcs, que att:ibulu-lhe a 
direcção de todas as qucstôl3 e negociações ,dtplcmatlcas, 
e me~ mo o dirtito de fazer a guerra o a paz. . 

Seria mesmo, ao menos a meu ver, uma lmprcvtden· 
· · , ,. a'> gove·nC>. A rel>olli~o ou 

Se h a crime, a(mhores, instaure--se o processo nos ter~ 
.mos· da lei ; e se o cnme é r.ublíco, como o sãó ·todos o'" 
mencionados no art. 1°, a 3ccusação d.cve necessariamente 
ser fetta. pelo orgão da justiça. E' este o. principio que 
domina no nos$0 di. e i to criminal. E póue fican arbítrio 
do governo, como pretende a emevda, mandar ou n:Io 
mandar processar crimes publicos tão graves? Não é um 
semelhante arbitrio otrensivo dos mais com·esiohos prin
cípios do dire:to criminal1 Não ataca de frente o poder 
judicia rio? Se o nobre senador pela ~ahia, que encetou a 
dl!cu!si!.o e fallou com n tloquencta c erudiÇão. que 
todos reconhecem, baseoa a defesa da proposiç~o que 
iniciára na outra c~mara na neces~idade de punir-se 
qualquer facto que ofrendesse a moral universal e ajmtl~ 
ça, ha de concorllar com:go em que, sendo todos os _crimes 
de que trata ó. art. 1.o altarr.ente attent•torios da mor<~l 
üniversal c da justiça, e ~té da segurança publ:jca, não 
póde ficar ao arbítrio de ninguem que se lhes forme o 
competente processo. Como, pois, aceils. o nobre ~e-
nador a ctr!enda das commhsões c rejeita assim a dispo•·· 
sição da proposição em que S. Ex. teve ramat~ha par te? 

De passagem direi que não é eles tiluida de fundamm" 
to a arguiç<1o que á proposição faz o voto scp2rado; de 
contradiç:!O (clirei an es de pouca harmonia) entro n 
art. 1o e o so. Logo darti a m:Jo por que as5zm penso. 
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Não resta, pois, duvida que os crimes mencionados no vras « ou outro qualquer modo », ficando inteiram·ente ao 
art. :to atacão a.justiça, a moral universa.l e masmo a arbitrio do governo empregar esse oulro modo para captu
seaurança do e&tado, c por isw devem ~e r sujeito:; a'um rar os brasileiws, não é possível que eu lhe dê o meu 
pr~cesso, para q1:1e os que os perpetrárão sejão punidos. assentimento. Quantos rueios deshone·1tos, immoraes e 
Prestei toda a attenção ao di~curso do honrado membro infames podem ser. empregados para cons~guir o regres· 
por s. Pf.lulo, qné, dando mais uma prov:. dos seus .vastos so de um brasileiro que commetteu crimes em paizes es
conhecimentos, procurou sustenlar a~ emendas da com- trangeiros? E póde uma lei autori1a o emprego de taes 
mis;ão . respood~ndo ·aos argumentos doi illustrados se- meios ? Se as nobres com missões achárão outros mdos 
nadare~ pela Bahia e r~ elo Rio de Janeiro. Para s usteutar hOD!'Stos, JlOI'que os não apontárão? Dir me hão : « Não 
a emenda nas palavra:;:_: poderão ser processados- fi- é possivel prevenir toJas as hypotheses. • Mas o que se 
guron 0 i !lustre senador o caso de gr~ves complicações segue dahi ?·Ficar um ou outro crime impune? E' o que 
gu'e poderião resultar .do proce.sso e. julgamen~o de .um tem acontec~do até hoje e continuará a acontecer. Não é 
J:irasileiro ou estrangeiro que ttvesse commetttdo crune da·hi que ha de vir o mal: o mal pClderá vir do empre· 
·em paiz estran"eiro, e pergunta se não conviria deixar go de meios qu!! deslustrem os que delles laoção mão. 
de formar-se~ processo? Per'!litta-me o meu honr,;,do Fique embora algum cJiminoso impune; mas não seja 
collega que lhe responda negativamente... lev<Jdo aos tribunaes depois de o haverem eogan;;do~ 

o sn.; VISCONDE DE MARANGUAPE:- Apoiado. depols de lhe haverem prometlido perdao, depois de·te-
. . · rem comprado al~uns desses entes que se· prestlio a 

o SR. D. MANOEL:- Concordo com o nobre senador servir de instrumento para actos que a moral repr·o~a ~ 
que póde acontecer, dn.das as l1ypotheses figuradas. por condemna. Quanlas·vezes tem acontecido na Inglaterra 
S. Ex., que um e~trangeJTo tenha co~metttdo um cnme, que• o crime fica impune porque é um caso omisso. Leigo 
:mas com circumstancias de tal maneira attenuantes que depois apparece um bill que se torna lei do paiz e dâ 
0 tornem· di ano de indulgencia ; mas neste. caso os tribu- providencias para 0 caso omisso. . . . 
naes attend~ráõ a essa~ circum~t .. ncias : dado o caso de O illustrado relator. da .commiss'ão Bgurou hoje dilfe· 
que haja uma sentença condemnatoria,. ao poder. mo.dera- rentes hypolheses; d~das .as quaes se podia hone~tamente 
dor· compete exercer a sua prerogattva consutuc1onal, capturar 0 criminoso. . . . . 
perdoando a pena imposta. . Pois bem: consigne-as nas sué)s emendas, e é de crer 

0 sn. SouzA FRANCO : -Apoiado. . que o ~enado as tomará na d,evida consideração~ O 'hon-:-
. • rado senadnr sabe perfeitamente que os tribunaes em 
o. Sn. SILVEIRA DA MOTTA: -·O poder moderador: paizes cidli~ados, corno. a F1ança, não perseguem o es• 

pó de perdoar antes da sentença. trangeiro por crime commettido em paiz estrangeiro em 
o sn. D~ :MANOEL: -·Póde perdoar e moderar as pe- prcjuizo de um francez senão quando a prisão foi. fd~a 

n11.s im1>c stas aos ré os condemnados P?r sente~ça, que é. legal e lealmente, e não quando foi leva~ o ao temtono 
justamente o caso de qu.e trato. _Assim prevmem-se as em cClnsequeilcia de um acontecimento de força maior. 
complicações, que ta~ to preocc.upao () nobre senador; e. Mas, senhores, nóJ estamos no habito de imitar tudo 
0 estrangeiro terá ma1s um mottvo para admirar a nossa quànto se faz·.em outros paizes sem o preciso criterio .. E' 
lei fundamental e pn:á· bem dizer. do m?o~rcha que com por isso que estamos sempre alterando o que temos feito. 
tanta sabedoria sabe usar do prectoso dtreno que ella lhe A legislaçào franceza dá grande a1 bitrio ao governo: logo, 
· ·t ga a legisla~ão brasileira deve fazer o .mesmo. A..F.rança te!n ou or • · . . ~ d -

Figure agora o nobre senndor a hypothese de manddr muito quem a vigie; alli teme-se a respoos.abth ade (llao 
0 governo processar UJ? b1asileiro que ~l)mmetteu um fallo tanto da época bCtual); mas o Bras.tl n~o está no 
crime em .p~ iz estrangeiro; e pelocontrar10 ordenar que mesmo caso. Aqui o goverDo abusa, e abusa mUlto; quant? 
se não ·process~ um estrangeiro q.ue foi co-réo d~quelle. mais dando· se Jbearbitrio sem lim tcs 1 Dê embora o, codt· 

.Quanta odiostdade não acarretaria um.tal proceJimento? go de iostraeçao criminal f, atic(·Z ao governo a faculdade 
de mandar processar ou niío p:o.~essar o cidadão francez 

· (FJa um ·aparte). que commette c• 1mes em paize~ estrangeiros; e~ não le
E' uma hypotbeEe que pó de dar-se, attento o arbítrio guirei 0 txemplo da lá franceza, e attenderei un1camente 

deindô ao governo, que nem f!empre marcha no caminho ás cir comstancia~ do meu paiz. Ao governo não se deve 
da justiça e imparci~lidade. dar senão o arbitrio iodispensavel.' Attenda-se a que se 

E' prudente· prevenir os males, e não dar ao governo trata dt! uma lei permaneote .; não é uma medida de coo-
um arbítrio tão illimi ta do em ma teria tão grave. fiança, é a sati fação de uma necessidade publiCa, ~.o 

Assim peu:ocu a outra camara quando na sua proposi- preenchimento de uma lacuna que existe no nosso·cod1go 
"ão se. serviu das palavras: • S::1ão proces~ados, etc.» I · y 

1 
pena. . _ 

Que corop1icaçíles pod~:rão resu tar de um proce~so Receia-se tanto de compllc~ções nas no~sail relaçoes 
instaurado pelos crímfs graves de que trata o art. 1o? ioteroaciotues, e não se tem medo dos abusos do go
Não teem todas as naçõe3 interesse em que srjil.o punidos verno 1 Eu declaro que tenho mai> medo dos abusos do 
os criminosos? Não é a jitstíç ~,a mora:\ umversal, que governo do que elas complicações, que tanto preuccupão 
aconselha que ó crim_: não~ fique im.pune? E a il!u~tração 0 nobre senador por s. Paulo. 
e moralidade das mçoes na0 soiTrenllo gnnde detnmeoto L~mento que 0 nobre membro pela Bahi1 adoptasse a 
!!C e lias dessem protecção aoz criminosos, e por amor emenda nas palavras «poderão ser processados • ; não 
destes suscitassem difficuldades e complicaçõf•S umas ás posso ter e, 11erança de contar com 0 s.eu voto para que 
outras 1 Pois o crime de moeda falsa, por exemplo, a11'e- sejão preferidas as palavras da prc pos1ção que na outra 
cta só os ioteresseA de um paiz? E, dad:1 o caso especial camara mtreúu 0 voto d<J s. Ex. , . 
e excepcional que figurou o illustre senador por S. Paulo,· Do qt.te tenho dito se yê que ad~P,,tp a emenda do hcn· 
á sabedoria do podct· moderadot· caberá d~r-lhe a._ tlell rado membro. pela .Bahw, que s~J.Pi!l,f';J,.I)JC as palavras • ou 
ç.iio de que for digno. . . porque o governo os obtenha e~\~f!ude de algum act? 

Portanto, a regra deve ser esta: o cnmtooso deve ser publico seu., e devo crer que tamb'iún nega o seu ~ssenti. 
processado e punido. O governo p:m lerará ~oda; as cir- manto ás palavras do urt. 1o "ou outro qualquer modo •, 
cumstanrias e acon~elhará a coró:t que se d1gne usar da 0 SR. NAnuco: _ Apoiado. 
sua pr'erogativa comtitucional. . . 

Não po~>so ·dar o meu aw:n!Imento ás tegum!es p:1la O SR. D. MANOEL: -Senhores, o principio Eni que te 
vra; do art.1 o: « 011 outro qualquer modo », nem á~ da fuudá1 ão o nobre autor do project, origina rio e as illus· 
emenda « ou por4ue o governo os obtenha cm virtude tre~ c~nnrnissõ s de constituiçno e de legislação é cs!e : 
de r1lrrum outro aeto publico seu. » E' um graCJde :H bi- não deixar impune$ os crimes que aff~:~ctao a moral pu
trio q0ue Lambem julgo dosuecessario e até perigcso. Que blica e a ju1tiça. Or:1, es&e principio é tão univer:al qU:c 
se process• m oz que re.•gre:~i.il'!Wl espontan.: anwnte;. o.u cr•mllrcheodo todos os crimes: não ha crime algum que 

.. .. " · ' · c a jus · ; a, é de · · 
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'Parcci1, poi~, qu~, tanto a proposição da camara dos 
Srs. deputados, como a emenda das commissões, d~::vlil.o 
consagrar n? art. 1._~ a mesma disposição que está ex arada 
no art. 3°, IStO é, que serão processados todos OS crimes 
publico! commettidos por brasileiros em paiz e;traogeiro 
porque todos esses crimes, não !Ó os mencionados n~ 
proposição e na emenda das commissõ!s, como todos os 
mais de que trata o co-1igo·críminal na parte respectiv~ 
estão subordinadJS ao principio acima referido. . ' 

Mas porque a proposi~~o apen;;s trata de sei: crimes 
publicns e a emendl de ma;s dous.? Porque não manda 
processar todos os crimes publicas? O que me torna 
perpl~:xo é que, lendo o art. 3°, vejo que elle manda 
pro?essa:r: q~ulqu~r dos crime~ particula_res previstos pelo 
. codtg_? cr.lm:n:l, bave~do que1xa do ofieudido, etc. Q~.wl 
a razao JUrJChca de ta o notavel d1ff~renç ~? Os crimes 
mais insignificantes pa1 ticulares são processadós; crimes 
publicos wav~s de1xão de o ser. A base foi a offensa da 
ruoral untvérsal e da justiç:~~ Nos crimes particulares com 
eífeito, foi eJla ~espeitada; ma I nOS crimes pub[ÍCOS ~nten• 
<1 tU· se q'le dev1a hav~r notavcllimitação. Se h a razões de 
alta conveniencia para que não sejão processa,Jos os bra
sileiros que commetterem crimes publicas ern p·dzes es
trangeiros s~não n;,g seis hypotheses do art.1 •, não militão 
essas razões a respeito dos crimes particulares 1 

E' ainda á legislação franceza 11 qlle se soccorrêrão a 
proposição e as emendJS, para 'e fazer uma· tão nolr.vel 
distincçao? Nào é por certo difficil traduzir alguns artigos 
d? co~i~o de inst.rucção crim1nal e transcrever algumas 
dtspos1çoes d-1_ultuna rtforma de Portugal; é um trab:t· 
lho de mometlto ê que nos dispensa até de pensar. 
AcJ:amos bOas as dispos;ições contidas nos codigos d<ssas 
naçoes, e adoptamo· las sem maior exame ; mas depois 
a pratica prinjpia a mostrar que taes disposições não 
forão bem applicadas ao nossopaiz, e começão as altera
ções todos os annos, como infelizmente tem acontecido 
com mais d-: uma lei .. Se a gravidade do crime está re
gulada pela grav id tde da pena, se os crimes mais graves 
commet~!dos pelos ~rasild:os em. paiz estrangeiro são os 
ctue dev1ao ser menc1onados na let que confeccionamos, é 
facil de conhecei' que a proposiç~o e emendas afa~tàrão-se 
desta regra, princ1palmente combinando se o art. 1.o com 
o ao. As emecdas accrescentárão dous crimes: perjurio e 
peculato. O primeiro t~m diff~rentes penas, conforme os 
casos definidos no codigo criminal. Deve o brasileiro ser 
processado porque pe1jurou em paiz estrangeiro em uma 
causa civel? Attenda o nobre senador por S. Paulo que 
neste caso a pena é de prisao com trabalho por um mez a 
um armo. 

Ora, ciimes pnblicos com penas muilo mais ·graves dei
xárão de ser contemplados na proposição e nas 
emendas. o perjurio é seguramente crime grave, até 
porque atlca de perto a religião; mas não causa sempre 
tantos males como outros. Os antigos dizião que « ficava 
ao cuidado dos deuses punir a$ injurias que se lhes 
fazião. » · Infelizmente é um crime que eu considero fre
quelltfl e que poucas vezes é punido. 

A. respeito do peclllato o nobre senador por S. Paulo 
deu ha pouco explicações que nos filzem crer que não 
contempla nas emenLLis senão os flUe estão incursos nas 
disposiçõ ·s do art. 172 do codigo criminal. Ainda repÍio 
as observ11çõea que fiz a respeito tio perjurio : muitos 
outros crimes publicos ha que atacão mais a moral uni
versal e a justiça do q11e o peculato. 

o qnal se compare. nessas naç5es clvilisadas que todos 
os dias são citadas. 

Senhores, d•!pois de uma experiencia de trinta e tantos 
annos nos devemo1 ir habilitando para sahir da infancia 
e marchar com pa~so mais seguro; vamo-nos servindo 
com a prata de casa; estudemos, sim, o que se passa no 
muod?• mas e.stu.demos com criteri?: o nosso paiz deve 
, e r obJecto pnnc1pal·de nossas medttações. 

O nobre senador por S. Paulo citou a Inglaterra que 
Pffi verdade. é 11rn grande. paiz ; mas perguntarei se 'a In
glaterra va1 beber suas le1s em alguma nação; perguntarei 
s~ em ~eu parlamento se estão citando todos os diaiil as 
leis da França; da Baviera ou da Hespanhn; perguntarei 
se todo3 os d1as ella está alterando a !H1a J;!gislação • 

Não faço esta ultima perg11nta para censnrar a proposí"' 
ção, porque ella não altera, mas estabelece legialaçrto 
nova. 

Todos sabem que a Inglaterra não imita o que fazem 
outros paize~, purque te.rn muita illu~tração e orgulho 
tnc10nal, assan como por estar convenctda que não ha na
ção cujls c1rcumstancias sejã~ semelhantes ás della. 

0 SR. SOUZA FR.A~CO: ..... Apoiado. 
O SR. D. MA~OEL:- Ora, ba n:a Europa nação como o 

Brasil? Não ha ~ Jvgo, a conclusão é que devemos legis
lar de conformidade com as necessidades do paiz, de con ... 
!.nmidade com a pratica que temos. adquirido desde a 

·nossa independencia; devemos legislar com as noções que 
todos os dia~ a~quiria:los nos empregos que occupamos ; 
devemos legislar tendo em vista as grandes questões que 
todos os d as se· debatem no par1Jmento. 

O que quer dizer: • Pois quereis reprovar uma dou· 
trín1 que está coos.gn.ada nos codigos das nações mais 
cultas da Europa » ? Seuhores, não se trata de reprovar 
a doutrina: não viemos aqui discutir se a legislação fran· 
ceza é boa para aquelle paiz, se a legislação portugueza 
produz taes effdtos em Portug~l, etc. : a nossa questão é 
ae a legi~lação desses pai1es póde sei adoptada no Brasil 
sem inconveniente, se ella será aqni tão ptoficua como 
tal vez seja nelles. Portanto, não censuramos, nem pode
mos censurar a legislação de nações tão civilisadas; não 
se nos attribua um pensamento que estamos bem .longe 
de ter. 

MJs disse-se: «Não basta censurar; é neceisario fazer 
alguma cousa.» Senhores, não sei onde está esta obriga· 
ção. Pela mtnha parte digo que posso censurllr, mas não 
estou habilitado para f;;zer melhor. Pois todo o senador 
que nesta casa emitte sua opinião por escrípto pu na tri
buna, que mostra ~s razões por que não dá seu assen
timento a t~es ou taes disposivões .de um projecto, está 
ipso Jacto adstricto a no dia seguinte apresentar, por 
exemplo, uma emenda substitutiva? 

Discuto, apresento as minhas ra7.õef, peço explicações, 
p3ra poder dar um voto conscie.ncioso, para pode1· co~
correr corn o mell pequeno contmgente para que o pa1z 
tenha uma boa lei. 

Felizmente não se trata de uma lei em que apparecem 
os partidos politicas lutando para que passe ou não 
passe; trata-se de uma lei de interesse geral, de um1lei 
cuja utilidade e nece,~idade teem .sido por todos reco
nheciJas. Assirn, podemos discutir com a maior tranqttil· 
Fdade, sem prevenções, sem espírito hosld ou favot·avel 
á adm;nistraçllo. Ajudando-nos mutuamente. estudando 
reriamtnte, pensmdo profundamente, podert~mos, se não 
nesta sessão, na seguinte encher o vacuo que exiete .no 
nosso codlgo criminal. 

Para haver coherencia e pod ~r harmonisar-se o art. i 0 

c: mo ao devia -se cst ·be\ecer a regra de que os brasi
leiros que P-"rpetr:>rem crimes publicas em paiz estran· 
geiro serão processados e julgados guandJ regreJ~arem 
ao Bradl pelos modos marc<dos n:1le1. 

Em muitas outras considerações abundou o nobre sena~ 
dorpor S. Paulo, as quaes me parece que só pód,em ter 
cabimento na discussão dos outros artigos, 

Não sei como legislárão a este respeito as nações civi
Jhadas; vou achando perigo em ler os codigos dessas 
nações, porque possue·se o leitor das doutrin6s que 
elles conteem, 11üo pensa muito 8e ellas podem ou não 
ser transplantadas para o Brasil, (•rganisa um projecto1 

ofl'erece-o 6s camaras, e em pouco tempo é lei do Brasil. 
A 1sidadll que .ha é de estudar as circumstancias 

Eu, Sr. presidente, este ano o não estou muito dieposto. 
a tomar parte nas discussões; hoje mesmo não queria 
f~llar; mas, de~ejando não ser ta.xado de ~goísta e de 
indiiit!rente· â dt~cussilo de um obJecto tao unportante, 
entendi que devia emittir a mi•1ha humilde opinião a 
r~speilo da proposição e emendas~ ell~ feitas .Pelas com· 
missões de const•tuição e de legtslaçao. A dtscuss:lo ha 
de continuar e se eu puder voltarei á tribuna. 
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Verificando-se não haver c~sa, o Sr. pre!idenle decla
rou a discussão adiada por não haver mais quem lives1e 
a palavra, e deu pan ordem do d;a da seguinte sessão, 
além da continuaçao da di~cussão adiada: 

da marinl1a, contarâõ suas antigaidades desde a data· uJ& 
referidas nomeações. 

" Art. 2.o Ficao revogadas as disposições em contrario. 
• Paço da c.>mara dos deputado', em 31 de maio de 

1860.-Conde de Baependy, presi.tente.-.4 ntonio Pereira 
Pinto, 1. 0 secretario. -Cand1do lllendes de Almeida, i 0 ce
cretario. • 

111 discussão do projecto do senado prohibindo as lote· 
rias e rifas de qualquer especie não autorisadas por lei ; 

fa e 2a discussão das proposiçõ~s da camna do' de
putados: 1.a, approvando a pensão annual de 1:200~ 
concei:Jida a D. Antonia Luiza Horta Barbosa e seu~ filhos; 
~a, approvando a pensão annu.1l de 86 ~g concedida a 
D. Franciica Lima do Espirita-Santo Coelho ; e sa, ap· 
provando a pensão annual de 1:4~0~ concedida a 
D. Anl'la Marcel!ioa de Carvalho Pardal; 

" A assemb1éa geral resolve: 
« Art. 1.° Fica approvada a pemão annual de 1 :000~ 

conced1da por decr~:to de ~4 de dezembro de 1.859 á 
vilcondessa de Goyanna~ 

" A1t. 2.o Esta pensão será paga desde a- dat 1 do refe.~ 
rido decreto, revogad~s para este hm as dispo&ições em 2a dilcussão do projecto do Eenado ·· autorisando o 

governo para permittir que as corporacões de mão-morta 
possão possuir os bens de raiz que lhes tiverem sido ou 
forem legados ou doados. 

ccntrario. · 
• Paço da: camara dos d~p11tados, em o 1.o de junho de 

1860.-Conde de Baependy, preridente.-Antonio Pereira 
Pinto, 1. 0 secretario.-CandidoMendes de Almeida, ~o se· 
cretario. » 

Le~antou-se a sessão ás !! horas da tarde. 

t~a sessão 

EM 2 DE JUNHO DE 1860. 

PB.ESIDENCIA DO SR. M'ANOEL IGNACIO CAV .ALCANTI 
DE LACERDA. 

SUHMA.RIO .-Expediente. - Ordem do dia.- Processo e 
ju!gamento ~e certos cr~rnes perpetrados por brasi
leiros e~ pa1z_es estrangetros. Discurso e requerimento 
do Sr. VJsconae de Maranguape. Discurso do Sr. D. Ma
noel. E' retirado o requerimento. Discursos dos Srs. 
marquez de Olinda e Si! v eira da 1\lotta. 

. A's 11. horas da mànhã os··. preaidente abriu a sessão, 
estando presentes 30 Srs. semdores. 

Lida a acta da anterior, foi approvada. 

JIXPEDIEl'l'TE. 

O Sa. i o SECRETARIO leu dous cffi.cios do 1° secre
tario da camara dos dep11tados acompanhando as cinco 
seguintes 

PROPOSIÇÕES, 

« {.a A assembléa geral resolve : 
« Art. 1..0 E' approvada a aposentadoria concedida por 

decreto de 1.6 de setembro de 1.859 ao juiz de direito 
José Francisco de Arrudól Gamara, com o ordenado cor
respondente ao tempo que serviu. 

« Art. !!.o Ficão revogadas as disposições em contrario. 
« Paço da camara dos deputados, em 31 de inaio de 

1.860.-Conde de Baependy, preiidente.-4ntonio Pereira 
Pinto, 1.0 secretario.-Cand do Mendes de Almeida, 1° se· 
cretario. • 

« A assernbléa geral resolve: 
« Art. 1.0 O desembargador João Candido de Deos e 

Silva fica exonerad~ da obrigação em que se acha para 
com a fazenda publica, n1 importancia de 1.:366$980, 
provenien~e de despeza de impressão de suas obras na 
typographia nacional. . 

" Art. 2.o Ficão revogadas as disposições em contrario. 
« Paço da camara dos dep..ttados,em 31 de maio de 1.860. 

-Conde de Baependy, presJdente.-Antonio Pereira. Pinto, 
fo secretario. - Candido Jllendes de .Almeida, 2° secre
tario. , 

a A asseml>léa geral resolve: 
" Art. 1. o OJ otnciacs da arma la e os do respectivo 

corpo de fazenda que tiverem eiT~ctivarnente servido a 
·do de n11• • de r ·- ·a nacionacs como praticantes, 

« A assembléa geral resolve: 
• Art. Lo Fica approvada a pensão annual de 240", 

concedida por decreto de 20 de fevereiro de 1.860 ao 
guarda naci.onal da 28 companhia d.J artilharia da côrte 
Ubaldo da S1lva Braudão. 

• Art ~.o Esta pensão será paga desde a data do refe· 
rido de_creto, revogadAS para eate fim as d~posições em 
contrano. · 

G Paço da camara dos deputados, em o 1.0 de junho de 
1860.-Conde de Baependy, presidente.-Antonio P~reira 
Pinto, to secretario.-Canáido Mendes de Almeida} ~o se~ 
cret~rio. " · 

Forão todas a imprimir no jornal que puLlíca os tra
balhos do senado. 

Comparecerão no decurso da sessão maia 7 Srs. se-
nadores. · 

ORDEM DO DIA. 

PROCESSO E JULGAMENTO DE CERTOS. CRii\IES PERPETRA.· 
DOS POR :BRASILEIROS EM PAIZES E&TRANGEIROS. 

Continuou a discussão, adiada na sessão antecedente, do 
art. 1° dJ. proposição da cumara doa deputados mandando 
processar, aiada que ausentes do imperio, e julgar logo 
que forem presentes, os cidadãos brasileiros que perpe• 
trarern certos crimes em paizes estrangeiros, com as 
emendas apoiadas na referida sessão. 

O SR. VISCONDE DE MA.RANGUAPE: -Sr. presidente, 
eu não considero que o proJeCto tenha sido discutido como 
deve ser. Eu esperava que llou v esse sempre presente 
á discussão algum dos Srs. ministros, até quiz propór 
que Je convidasse o Sr. ministro da justiça. A isto me 
respondeu um dos Srs. ministros que elles estavão na 
casa, e toma vão a si a cl;scussão di.) projecto; mas'· não. 
veiu ainda nem o Sr. ministro da f..~zenda, presidente do 
comelho, nem o Sr. ministro dos negocies estl'angeiros. 

Esta lei é de summa importancia; t~m relação com os 
estrangeiros, até com os estrange:ros não habitantes neste 
paiz; vai actuar até sobre esLranJeirc.s que estão nos 
seus paizes. 

Tudo isto é preciso discutir; é preciso vet·mos o que 
diz sobre a mate lia S. Ex. o Sr. ministro dos nPgocios 
eitrangeiros. Penso, pois, que com o adiomento da dis
cussão não se perde nada; não é uma lei urgentiisima: o 
inimigo não nos bate ás portas. . 

Esperemos que chegue lllguru dos Srs. ministros que 
são membros do senado; póde !er que qualquer delles v.e
nha hoje mesmo, e até entao discutamos outras ma terias. 
Tenho de fallar ainda sobre isso, assim como o Sr. Na· 
buco, que tomou apontamentos, e quero qu.~ esteja pre
sent~ algum Sr. ministro. Jui5o que não eXIJO multo; é 
uma lei que esteve seis annoa sem ser discut1da, p6de ser 

·· · ·· · •· · etalvez· 'scnfiomi· 
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· O SR. PRESIDENTE: - Como quer que seja não se 
póde interromper a d 'scussão senão em virtude de u n 
requerimento approvado pelo senado. 

au'ores do voto em separado que justificassem a contra~ 
d1ção q11e dizíão haver no projecto. Esta as.ser~ão da 
minoria das cornmissões admitto que podia ser mataria 
rle urva observação; mas a exigtmcta do uoLt·e senador 
fni fei1a com tanta insistencía que realmente espantei
me de que elle se admírasse d11 prop:.lslção e não a ti
vesse achado demooslr~da no proprio voto em separado. 

0 SR. VISCONDE DE MARANGUAPE: -Pois bem, Vou 
mand.~or á mesa um requerimento. 

Foi lidJ e afoiado e entrou em discussão o seguinte 
reque1 imento: · 

11 Requeiro o adiamento da discussão até que estt>ja pre
sente. algum do; Srs. ministros, membros do senado. -
Visconde de Maranguape. • 

Sr. presidente, quando vi a limitação que o art. 1.o fa~ 
zia, restrmgind•> sua disposit;llo a certos e determinados 
crimes, esperava que acerca dos criml's particulares se 
guardasse o mesmo principio; taoto mais quanto ares
peilo de ~lguns crimes part:culares as penas silo ·mais 
graves do que muitas d~s que se achão impostas aos cri
mes puhlícos de que fdla o pro;ecto. Se, pois, a gra vi
d~ de do crime exigiu uma pena mais forte em al· 
guns crime.s particulares, o me,mo codigo reconhece a. 
tmport;mcia desses crimes, porque lhes deu maior pu
nição do que aos mesmos crime: pub!icos; e, &e era mis
ter fazer exclusão de alguns, parece que a mes·ma exclu· 
são devia verificaNe a respeito dos outros. 

O SR. D. MANOEL: -Sinto mui! o discordar do pen
samento do nobre autor do requerimento. Senhores, de
claro com toda a fraoq v eza que não preciso das luzes do 
goveruo para dar ou negar o meu voto a esta propo.iição; 
não porque não reconbeçl no mlohterio, e principalmente 
nos dous nossos collegas, mu·ta i!lustração, muita capa .. 
cidade e muito desejo de nos auxíliarem; mas porque1 

prirtcípiad l a discussão, nlo de I" e. e !la ser interrornpid:~. 
iÓ porque se não acha na casa nenhum dos ministros que 
nella teem assent 1. 

E como o nobre senad:lr se fundou na gravidade dos· 
crimes, ao me$mO nobre senador toca mostrar que todos 
os crimes que o codigo classifi;!a entre o~ particulares 
teem pena mais leve que os publicJs, o que não serâ• 
facil. 

. Senhores, cinco membros das commistões de consti
tuição e legislação teem sido ministros; alguns minist~os 
dos negocias estrangeiros. E não estão todos elles hablli· 
tados para darem todos os esclarecimentos de que o se-
nado necessitar para dar um voto seguro? . . . 

. Ainda mais: o art. fo guarda a legislação actual quanto· 
á acção official da autoridade neste negocio ; m mtém a 
intervenção da autoridade na formação desses processos, 
e o projecto acaba com toda a intervenção official a res-· 
peito dos crimes particulares, q11ando, como já disse, 
muitos dos crimes particulares teem penas mais graves 
do que esses publicos, referldos no prOJecto. Se, pois, a 
gravidJde d l de!icto exigiu uma pena mais forte, com
qu~nto esteja classificado Jlarticular, parece que, man
tendo-se a intenvenção official a respeito dos primeiros,, 
devia conservar-se tambem a intervenção da autoridade· 
na puniçao de alguns dos segundos. 

, Não está nà casa o nobre senadvr pela Bahta que lDl· 
ciou o proJecto na outra camara, e que fez sobre elle tão 
esclarecido esrudo? Demais, os Srs. ministr.osestão actual
mente occupados n11 camara dos Srs. deputados, e não 
podem deiKar de asdiltir aos debates por occasião dares
post.i á falia do tbrono. E po ventara o Sr. ministro dos 
negocios estrangeiroB não emittiu. a ~ua opinião sobre a 
proposição, dizendo que ella é necesiaria, e que em ger~l 
ajoptava, salvas algumas disposições $Obre que otferec1a 
~oo~? . 

Não vejo motivo para q11e se adie a discussão, que pro
me.tte ser digna do senado. 

Peloi motivos expostos hei de 'Votar contra o adiamento 
otr.:recido pJo nobre senadot' pelo Rio de Janeiro, a 
quem muito estimo e respeito. 

O projecto para puniç~o dos crimes partic.ulares _apenas-
admilte o promotor publiCo em favor dos m1seraveu:, mas. 
acaba com a intervenção ollicial a respeítú de Lodos, por· 
que prescreve as bases do prbce~so,. que Dão póde for
mar-se senão sobre a queixa do ollend1do ou de aeus pa
rente~, tutores ou curadores, e, fóra disso só admitte pro
motor publico em fdvor dos miseraveis. P~rec~u-me, 
pois; que o projecto não era igual em·suas dtsposJções : 
e como ae definiu isto ? Não o farei agor:1, porque o voto 

O SR. VISCONDE DE MA.RANGUAPE: -Sr. presidente, 
nã.o ha ninguem que menos deseje protelar a discuts.ão 
do que eu ; não pareça que quero protelar; porém 
r~conheço a im.portanc~a da presença. ~e algum dos mi· 
mstros, espeCialment~ a do Sr. mmt~tro de estran
geiros em uma mate na sobre que elle Já fallou. S. Ex. 
nos di:se que algumas das emenda& lhe parecêrão b~as 
(parec~·me qu.e fallou neste sentido) e que, a; comm1s· 
sões amda tenão de mandar outras. Ora, dtga-me o no
bre senador, se se forem vencendo essas emend.ts na au
sencia do nobre minhtro de estraogeiros quando etle 
vier o que aproveitará a sua presença 1 . 

Declarou o nobre senador de que não prec1samos da 
presença dos Srs. ministros, porque o~ membros dss com 
mis$ões de constituiçno e de Jegisl.ção, penso que todos, 
e é verdade, teem s;do ministros; mas, pergunto eu, qual 
será então o projecto de lt:i que nesta casa reclame a pre
aença dd.s ministros? ~·.rara a commissã_o aqui que nllo 
seja composta de ex ·IDIDlStros: conto ag~t só dos presen
tes 20 ex-ministros. Se não ~" preCISao da prese.nça 
do ministro actual pa:a esta d1scussão, não ha preCisão 
para nenhuma outra, porque de ex ·miniitros eslá a casa 
cheia· mais de 20 estão aqui agora, sem f•ll11r dos que 
estão por fóra. Bem vê o nobre senador que estv argu
mento não é valioso. 

Todavia vou já retirar o meu req~erimento, para qu~ 
não pareça que quero demorar .a dtsc~sslio. Eu ~ense1 
que assim concorria para que a d1scussao fosse m/Jls lu
minosa e o min'sterio nos ajudasse com as su»s luzes ; 
mas emfim retiro o requerimento. 

Foi retirado o requerimento c~m consentimento. do se·~ 
nado, proseguindo, portilnto, a ducussão da matena prln· 
çipal. 

o 1 \ •··, I DE O 'LINDA.: -Sr. presidente, o no
.. , · lu dos 

em separadJ jâ o fez. . . 
Sr. presidente, o objecto do art. i o é punrr certos crt

mes publicos perpetrados fóra do imperío. Quando &e 
trata de obj€Ctos tão sagr·ado~, com? e~te.s que são ~ef~ 
ndos no art:go, a indepen iencia, a mtegndade e a d1gn1• 
dade nacional, a constituição, as faculdades dos altos po_
deres do eatado e o chefe da nação, haverá um só brast· 
Ieiro q11e não concorra com seus e$forços, não preste 
seu concurso, para que fiquem ~empre salvos ess~s ob~ 
jectos ? 

Mar, Eenllore$, têde hcrn que, r e quereis. :lutorisar o 
processo do modo por qrle fazeJs, se quereis promo~er 
a punição do crime, é preciso tal!' bem. a p~r. deste

1 
pnn

cipio dar todos os peohores á d~lesa, e precHo .sa,var a 
innoccnci A· L to. é que é para m1m um o~. ecto que n:io 
descubro no proJe~to; não acho q~e a delcsa,. no caso de 
que se trata, ~steJa nas t?csmas Circum,•t::ncJas da accu
Bação; não veJO que. ella tique tão protegida como esta. 

Coocl!bo que nos palzes da Europa, on?e as. CO~· 
lnUDiCilÇÕQS são facei;, seja tam!Je:n filCiJ a IOVeStJg~çao 
do crime · ahi todos os meios concorrem para mo, 
n1Io só a ~apida communicação da;i autoridades cn.tre 
si mas ainda o concurso dos parttculares e os meros· 
q~e se facilitão para descobr.ir o cnme. Ma~ considere
mos que nós e>tamos no nrastl, e que estamos segrega-· 
dos por longa di~ldllcia dos outros povos; o accus~d?r, 
ou publico ou parllcu'ar, nos casos cm que é perm. t.1da 
a accu»ação, prepara-se, arma-se cum todos os docu
mentos conducentes á accusaçlio; e o réo t•:rá as mes
mas facilidades? Terá caLedal sufficiente para mmd&r 
vir !H provas d:t Europa ou de qualquer dos estados da 
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.America, c mostrar sua innoc~ncia 1 E não b1sta, senho
i"es, dispôr de gran les cabedaos, é preciso ter iníluen
cia pessoal para que. outros movão-se em seu favor nes
ses ditrerentes p•ízes, para que inve;tiguem e descu · 
brão as provas de sua innocencia. 

Referirei o que li, não ha muito tempo, e[ll uma obra 
sobre a colonisoção da Argelia, escript 1 ha tre$ annos. 
J1iz-se ahi que os casamemos na Argelia sotrrião grandes 
difficuldades, porque, sr.ndo necessatio certos documen
tos para que a aut:JJidade publica os pudesse e!fcctuar, 
os interess:tdos encontravão taes embaraços que pres
cindião de obter esses doL:umentos, e a rf'laxação tor· 
nou-se escandalosa. Isto acontece na Argel ia cem com
municaçõe~, tão faceis para a p, ança. para a Itali..t e para 
a Hespanba ; não podião os desv<~lirlos casar-se, porque 
não tinbão apresentado os· documentos; em soccorro dd
les vierão os trapisras, que encarregá ão-se então de ol>. 
ter essPs documentos, estabelecê1 ão corre8pondencia' 
para diil'erentes portos da Europa, e assim r~cilitárão a 
celebração dos matrimonio@. Pois, senhores, se um ob
jecto como este, em que vai interesse parlicular, in:e
resse que tbra com tanto iroperio, ~e em um paíz t10 
'Vizinho da França, tão vizinho da Hespanha, se encon
trava di.íliculd:~de para haver documentos, a cujo respei
to não é preciso mais do que recorrer ao vigario .com
petente e ao juiz proprio para dar os atte~todos ne
cessario,, cousa muito facil, e que se !sz sem empenho, 
que tudo está em obter procuradvr; se no meio destas 
circumstancias nilo se podião alcançar os documentos ne
ces~alios, ha de o Brasil exigir que se mandem buscar 
documentos á Europa, aos Estados-Unidos ou a qullquer 
outro estado 1 

para ~bsolver? Com,, pois, hei de arriscar a sorte do 
cidadão brasileiro (agora trata-se sómcnte neste) a um 
julgamento que poderá ser apresentado com apparencias 
de muita verdade, mas em que o réo lião póde mostrar a 
sua innocencia ? , 

O resultado será qt1e a accusação ln de ser facíl; o 
accu~:ador ha de apresentar seus documentos, e docu
mentos. ~lausiveis, e a inoocencia é que ba de gemer. 
Eu nio quero por esse excesso de patriotismo expor nos
sos concL!adãos. a uma perseguição desta natureza. 

0 Sn, SoUZA. FRA.NCO : - Apoiado. 
. 0 SR. MARQUEZ DE OLINDA.: - E este, Sr. presiden
te, é o principal argumento que tenho contra esta dis
}!03ição. Sei q11e os codigos modernos da Europa vão 
adoptando esta doutrina, e as~im devia ser, porque, uma 
vez estabelecida em um paiz, era natural que fosse ado
ptada nos outros, para que não ficassem em peior con
dição ; mas em que época se estabeleceu esta doutrina 
na F1 ança? E estaremos nós nas mesmas circumstancias? 
1'\ão de certo. 

Se queremos a legislação ingleza, adoptemo- la em toda 
a sua extensão, mas não só em uma pa1te. A legislação 
ingleHI .. consi.iera o inglez como tal em toda parte d@ 
mundo em que se achar, e sujeito ás mesmas obrigações: 
o inglez ~empre é inglez para a Iogl~:~terra, ainda que se 
naturalise· r:m outro pai1, 1\las nós pelo facto dene p: e
jecto como que vamo~ eximir o brasileiro de todas as ou
tras obrigações para o poiz e sujeita-lo a processos só
mente em certos e determinados crimes. N:!o se adopte 
a legislação inglezc1 só em um cas·) p::.rticular, que manca 
ficará a legislação. 

lia pois, senhores, difficulJade de defesa, difflculdarle 
que acho insuperavd, porque só uma grande riqueza, ou 
uma grande inHu..:ncia, poderá apresentar documentos 
em def~sa da sua innocencia; !ica esta desaroparad·•, ten
do pelo contrario a accusação Ioda a vantagem: não posso 
admittir semelhmte j urispruricncia. 

Na Europa,-não fallo nos tempos revolucionarios, por
que nes:es tempos tGdoa os homeos são os m9smos, en
tao as paixõ~s são que julgào, e nâo a consciencía illus
trada e desprevenídíl,-mas nos ttmpos ordiulrios na Eu
ropa investiga-se com muitn cuidJdO um crime; n1\o sào 
quaesquer 1udicios que bastúo para condemnar. Ora, se
nhores, entre nós acontece o mesmo? Não posso deixar 
de referir-me a esta r.ircumstancia, porque 'na Europa, 
além da facilid~dc de obter provas, ou para a accus.H~áo 
ou · a del'tJ1a, a magist• aturo, os jurados oflerece 11 

Este, senhores, é o principal argumento que tenho, a 
ra1ão mais forte para não adoptar o projecto. · 

Muitos nos artigos do codigo, que estão comprehendi· 
do~ nestes artigos, obrigão a todo o cid<~.dão em qualquer 
parte em que estiver. O crime de pirataria, por exemplo, 
é por sua naturcz'a pratica'io fóra do imperio; ou então é 
preciso que se admitta que o codigo só pune este crime 
nas águas territoriaes, intellfgencia que ainda não se tem 
dado: entretanto é um dos crimes comprehendidos no 
artigo. A respeir.o do crime de pegar em armas contra o 
imperio, e acerca d·~ outros muitos que aqui veem, posso 
dizer a mesma cousa; a maior parte delles por sua nltU• 
reza jâ estão comprehendidol no codigo, rião é uma no
vidade que traz o projecto; o que acho má o é a extensão 
que o projecto faz a outros crimes. A indepen1encia, o 
chefe do gôverno, os direit,Js magestaticos das camaras 
legislativas, e tudJ isto está,no codigo, tudo isto obriga a 
Lodos cs brasileiros em qu3lquer Jogar onde estejão ; 
fazer menção destes é excluir todos os outros, que por 
su_i natureza tamb:m já obrigão, Note-se agora que a 
m lior parte destes crim·~s não podem ser perpetrados se
não dentro do imperio. 

As diffi~u!dades de provas em favor · da ínnocencia 
en não as apresento como uin argumento novo.· Esta 
ma teria já está , tão desenvolvida nas exposituTas do 
direito fraucez que hoje não se pódd d1zer nada de 
novo, tudo isto está dito. Esla objecção já foi apresen
tada no I!Onse!ho de estado francez quando sé ·discu· 
tiu o codigo. E qual foi a resposta que· por essa occa
sião deu o príncipe arch~chanceler, homem de vastos co · 
nhecimentos d~s ma terias 1 Disse elle : • E' verdade_ que 
póde acontecer isso, mas neste caso é absolv:do o réo, . 
entretllnto que o crimino· o fica certo de que não h a de 
impunemente olfender á seg1nança do estado. , Eis · 
aqui, senhores, a resposta do pnmeiro ju·isconsulto 
francez na occas.ão da discussão ; era o mesmG que 
reconhecer toda difficuldade da objecção. · 

O réo é com eJTeito absolvid.::i, mas depois de Jü1f1i
mentos, depois da ruioa da sua fazenda, depois de. sob~e 
dle pesar uma horrível suspeita, suspeit1 que muitas 
vezes não se ap3ga de. todo m opinião. Ainda mais, e 
isto é mais serio : se a accusação souber arteiramente 
munir-se com provas comprob:.torias e a d<:fesa não pu
der contradizer, e isto por falta de recursos, não será 
condemnado o réo? Note-se que a accusação, na hypo
tbese em que estamos, é oaicial, e portanto habilitada com 
todos os meios de accumular provas, meios de qu~ se 
acha inteiramente desLtuido o accusado. O réo não será 
condemuado! Eis ahi, senhores, a re>posta de Cambace· 
!:es sobre oujecto tão importante : esta resposta é um 
reconhecimento da !orça da objecção. O réo não será 
condemmdo. · Mas a innocencia !Ja de ser perseguiJa e 
cocdemnada. 

SEnlJOres, é muito .notavel um argumento que foi pro· 
duzido no cooselbo de e~tado de França; foi o primeiro 
argumento qu!l se apresentou: cc Os crimes perpetrados 
!ora entende-se sempre que aão premeditados cl~ntro do 
estado, e é util que a lei consagre ebta presurnpção. • 
. Eis aqui, senhores, com que fundamento se sustentou 
essa doutrina! 

Sr. presidente, eu não entrarei na discussão sobre ju
rísdicçilo territorial e jurísdícção pessoal; cu cansaria o 
1enado com a exposição daquillo que os outros teem es
cripto, e e$cripto muito clesenvolvid.~mente ; mas o nobre· 
senador que <tbriu a discussão fez uma dislincção com, 
qu~ pareceu argumtntar vl~t·Jriosamente; essa di~tinc
ç:\o tem 5i..to produziJa por todos aquelles que .sustentll.o 
a opiníão do nol>re sena•lor, e vem a ser- qu~ a compe· 
tcncia díl autoridf1de terrilonal para o conhl!ctmento dos 
rl1· • pr • · 1 ' do · nlio é uma excerção da 
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Senhores, ch~me ·5e excepção, clume··Se applicaÇão 
ou ampliação, ·como se exprimtH.n outros; 11eja como se 
qllizer; ·o que sei é que a jurisdicç:lo penal abrange 
a tudôs que se achá•) dentro do terri orio, nacionaes ou 
e~tranJeiros, e abrange . a na tu r aes e e~tr .. ngeiros 
porque é d rívada da jurisdicção territorial; outro nã(l é 
o seu fundaman(o. Ora, se é derivada da jurisdicção ter~ 
ritorial; tem a me&ma natuzeza de sua ori5em1 é territo
ri:~l. 

Ilfat ·dirá o nobre sen·1dor: «E' territorial e ao mesmo 
tempo pessoal, como pretendem alguns. • E eudir·lhe·hei 

. qüe se e lia é pessoal pó le applicar-se ~o~ nacioriaes. Ar é 
. aqui oão La diill culdadf; não duvido l:oncórdur neste ponto. 
Mas de modo nenh11m póde ser appllcada ao e~:trangeiro 
que está fóra do paiz. E como applica-la ao estrangeiro 
que commetteu delictos fóra do paiz a nl'lo ger pelo rtlrei
to de jurísdícção terrítorial1 Mas e•ta jur.sdicçao vai 
além do> limites do territorio para abranger crime; per
petrados fóra por estraugeiro. Isto é que eu não sei ex·~ 
p!icn. · 

Mui lo e1timaria que o nobre senador desenvolvesse
e, te ponto debaixo da considóraçiío que lhe offereço. O 

· estado pôde dizer do nacional: • Em qualquer parte que 
e~teja~ ba~ de reconhecer mo.» Bem. 

Mas y•óde di'er ~o estrangei1o que um acto que elle 
Jlratica fóra do paiz h a de vir a. ser condemna 1o no paiz 
do. off,mdido, e isto a não ser por tffeito de uma ju.is
prudencia te:ritorial 1 Não sei com:> se pos-a admittir 
semelhante principio. E',. portant , pes~pal em meu en
tender. Respeito mu: to as opiniões· contrarias, mas 
t'ntendo que todos os argumento~ pro vão que essa juril
dicção é ti!Tritorial. 

Sr. presidente, examinarei agora os ca;os apontados no 
projecto e nas emenda~ das commi~sões. · · 
. Eú já disse que nno haverá nioguem q11e se Ópponh ~ á 

' punição dos crimes contra a independencia e integt ida-
. de da nação, contra a constituição do imperio e fôrma 
de governo, contra o chtfe do estado •. Sao ·crimes que 
interes~ão vitalm nte ao imperio. A minha duvida já a 

· exp1iq11ei; se o projecto ~e limitasse a esse artigo eu 
não dil'ia nada; mas quando Vf!JO qu! accrescema
mo('d.t falsa e falsidade - não P'~sso deixar de declarar
me con1ra estes accre:centamentos. 

Quanto â moeda fa'sa eu não me opporia a que se 
fizesse uma lei especial marc.an i o os casos e determi. 
nanào o proce5so; mas do modo que ehtá aqui, não. 
Jlara que dar autoridade ao governo p3ra um oLjecto 
tão de 'icado como 1e propõe no projecto e na emen .ia? 
Declaro. desde já que hei de votar contra esta dispo
sição. 

Diz o capitulo relativo á moeda folea: « O codigo es
tabelece qu~tro crimes debaixo do mesmo titulo, e C1 i
mes com caracter diiTuente. » Digo eu: são cri~es di
versos comprehendido• na disposição rleste art. 1o, ou 

verdadeiro, sabendo que o D~l) é; concorrer para a fahi
dade, ou como tewmunha, ou por outro qualquer mo
do. , Ora, pt!r;unto: ~tlg,~m destes casos póde cfiender. 
a 01dem puulic11'/ S~rá de natureza tal que tEnha este 
c:Jl'eito ? 

N::o comprehendn como este crime venha a par do1 
crimes contra a indeperJdenc;a, int•·gridade e dignid1de 
da nação e outros desta Ndem. O que vejo em outros 
codig•·S é dtclarar-se expressamente crime·contra a se
grll ança do estado :1 falsllicaçào dos -bilhetes do ·banco 
ti ma dos pelo governo; e em alguro~s leis cstrangeirasfuz
se mençao ejpeci:·l das letras do commercio. Se se q~er 
de!llgnarellleso~;ectns ('Spe~iaes, muito b:-m, mana ge* 
nera!Jdade em que está o art•~o é levar mu~to longe apu
niç~o · deS$6. cnme. A fuls•tbação do sdlo do estado 
acha-se. acautelarla em muitos cod•gos, mas no. nosso não 
vejo onde está isso, ·porque tucl·) aqui ó escripto parti
cu la~. Talvez se dig• que a falsificação dos sellos does
tado cst.á comp:ehendida no arti~o fabidadP, mas neste 
artigo considera-~e em gHa! a fa Is• ficação, e a dos sellos do 
e~tado é da m:1lor gravidade c me1ece sempre em todas 
as Jegi»lações uma p~.na e~pecial; por issrrestes. muitas 
vezes são comprthenrhdos. nt>~tas disposições, mas Mo 
o crime de fdls,tlcação em geral. · 

fmurreiçào de escravos é cousa muito grave; nisto 
concordu. 

Vamos agora ás duas em· n·las dJs comm:ssões •. _· , 
Não po;so concordar com est ·B em.end~s, porque, quan

to a mim, estão rio mesmo caso que a falsidade. Se eu 
não admitt;) Ídlsídade, como p,.,sso admittir p2rjurio e 
ptculato, qualquer que seja a razão que haja para isso? 
Em coosideraçao á moralidade publica ha no codigo. ou
tros crimes igua!mtnte ~uito s~rios, que alíãs não estão 
t•omprehendidos no prnJecto. Quanto :ro pecul~to, não 
lhe acho a importancia que o projecto lhe dá, c até não 
~ei se é n~c~s~ario esta disprisrção para punir os empre;. 
gados publicos que fóra do imperio commetterem .este 
crime: ag"ra sim, por esta disposição, põe-se em duvida 
este objecto, que, para miro, não era objr·cto de ~uvida. 

Agora, senhOIE\S, you me o~cup~r c~m out~o obJeCto: 
- serão processadoe.-F.' aas1m que d1z o arllgo do pro;. 
jecto; mas a emenda dh: - po:lerâõ ser prrcessados. 

é comprthendído o que especialmenle fdlla da falsificação 
de moeda 1 Não se d1ga que tudo· é moeda falsa; o codigo 
e~tabeltce p~n1s d (J"erenle$. O projecto e a tmenda das 
com missões. ke referem a todo o. capítulo que tem por 
titulo moeria fal.a, ou sómente ao artigo do codí~o que 
fJl!a d:sto? NQto:- se que as emend:~s das com missões 
tomárão em geral o systema de e~pcciflc,.r_ o~ artigos. do 
C1:di'go, exceptuando a6meote este relat1~o á moeda 
falsa contentando -se com a expressão genew:a- na con
i'ormida:le das leis do imperío. Se isto foi pela decl~ração 
-do imperio-era escusado. Fôra m~lhor ter especificado 
os artigos; assi~ s~u:iavão_.se as duv1~a~. Isto ha de dar 
ccca;ião a interpretaçOes, mterp·ehço~s extravagantes de 
que e•taruos vendo exemplos todos os dias. Em legiala
ção criminal é u.:cessario tod_a ~ ~larl'z~. . . 

A pasrar o prt'jecto, prefi, o a sua red 1cção á d.a emen~a; 
Primei:amente uao . se declara a quem fica mcumb1do 
promover essa ac.cu,açio. As corumissües entendem que 
é ao govtrno ;mas não vrjo que se Jl1e. dê esta autorisa·. 
ção. No codigo francez •e inseriu a palavra -:- pod~rá .
para dar essa {dculdade ~o governo; _mas Isto fot ditO 
como explicação na discussã_o ; não se1 como obrão os 
magistr·..,dos francezes uão St;t, se, quando teem conhe· 
cimento de um crime desses, pot1em ou não tomar conhe
cimento deli e stm au tori~açào do governo. A penasl:iouve 
uma explicação na d~Fcus~llo, .daodo ao governo a facul:
dade de m •ndar ou-deixa~ de mandar processar, seg~ndo · 
a• circum)tancias; m:ts isto não passou de uma ~xphca
ção, e o codigo guardou silencio sobre iato. 

Não voto pela emenda, porque serla dar ao governo 
um arLitrio exce~sivo; ~e ria sujeitar a processo sómente 
os desgraçados, aquelles que não tive.rem altos patrono~; 
seria sujeil;~r a processo aquelles a quem se votasse .odto 
e quizes:e· se rerder.· Isso é o que acho. que se hav1a de 
deduzir dessa .faculdod~. Quando te qUlzer proteger um 
réo, consiperações de alta poliliea hão de ser apresen
tdd"s para não proseguir o processo ; mas, q~ando 16 
quizcr,perse"uir um homem, vão haverá consideração 
nenhuma eu:' seu favor;·· ha de ser processado e punílo, 
amda que seja inoocente. , . · 

No codígo fraocez, com~ já dLse, o proc.,;:!~O é _facul
tativo; essa mesma doutrma foi abr~çada no cochpo da 
Btlgica; mas em todos os outros. codrgos. que se hzerão 
depois manda -se expremmente mstaurar. o processo 1em 
essa clausula. 

FalsiJade. Nl'lo posso a~mnt1r a fals1dade D('Ste caso. 
Diz o codigo (lendo): • Fabricar qualque~ escriptu~;, pa
pel ou assigoatura fa!s~, em que nao. t1ver convmdo a 
pa1soa a quem se attrll.lmr, ou. de que ella ficar cm pl~lll 
i onorancia • f, zer · em uma escnptura ou papel verdadeiro 
aiguma alt~r.•cllo d 1 qual resulte a do seu smtido; sup · 

· -- , nel verdadei· o; usar de 

Não estou diun lo nada de novo aos nobres sen?.dorcs ; 
os escri,.,tore~ t1 aze~ ijso; mas emfim é ~om recordar. 
Nos codigos da Austna, Prussia, Russra, murtos estados da 
Allemanba Sord~nha e outros é-será- serâ-scr á; nao 

· · · ~ ao · · , do governo. Ora, se tantos estados, 
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legisla tido depois do cc digo fran.~ez e do da D lg;ca, que 
o adoptou sob1e a rneema maL•. ria, n1o se deíxárào inti· 
midar com esses receios dipJ,.malit1;:>~, do facto dessa rt\
jeição pelo3 outros J::OVt~rnos, inllri.1 que t:Jes rt ctios não 
teem. fuud.~mento. Portanto, nã•J só !H b couea em si, como 
pelo exemplo de m!Jit•Js ou li o> est•dos que te em adoptado 
O preceito positivo, cei {4e VOLJI' tambem lle~tC St ntido. 

dado subtral~ir-me ao dever õe pre;tar meu conti'rlgr:nte 
para uma ducussão tão importaM, qt~anclo felizmente 
as discussões politi~as nos dão uma trrgua, que llevtmos 
aproveitar par·a obJeCtos de tão g1·ande utilidade como 
o de que se traia. 

Sr. presidente, cu tencionava começar as minhas ob
scr~açõe~ mostran~o quaes silo os pontos cm que divirjo 
das .illustrcs comm~s1ões do senado que emendál ão e~ te 
proJecto; mas, ouvmdo, a9 entrar hoje ua ca1a, o illustre 
senador por Pernambuco que fallava, acht:i no seu di$
curso alg?ns m~ti•os para prelimio~r do meu, e por i~so 
começarei 'por fazet• ~tlgum•s obsef\'ações sobre as oúi
níões desse honr11do seu;.dor, deixando par:~ depois a ~x
posiçao dos pootos de divergencia em que e~lou com as 
illustre• commissões. Aa razõ ,s por que começo petas ob
~er.vações do nobre sen;;dor po~ Pcrn~mbuco ~ão: em pli
?leu·o logar, porque ellas atacao os fundamentos do pro
Jecto, com os quaes conco1 do; e em segundo Jogar pela 

Diz o artigo em discus,ão (lend<'): « Serã,• processa
dos etc. c julgado~ Jogo que forem presentes, ou por terem 
regressado espontant!amen e ou por· extmdição ou outro 
qualquer morlo posto á dispos;çdo do govr.rno imp;;rial, etc. >> 

A ('menda dds commissões, cm vez destas nltirnas pala
vras, <lil ;;ssim (leudv) • ou por extradi•;llo ccn ;eguiJa 
para esse fim ou porque o governo os obtenha em ~ir
tude de algum outro acto publico :cu. » Crdo que ha na 
mesa uma emenda do Sr. Nabuco, supprimindo a$ pala
vras • ou porque o governo os lobtenha cm vil'tude de 
a•gum outro acto publ1co stu. • llei de votar pela disposi
ção m•is re,trictiva; mas ainda assim julgo·· que lambem 
devem s;r suppriudda• as palavras- ou por ext!adição 
conseguida.- Quando se cx~õe um cidadao á perseguição 
dt.ve-te limilar quan·o for po•sivt:! essa pl:'rse~ui,.ão. Se 
o homemvem espontlineamente para o imperio, a culpa 
é sua; mas autori~a·mos ogovern .. 1 a pedir a ex1radição 
é dar aso a que os outros -governos fação ao nosso 
iguae; pedidos, ao pasGo que tenho minhas duviua~: 
sobre o bom exilo dos pedilfos que o nos•o fizer. Ale
gislação in!(leza, que eu muito venero, não adr.nitte a 
extradição senão n"quellcs casos que off. ndem a mo
ral ou o bem-estar de todos os povos; mos oão nestes 
casos políticos e ou:ros de que trata o projecto. Sejão 
portanto supprimidas tamuem as pal .. vras- ou por 
extradição conseguida- $,:o governo do B a•íl pedir a 
extr~dição de um subdito seu, o governo a quem fi
zer-se o pedido fará logo uma igu~l reclamação, a que o 
nosso não poderá negar-se. Dtz o nobre senador que 
aqui não ~e trata de e;tabelecer regras p~ra a extra
dição; que se faz mençilo deJ,a sóm~ote para os casos 
em que ~e vcrifi.;ar, não se autorisando desde já para 
os crimes poliuco.1. Senllo1es, máo é, que a lei cornprc
henda casos de extradi~tão. Uma vez autorisado o governo 
para estes actos, como de certo fica autorisado, r·assonclo 
a lei deste modo, violenta> reclamaçõt)s se hao de apre
~entar ao gov.:rno, a quem se d.râ qae não lhe falta 
autorbaçilo para obrar; e o governo se ach<lrá em 
grandes e muar aços : ou faça-se " lei com e~pecifi,:ação 
clara, ouuáo »e faça menção de uma hypotbese que po
derá dar occnsião a complil1~H;ões com a nessa dignidade. 
Eu n~o concor.crei para que fiquem expostos a serem 
entregues a seu~ g•JVerno; proscriptos muitas vt>zes 
illustre; que vitnem buscar asylo entre nós; se acaso 
a presença de certos criminosos off~ndc a morill publica, 
não cou;iotomos que elles residão ent1·e nó::, negue se· 
lhes azylo. Mas nào os entreguemos á punição. 

O SR. SILVEIR.\. DA MOTTA: ·-Sr. preddenre, quan
do se discutiu este projecto na camora dos Sr". de~u
tados .~u .. i:l eu a honra 'de pe1 teucer âquella camara, e 
tive tambern a de tomar p: rte uesçe debate; dei então 
o m~:u voto em favor desta lei, ten!lo entretbn'o me 
esforçado na discussão por fazer adopt<.r al;.;um<•S ídéas 
com que julg11Ci que o p ojo;cto devia se'' corrigido. Nessa 
occasião oppuz-me a :olgumas de suas di~po~ições, e tive 
ultimamente o cuidado de rever na publi\!aç~o dos de
bates daqu•:lla camara no snno de 18M·, que foi quando 
se uiscutiu alli esta mat1 ria, as opiniúell q11e enlão su~
tcntti. Essas opiniões divergentes que sustentei na outra 
camara forão 1ft tendida$ em par te pela~ comrr,is~ões 
quando se refundi11 o projecto e a; tmt.!nd~·s; m:js c·m 
parte e>sas divergencias subsistem. Tendo, pois, de di~
culir·.'l.e novamente c.~ra lei no senado, julguei do metS 
dever cont111uar a ddeoder as idéas capilaes do p! o
Jccto e expór os pontos de divergencia em que amda 
ccntioúo a estar. Por isso é que vou tomar ;.lgum tem
po ao senado; tendo esta discussão sido iniciada pelos 
~eus m3is con~picuos oradores, c sendo portanto fraco 
o contingente do elucidação com que posso concorrer. 

•r ' · . Mai · Sr. pr~ · '··nte, que não me é 

&umma defcrencia que tributo ao uobre senador. ' 
Sr. president~>, os princípios fundamentaes em que 

asseuta uma lti desta natureza são os q11e se deduzem do 
priuc:pio da sober~nia territorial, ou, segundo dizem cs 
Jurisconsultos, os que se deduzem do priucipio do esta
tu•o real. O estatuto real, como chamão os allemães é o 
que da a raiz pa;a as disposições dJs leis que rege~ as 
rela<;úes do subdlto dentro do seu territorio · e a exce
pção ao princ1p!o do estat11to real é a lei pessoal que 
acompa~h~ o individuo: esta é a excepção, segundo dl
zem o~ J unsconsultos, do principio dot lei ou estatuto real. 
As idéas,os consectarios do principio da ioberauia territo
rial, que se deduzem do principio J'undament~I do estatuto 
real, ou da excepção dJ lei peswal, ninguem se lembrou 
a!n~a de triumphantemente combater, porque~ um prin· 
~1p1o rcconhecrdo por todos o~ povos ; o que dtz respeito 
ao estatuto real é o que se deduz do interesse da so
ciedade, e o que se duduz da lei pessoal é reconhecido 
pelo consentimento de todas as mções. Não ha povo ci
vilisado q~~ não reconheça este prin<>ipio ; alguns não 
teem admttldo te das as excepções, .como, v. g., a Ingla. 
terra; mas nenhum povo civihsado deixa de reconhecer 
o pricipio do e~tatuto !cal, rJR extensões que este principio 
pó~e ter e a~ excepço~s. cru e se dedu~em da lei pe&s?•l. 

Como, pots, Sr, presidente, se pode contrariar fuu
•lamentalmeute, como fez o nobre seoador por Pernam
buco, a jurisdicçao do nosso paiz para se l'&tender aos 
actos praticado> em p:1izes eatrangeiros? Tod; s e5SJS 
objecçõe$ qu~ no conselho de estado francez apparecê· 
rão e Jorão V1cto1lo~amente respondidas não teem base 
alguma; e a prova, senuores, de 11ue todas e lias erão 
meras especulações de publicista é que não ving~rão, 
e não obstârao a que fosse trasladado em disposição 
legislativa isso que era opiilião contradicta 1a no conselho 
rte em do; a prova, senhores, de que hoje no pnlamento 
jâ não 11e pót!e procurar apoio nessas objecções é que 
a opinião a que se oppunhão foi traduzida cm lei: lã está 
o codigo de instrucção penal frunt:ez, feito em uma 
ép.oc~ _e re:form<~do_ em ~ut~·a,. comagrando. semr,re o 
pnncrpto da extensao da JurtsdlCçilo tt·rritortal a fdctos 
p1 atic<ldos em poizcs e.>trangeiros, reconhecendo a ex
cepção q11e msce do princípio eh lei pe~soal. Temos, 
portanto, que doutrirmiamente o projecto nao ~ó:le em 
seus fundamentos ser contestaclo. 

Mas o nobre seua !01·, reconhecendo que uma contes
taç:!.o fundamental não poderia ter força, recorreu a 
achar uma difficuldade pratica na execução das dis
posições das dilferentts leis que .ba em dil'ersos po
vos, estendendo a punição liOs crimes perpetrados fóra 
do paiz, e entfio nos repetiu S. Ex. a opinião especulativa 
do conselho de estado francez. Zdoso pelo~ mter·e~ses 
da innocencia, como é locto o homem escrupuloso, S. Ex~ 
ataccu o artigo pelos perigos d~ defesa doa accusados 
nos crimes de q11e 't1 ata o projecto no art. 1 o, e , 
disr.e·nos: « Quando ~e tratar de um ciime contra a in • 
dependi ncia, ou Í·nlegridadc, ou diJnidade da nação, a 
accusação será forte, o governo terá muitos meios á sua 
~lisposição; cio10 d! ~ua segurança, ha de procurar e 
obter documento$, ao passo que a defesa não os lla de 
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~char. » M~s, senhoref, é jus tao.vnte a res.pr•ito de.~ses 
la·:tos praticado~ em paize~ e•tr~ngeiros q11e eu acha que 
a d..:fesa para o accusado até póde ~er mais faeil. 

que se disfarça taoto, é :mais difficil á ju~tiça publica col~ 
hgn· p• ovas corttra elle do que ao :.ccusado obter as de 
sua iunoc~ .. cia. Esll' é o principio que e~raLeleço a res
peitO d~ dtfficuldade de provas no crlrue de moeda ft~lsa. o;sn.. NAnuco:- Apoiado. 

0 Sn. SILVEIRA DA MOTTA:- Quclndo se trat.a ile cri
mes politicos commcllido~ dentro d·• paiz a$ paixões po 
dem te.r ex.citado animosidMks contra o criminoso; o 
accusado neste caso é nm vencidll que tem de ser julgado 
pelo~ vencedores, e então sua innocencia póde correr 
mais r-erigo do que se lhe imputassem um crime co1n · 
metido em paiz C$traPgeiro. Note o Sdla lo que este bra;... 
si'eíro ~cha no ~eu paiz t:•ntl1 garantia ã inn(.cencia que 
o procura outra vez. Por outro lado, Sr. pr1 ,idenle, desde 
q,.e o cidadão .Lrasileiro a quem se houver attrílmtdo 
alguns dos crimes enumerados n··ste artigo voltar para o 
imperio, isto pre>uppiie que algum'temp.• se pa,sou e que 
este tempo lhe dtu garantí.ts e me os de vir a seu paí1. de 
íeuder sua innocenci' ou entao (fi~urarfi oU\ra hypo · 
these) o cidadão braileiro que commetteu alguns dos 
crimes politicos,.quanrto vier depois dt! algum tempo pro
curar o abrigo de seu paiz, s~r á f'Orq'Ue tem achado no 
correr dos anuos meio' de justilímu,:w, ou tal moaitlçã" 
nas idéas que, clv:gando <~o Brasil, póde cont;1r q11e nao 
será respoos<ibilis.ado pelos factos que em certa época pra
ticou em paiz estrangt:iro. Eis ahi, ~enhor&s, como, encói-

. rando a questão mesmo por e&te lado, não vfjo qu~ llaja 
os perigos da ionocencia que o nobre senador enxergou. 
Se descermos aos outros tJctos qoe não são de natureza 
politica, como, v. g., os cdmes do: moeda falsa, f..lsidade, 
insurreição de escravos e os dous addlcionndos pdds no 
Lre' commissões de const1tuição e Jegis\açao, mesmo a 
re5peito desses factos enten~o. senho1es, que, se acaso o 
governo, pelo inttres"e da ordem publica, for zeloso em 
p;ocurar as pro~as contra o accusado, tambem n:lo pode 
mos suppôr que o accusado, quando teDha consciencia do 
crime que comtut:t\eu, ou da acu,ação que paira sobre sua 
cabeça, venha procurar o pai-z e sujeitar-se a um pro 
ct>sso e julgamento com que e!te conta, em virtude da 
lei, sem que traga as provas para mostrar-se innocente .. 
Em qualquer dos casos não é pr~sumivel o perigo que. o 
nobre senador enxergou na applicação da uoutrina do 
projecto. 

Dema1~, senhores, se o hom~m é· innocenle e se o 
crime é d~1ses cuj:1 prova~ difiicil, estâ claro que os tl'i
IJUoaes do pa1z tambem ollrrecem alguma garantia. 

0 SR. NABUCO. -Apoiado. 

. 0 SR. StLVEIIIA DA MoTÜ:-NJo v~jo·r~zão~para que 
supp•.nha-se que, quando o accusado não tiver coutra si 
prov/Js reaes e suffictentes, o~ tr1bunaes do paiz · llão o 
a.L~·lvllo, n<10 reconhet;ã? sua innocencia. E boje, Sr. pre
std~n:e, que o l'eCOI•h~ctmento docfimt.l de ·moeda falsa 
·~tá entregue a. uma jurisdicçào especiiJI, a um juizo supe~ 
l'!OI', temos nJaJs uma razão pa!'a DàO deaconflar dos nossos 
Julg.~mentos ew nwterta de moeda falsa. 

Portanto, leL;bore>, se ha o perigo de diffi,:uldade.tlas 
1:rovas p:~ra eliitabelecer a innoc• ncia, ha tambem a dif
[ICuldaie das prov~s para a accusação nos crimes· de 
moeda falsa, e. m~ior .é a garantia com que devem contar 
os accnsados na JUstt~a do paiz, justiça especi~l que se 
e.tauelect;u, mesmo .rara d<tr aos accusad?s :mais garan
.ttas do que se pod~rlil esperar talvez l'!o julgamento do 
1ury. O Jury, que e um tr,~un~l. especial,.mais indepen
dente p(1r sua natureza,. na ap~ec1aç~o ~<ls provas Jegaes, 
ou ao menos que se arroga mat, o dtretto de não se fun-, 
dar :óment~ nas proV<·S lc~ae9, poderia offt!recer ao cri~ 
m•.nos.o de motda falsa 11?;1~S eRpanto, mais medo, do. que 

Porventura um fabricante de moeda f;ilsa, que tem 
commettido este crime, por exemplo, no Porto, que é 
hoje a fdbrica ger<d de moeda fal~a; este criminoso, com 
consciencia dos cornpromeltimento~ que tem, conhecendo 
a existt:lncia destJ lei, e mesmo não a conhecendo, mas 
tendo conscieucía de seu ctime, ha de vir pat·a o Bra~il 
para ser processado? Porventura, senhores, esse cidadão 
brasileiro que esteve. em paíz t'Strangeiro forj&nd·l moeda 
tillsa com te dos os artiih:ios e d:sfarces <1 ue este c1ime 
costuma emprcl!ar, este criminoso poderã achar na Bra
Jil contrà &i mai1 meios de accusação que .do! defesa' 

0 SR. VISCONDE DE MARANGUAP.S: ...:.se estiver inno
eente, como s~ hade preparar? 

0 SR. SILVBlR.\ DA 1\IOTTA:-Eu lhe digo: se estiver 
iJnocente, Sr. senador, não póde haver accusa~ão contra 
elle; e se a houver, ha d;: ser fraca. 

0 SI\. VISCONDE DE MARA.NGUAPE: - Ah ! .... 
O Sn. SILVEIRA DA MoTTA:- Se estiver ínnocente 

do crime d~ moeda {al~a, não pôde ter accusação contra 
:ti\ e se liver, será fraca: se t1ver recl!io;; fund11dos de 
ser :J.Ccusado, ou não v~.>lta·á ao imperio, ou se preparará 
para as eventualidades. d~ accusaçao .•• 

0 Sn. VISCONDE DE MAR.ANGUAPE:- Fallti de todos 
Oi crimes. 

O Sa. SILVEIRA DA MotTA:- Estou e;pecificaudo o 
crime de moeda falsa. 

0 SR. VISCONDE DE M.ARANGUAPB:- Referi-me a 
todos. 

0 SR. SILVEIRA DA MOTTA :-Já respondi a re~peito 
dos crimes pUbllcos; estl'1u de~cendo a considerar as hy
p1 1 em relação á miJe da faba. Digo que neste crime, 

a jusw;a especa\ de um JUIZ d~: direito. · 
Conseg.uiut~ruente, . seiJhores,. todas as reformas. que 

nos~a legtaloçao tem t11lo a respei!O doconhecimento.deste 
Ct ime São antes par~ dt!bíJitar O 8f0 UCIJeDLO do nobre se~ 
n, dur, para estabelecer mais a·pr:sumpção dá facilidade 
dt>: def, sa, do que da faciltdade de accusação. · . 

O :me>rno, Sr. presidente, posso eu dtzer acerca dgs 
tJutras l1ypoth~ses, de ttdús os outres crimes de falsidade 
de insurreiçáo de e>cravos, a~slm como dós crimes .d; 
peculato e de perjurio. Po1 i:lDto, senhores, nesta parte 
não posso subscrever a contesta_ção furi~amentalque o 
nobre scn:.rtor por Pernambuco faz ao proJecto. Pareceu_. 
~e que S. Ex. oté decl.rou q.ue uegava seu voto ao pro
Jecto, e eu, tendo dado ao proJecto o meu voto nacamara 
dos. Srs. .deputa•,ios e tencionando da~lo no senado, não 
podta acettar esea conte•tação aos fundamentos da lei 
[cita pel.a nobre se~ado~. Mi\s; Sr. presidente, o nobre se~ 
nador, lev~n~o t1Jats adtanle a sua contestação dos; funda· 
meutos da let, pretendeu, conf1 ontando !l~ disposíçõea da 
emenda, achar uma contradição, uma desigualdade em .re
lação ao direito de accusar ex.-ollicio certrs crimes e :i 
limit~ção posta á accusação de ser sómente a requeri
m.ento de parte em certos outros crimes, cuja gravidade 
S. Ex.. achou maior, ou pelo menos cuja penalidade ê 
maior. Auim, enxergou S. Ex contradição em estabele
cer só mente a accusação ex officio para os crimes políti
cos, ao passo f!Ue .11e estabelece que sejão accusados a 
requerimento de~ parte CIÍCIJed. que tcem·pena maior, como 
6, v. g., o de homicictio. 

Sr. presidente, este argumento apresentado pelo no
bre senador pro v<~ demais: proya contra ~ua opinião, por
quanto, se S. Ex. combate o 11roj~c.to pela base, ae não quer 
reco.nhecer a jurl~dicção ter~itorial a respeito do/6 factos 
prattcódos em patz estrangeuo, ou se pdo meuos reéo
nhecc os perigos ãa innocenci11 nus processos por esses 
ra9tos, com? quer q11e se iguale a sorte da accusação nos 
cnmes parttculares á sorte da accU$açl!o nos 'C:imes pu
blicos;·'e,que se estenda o dire!to da accusação não só aos 
crimes enu.~erados no r·rojecto, mas a todos, como pa
rece concluir o voto cm separado que o nobre senador 
ns>ignou? Isto é qu'e é uma verdadeira contradição; o 
voto em sepat·ado foi que cllhiu em contradição, per~ 
doem-me o; noores senadores. Se con~estao o projecto 
pda ba1e, a e negão a ex.tens!ío du j urhdicçiio territ"rial, 
coroo querem estendC:J la aos outros easos e estenderá ac
cv.;açíi.o ex-officio? Deverili.o antes reslrlogi-la. 

O nobre senador por Peruambuca, não só em sctl ar
gumento ptccou por este !:.do, mas qulz achar contradi· 
ção por se d~r a a.Musaçil.o particular aó em certos cri· 
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mes, e n'io em outro~; i>to é, por não se dar tambem a ' O Sn. SILVEIRA DA MorrA:- Estou apen~s resrou
accusaçao ex-officio nesses crimes particuhnes. S nhores, dendo a um argumento do Sr. marqutz de Olinda. 
a razão por guo o prt·:jecl~ e a .emenda uãr) ~ão accusa- o sa. VISCONDE DE 1\fARANGUAPE: -O Sr. matquez 
ção ex-fJffiCIO nos CIHnes pa•tJct~lar~s é obvta, deduz-so> fez uma aimples com'paração. 
mesmo do f,m \arnento do projecto. O le~islador, quando 'J;'l • 

estcntle a ju.risrliccão territorial a actos praticados além do O Sn. SJLV~IRA D.A MoTT~:-"" tambem uma stm-
territorio, deve limitar lhe o exercicio, não deve am- pies comparuçao qu~ es,ou fdz~ndo. Para gne o nobr~ 
pha·lo; ora, fu,i i,t() just~m~nte 0 .que fizerão :1s com- senador h a de ser ma1s duro c~m1go do qne fo1 com S Ex .. 
m:ssões, é ·Í~.t?: just;,menre o que teem feito todas as O SR. VISCONDE !)K :MARANGUA.PE: -Está bom ... 
legisla~õe~, c<:mo po~so apontar. Quando se trllta de es- 0 Sn. SILVEIRA DA MorTA : _ Fn~ã'o v_, Ex. -cede 1 
tender a jurbdici;.ão por pt incipio ·de excepção o legis- Deixa de chamar me á ordem? · 
1ador deve ser avaro em est~nde·la. Estou respoodendo, Sr. prtsidente, .ao argumento do 

O l10rnicidio, v. g, quando é revestido de certas cir- Sr. marquez de Ol,oda; s. Ex. e~tava naordern, porque 
cumstancias a\!gr'av11nte~ é punido 110 art.192 do cod1go fez uma comparação do art. 10 com 0 ;ut. go pma mos: 
com a pcm de mort~ no grão maxiruo; c·nrelanto que trar desigualdade d·e dispo$ições. · 
o projecto lhe dá SÓ:JJcnle accusaç:~w particular; porque,· Portaotr.>, Sr. p•csident.e~.esta disposição da I<· i, longe 
senhores? Não h a du ~ida que o crime de homi~id10 sejd de cons)gr~r uma dé~igu;.Jdade, veiu preencher uma la
muito grande c.n.le quer que for commettiào. E' elle uma cuoa da nossa legislação crimiual. E dej::ois, onde a desi
olleusa da lei dii segurança de todos 05 povos, é um fado gualdode? A mail;; r parte dos crimes do art. 1. o são crimes 
que afiecta todas as ~ociedades humanas, e por isso to los pditicos; note 0 senado qu<', compar;mdo-se os artigos 
.os codígoocons;cgrão a qualtfil}açao: porém alfecta prin- referidos ptlas cot11missõc:s q11e adoptárão este sy3tcma 
cipalmcnte o Jogar onde o •Time foi commetiiJo, e onde d<i espt:cífi,:ação (.Jepois entraremos n~lle e eu apontarei 
não é presurr.ivel que deix.e de ser processado e punido; os int:~cnveni~ntes da especifil}ação), vê· se que se trata de 
e a nossa legislação só pune: o brasileiro que coruruftter clar accusat;ão publica sóment.e a respeito dos·f .. ctos do 
bomicidio em patz estriingeiro em viJtude da ac~,ão par- art. 1.o, porque estes factos quasi toJos são daquelles em 
ticular, c n~o da acção puulic.,; quando o crime teJJln qu.e tem Ioga r o procedi~ento ofikia~ d.t. justi'(a, como ?s 
"escapado á acção da justiça do paiz · estrangeir~~, a1fecte cnmes que· .;ii o contra a 1adependen.ma? 1ntegn~aJe e. dt
a nossa segurança e alarme a UO.iU sociedade pda volta goidad!! da nu;ão, contra a constJtu ·ção ao rmpeno e 
do asslssino ao nosso paiz' p~ra isso basta a accusação fórma do governo; conua o chefe do _estado,, o ?rime de 
particular. Esta é blsl.mte p11ra advertir a sociedade dos rn.)eda raba, em que .o c.'tado tem a parte princtpal, e .o 
pcrigo.s da pres~oç~ d~ um homicida, que ~oltou ~o crime de in.~.urreição de c,cravos, que foi introduzido 
impeno, tendo ollend1do ImpuurmcDte as suas le1s no pa1z aqui por uma necessid<~dll, pó de-se dizer, int .rnacic na I.· 
estrangeiro. Por conseguinte, K~ào h:t ess01 desíguahl;,de ou con'.radiÇão 

Quando a nossa legi,bção dá o direito de accusar por que o nobre senador enxe1 gou. · · 
crime de homicídio, está entendido que e" te direito é Agora, Sr. presidente, von passar a outra parte, em 
dado a um brasileiro, c é dado a um braslleíro que é parte que dese.io StJjeitar à conside·:~ção do senado ~lgumas 
legitima para recl<~mar os direitos. de uma v.ct.ima ... Essa ú.bservaçõ~s a respc1to do parecer d11s commissoes, das 
victima tem alguma relação prox1ma com os mteresses quaes eu disco1d!,, Discordo, Sr. pre~iiemc, dJ pa
da segrnança publica, dc:'ve ser defendida pela nossa le- recer das com missões em t•·es ponto~: em i ~-.lOgar,. por 
gislação, e por. isso se f~z esta excepç~o; aliás, '.eohores, se torn~r f~cuhativo 0 processo .. ,.c!os crimes pl·.ticad·os 
esta lei a respe1to dos cnmcs commetlldos em pa17 estran- em paiz estr~ng··iro; em 1,0 logarj'..no accrescentamento 
geiro até devia, a meu ver, excluir todos os crimes par- que elles fiz lrào dos crimes de perj urio e de peculato; e 
ticularcs·; mas h a certos casos em que os <~rimes parlicu- em ao 1ogb. r, n:J. e1peci ficaçao do. ar t gos a que se rel'ere a 
lares podem aiTectar a segurança do estíi.do quando o cri- faculdade concedrda, de se podtr processar ou não e~tes 
míno.so $e acha nelle. • . crimes. Acho inconveoieote o parecer tambem na CI-

Supponhamos 9u.e em paiz estrangeiro foi as~as:inado peetficllção do.i artigo~,. e, como é a parte mais iusignifi
um cidadão bra:Hietro que tem um filho no B.to de Ja- cant~ das minhas oLstrvaçõ~s, vou cum:ç~r por ella. 
neiro; o autor do homicidiu eseapou á vingança das leis E' um i questao d~ methodo; e cu~o tal eu a faço pre .. 
desse palz; occultou-se, mudou de lerritorio estr~ngeiro ceder á.1 outras. · . 
para territodo estrangeiro, ou as provas desappa1·ecêrão, Acho que o projecto não lucra com a <'Specificaçfio 
de sorte que a justiça do Jogar não ~Ode exercer seu mi· que a• commi>sões fizer à o d .JS a• tigo•, coruquanto o· 
nisterio ; . no entmto, depois de algum tempo, apparece project.o ·da camara dos deputados já cootivesse em p.r. 
esse criminoso M Brasil, onãe o filllo da victíma ttm as te alguns do! inconvenientes que na~cem da especifica· 
provas do crime; pergunto eu.: a lei ha de desamparar ção, como 'ou.demonstrar. O Jrro;ecto dida no art. 1. 0 : 

esses fentlmentos legítimos e naturaes dó cc;mç~o huma- « Setão proccssádos os cidadão5 l>rasileiros que em paiz. 
no 1 Ila de ddxar sem protecção um .filho cujo pai foi estrangeiro perpetr:~rem crime contra a ind~pendeuâa, 
assassinado em um paiz estrangeiro por um individuo integr1dade e dign dade da naçno (lit. i 0 , cap. 1° do co· 
que logrou subtrahir-se á justiça d'os.tribunaes desse paiz? digo crrmínal), ~ontra a constituiçao e fórma de governo 
lla de deixar ·qne o homem conhecido como autor da (tlt.fo, cup. 1° do codigo ~riminal), etc.,,. 1em especificar 
morte se ache até em presença da familia do assassinado, os art·gos; e o que fizerão a~ comooi$sões? Qui.erão 
c esteja impune, só mente porque na no1sa legislação uão aperfeiçoar isso i mas, perdoem· me o~ meus i'lust,~s col
ha um principio regulador que estenda a jurisdicção da "ltgas, eu acho que, em vez de aperfeiçoarem,· pe1o1âráo 
soberaa1a territori<tl aos facto: praticados em paizes es o •rtigo, porque LOrnárão sali~nte com a especi.fi~ação 

· trangeiros? Seria um absurdo; e é 5em duvid1 uma das doa artigos iilgumas congruenct;ts que lu na applicaç~o 
granrles lacunas do nosso codigo criminal, aliás tão per- de alguma' quaLticoções que ebtão cotoprehendid~s nos 
1e1Co como' é, não ter já compreh~nd1dl> essa hypothese, tltulos. O projecto ja Java log11r á objecção que vou fa. 
estabelecendo accusação por llemelhantes factos. Ora, é zer, porém esta objecção desapparecia diante da genet·a
justamente para supprir essa lacuna que esta lei vciu e l~dadc, porque era feita á tefo.::rencia. Ent•etanto que a 
eu a acho de extrema neces,idade_. emenda, quando t1 ata diJS criwes contra a indepmten-

O Sn. VISCONDE DE MARANGUAPE: _ Nâo está em cia, integridade e d gnidade da nação,accrescenta. •til~ to, 
dJ.scussão C$le w tigo. cap. 1 o, arrs. 68· a 78, e 82 a Sl >>. Vamos "e r o resulta.· 

do desta especincaçãrJ, 
O Sa. SILVEIRA DA MOTTA:- Não estava tambem 0 art. 68,-quc étentar,directamente por factos,destruir 

quando o Sr. tr1arquez de Olin1la fez a objecção. a lndep ndencia,a integridade do imperio, -cube. O art. 69 ·. 

I 

J 

O Sn. Pn'ESIDIINTR =·-Acho que o nobre senador deve rambem tem Jogar, porqtw é-provocar directamente por· 
·· · · · · · -· 1o e de ' · : · · r estrangolr•a a d~clarar a guerra ao im- ~~ 
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art. 70,- que é tomar armas o que for rlladão brasileiro guiamento fiscal de uma nação estrangeira. A respeito 
contra o imperio deba:xo de bandeira inimiga -póde estar dos fdctos praticados po_r brasileiros em paizes estran
comprehendldo. O art. 71,-que éauxiliar alguma nação inl geiros, devemos limitar nossa j urisdicção aoscasoJ que 
miga afazer a guerra ou a commetter hostilidades. contra o ~ffectão .a segurança do estado, seus primeiros lote• 
imperio, fornecendo-lhe gente, armas, dinheiros, muni\ões resses; não devemos empregar no•sa jurisdicção em 
ou· embarcações- tudo isto estava comprehendid,, no punir os factos praticados em paizes e;trangeiros da na
tit.1.0, não era precis!l ~speciticar. O ar t. 72,-que é entre· i1ueza deates do art. 747 creando .assim uma fonte de 
ter com uma nação Inimiga, ou com seus agentes, intelli . colli~ões. · 
gencias por que 1e communique o esta•lo da força do im- (R. a um aparte.) ·, 
perio; seus recursos ou planos, ou.dar entr;,da e auxilio 
a espiões ou a soldados inimigos ma1ulados a pesquizar Sim, srnhor, é o que eu disse : era melhor excluir a 
as operações do imperio conhec~n·io-os por.ta~s.-Já aqui refertncia do art. 1.0 do projecto, e, se não .se quer ex• 
ha alguma filagr;;;na, porqu~: o ctJad~ü lms;[;mo qu.e f:Siá clui-la, é peior a especificação da emenda das -cciinmis. 
fóra do impcrio não estâ muito habilitado para commetter · sões, porque consagra o direito perigoso a que me re-
semellíaute crim'; mas ainda conced~rei a especificação. tiro. ·· · · · 

Quanto ao art.73,-que é commetter sem a'ordemouau· O ponto é muito delicado. Nós sabemos que, como um 
torisação do governo hostilidades contra os subditos de ou- povo fraco e sem meios de repellir pretenções estrangei• 
tra IIJção, d.~ maneira qu~ se comprometta a paz e provo;. ras, somos todo !i os dias victimàs da desigualdade de nossa 
~uem represahas- pJra que esta especificação? Na genera- condição; ao nosso ministro dos negocios estrangeiros 
hdade da ciLção do titulo sómente quandJ se tivesse de se dirigem todos os di~s reclamações por factos os mai~ 
fà~er o processo vei'-se-hia quaes erao as qualiticaç~cs ap· Jndíffer.mte~ dos subditos estraogeiros sujeito3 á lei do 
pltcave1s, e quaes as que Dá'> o erão; mas, uma vez que nosso paiz. Náo sei se o senadl). sabe de um facto impor
~e faz a esredficação d 8 arts, 68 a 78, CO!Ilpreheudc-se tllntÍSIÍLDO que ha pOUCOS dias OS jornaes pubJicárão: em 
a hypothese do art. 73, que nioguem dirá que seja admis- S •. Fidelis havia um portuguez que fez suas travessuras, 
:siveJ. Pois, senhores, o suldito brasileiro que está em porque, dtgamo-lo entre parenthe1is, es11a t:mígração nos. 
paiz estrangeiro rem guerra declarada, como 1up- tem trazido muitos herócs; suas travessuras coosístlrão 
pGe-se neste artigo, póle commelter hostilidades contrd em pOc pasquins e fazerjudas allegoricos, diffamarido·uma 
os subditos desta outra nação de maneira que se comproM famili~, e isto lhe redundou em uma sova de páo,, o que 
metta -a paz ou prov1·quem asrepre"alias? Não é natural acbo muito natural (riso), perdOe-me o senado. O honrem 
que ia to aconteç~. Taes represalias não serião as do direito trazia talvez, como esse heróe. do rapto que ·.teve Jogar 
das gentes. Mas não .é ainda a respeito do at t. 73 que ba dias, alguma míssãl) secreta que não qu.z communicar 
versa a minha ob!ervação. · · â policia; o mallogro de alguma pretençao de encontrar, 

Diz 0 art. 74: .. Violar tl'atado; legitimamente feitos pouco depois da ch•gada um desses meios conhecidos de 
com as nações eatraogeiras. » enriquecer sem .trabalho o hnçou nos despeitos; e então 

fez judas e pasquins diffamatorios: o colon':l,tornou-.se.in· 
O Sa. PIMENTA BuENO: - B.JSta o contrabando. commojo, derão·Jbe a sova de: páo. A opinião pubhca .<lo 
O SR. SILVEIRA DA MOTTA : -Este facto. da violação Jogar era tanto contra elle q11e. a policia não se mostrou 

do tratado, e mesmo o contrabando que elle fizesse, como talvez muito zelosa~ no __ procedimento ~fficial contra 
acaba de obse1var o nobte relator das commis1.ões, n:lo aquelle que havia dado as paulàda,, ou ajustiça fOra feita 
é ll?aiJ n~ntral que re?ai~ sobre ajurisdícçao do paz que em regra, e n:io se sabia o autor.; mas fez. seu dev~r, 
1ofireu a otfl!nsa ? Ng,s e que havemo1 de p\loir 0 con- houve corpo de delicto; emfim as .providencias omciaes 
trabando feito pcir um'braslleiro no Estado·Oriental. se derão. -o s p A que deu Iogar isto, senhores? Deu togar a que a le-

R. 11\IBNTA BUENO : - E se fugir para cá? gaçllo portugueza dirigisse ao gov~rno d? Brasil n~ta.s 
O Sn. SILVEIRA DA MonA: - 8eremoi nós que ire- cbamando-nos até de selvagen$, e não se1 se até amea'

mos punir os crimes de contrabando praticad.>s em pai· gando-nos;. só porque o homemzinho que fazia pasq!ljns e. 
zes estrangeiros? E' sermjs muito officiosos. JUdas levou algumas b~rdoadas. Fumos tralados pe10r do . 

o Sn. PIMENTA BUENO: _ Violou nossa lei, nossos que nos trata!a ~osas, porque. este ao menos nos chamava 
tratados· é por ·amor de nós. . selvagens uottartO~· . . . . . . . . 

' . . . . . . . Ora, quando veJo que per. cousas dessa natureza os 
.o s~. ?ILVKIRA DA. MoTTA: - Ma~ VIolou tambe~ a. agentes dip'lomatico.s .estrangetros c.hegã.o' ae>. JilOnto de 

let e ~ •. tr~~t ·~os do ?;}tz onue se achava e que tem metos entregar ~o nosso muilstro, dos negocio,s ~strangeiros notas 
coercttLvos para se fazer obtdecer. Este artigo, senhores, de•se callbre que nll.o sei como ha mmtstro que as possa 
póde dar logar a grandes compromettlDlentos, porque, receber e nã~ u devolva incontinente, por indignas .de 
uma vez que se estende a obrigação de ij.<}ssu paiz atê o serem archivadas na nossa secretaria' de estrangeiros 1 
ponto de ir punir a~ violaç?esdas lei1 fiscaes estra~gei- quando a susceptibilidade dos agentes. diplomaticos es .. 
ras, fundadas em tratados f~Itos com n•ções estrangeiras, tra'n"'eiros cheaa ao ponto· de nos chamarem sdvagenr, 
quando ,os brabileiros_ eat~o em territorios estrangeiro, o porql)ue não 1e'l:l enforcou logo o membr~ de uma f~milia 
que se segue é que teremos permanentemen~e as legações que foi insultada por um pasquim, havemos de lançar em 
estrangeiras reclamando co~tra subditos brasileiros por nossa legislação esta semente perigosa, para germinar ainda 
faltas praticadas em seu$ pm.es; vamos crear um .gr~nde mais conflictos, em que havemos .ds representar o papel 
numero de promotores puuhcos contra os brastlt tros; de fracos ate diante ds Portugal? I Não, :não posso con
entretauto que 01 estran~eiros. q~e com.mettem crimei cord~r na especi~cação por causa ~este perigo. · . . 
e~tre nó~ enconttão sempre o ma10r abr1go no.i a~entes . VeJamos mais Inconvementes ainda da espec~ficação. 
diplomatlC?! ~ c_ons!llare~.de suas nações. E~ta deugual· 0 art. 75, -.que é violar a immunidade dos_ emba1x~dores 
dade é m~ItO IDJUita e odwsa; acho que aqui é que pó.de ou ministros 001 estrangeiros.-Senhor.es, este art1g? ~o 
haver p~r1go em s~ dar aos di1 lo matas de todas as naçoes. codigo é uma q)lalificação para os factos de otre~sa ao miDII• . 
estrangetra:s ? d1rello de serem proml)t?re• publico~ con tro residente no Brasil. Porque havemos nós .d~ 1r estend~-la 
tra os /Jraslleuos que commetttlrem cnmes nos paues a aos facto~ de otrensa de immunidade de.mintstros eatran.· 
que pertencerem es$es representantes estrangeiros. geiros acreditados em paizes estrangeiros? Se ellefrião 

Poil, senhore~, não tendo nós tratado de extradi~iio estão acreditados entre nóll, a offensa n:io está n,; _c~so 
com estes paizes, iremos fazer mais do que se fizesse· daqaella EjU6 é praticada em nosso paiz contra o mtni!~ 
mos a extradição, porque nos encarregamos nós mes- troque estáacreditado aqui, e a quem a nossa ~oberanta · 
mos de punir aquelles que nós n~o queremos extradir, pr.o~ege e garan~e de toda a olfensa~ A lmmun1dade dos 
porque não ternos tratado ou porque não estâ compre mmistroa acreditados em outros paizes deve ser garan• 
hendido no tratado e. ta hypothese 1 E nem ba exemplo tida pela legislação desses paizes. . · · 
algum de tratado de ex.tradição que conoiata em se en· O att. 76,-que é entregar de facto qualquer porção de 

· · ~ · · ter · · · · · · , u·m re· · · do · · 1 que elle tenha occupiAdo, ou quaes· 
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quer objectos que lhe pertenção, ou de que el!teja na 
posse, ao Inimigo interno ou a qu··lqu~r nação estrangeira. 
tendo meios de defesa.-Poi,, senhore~, uru brasileiro que 
está em raiz eltrangeiro é que ha de entregar o territorío 
do Brasil? 

citar pirataria; e este crime julgar-se ha commettido: 
\ 0, p·aticanilo no m:1r qualq"er acto de depredação on 
de violencias, ou con -ra bra~aleiros, ou contr·t cstr; ngeiros 
c• m que o Bra~il Mo e.teja em guerra i 2o, abusando da 
carta de C<rr~o legitamamP.nte c· ncedida para praticar 
hostilidades, ou contra navh's bra,ileiros, ou de outra 
nação que não fosse autorillado· para ho~tilisar; so, npos. 
8~ndo-se alguem do na\io de cuja equipagem fi~er parte 
por meio de fraude ou violt ncia con ru o commandmte; 
i 0 , entr ... gando alguem aos piratas ou ao inimigo lllll na
vio a CUJa equipagem pertencer; ! o, oppo. do-Je olguem 
por ameaças ou por vioiFneia a que o com mandante ou 

0 SR. PIMENTA. BUENO : - Não póde uma força es
tr~ngeira f>Star occupJndo um terrítorio estraogeiru? 

0 SR. SILVEIRA. DA MOTTA.:- ·E' sempre territorio 
estrangeiro. 

0 SR. PIMENTA BUENO :-Em quanto está debaixo de 
nossa~ armas eunsidera-se nosso territorio. 

tripolaçâo defenda o r:avio em occa~iãn de 'er atacado 
.por piratas ou pelo iním1go; 6o, aceitando carta de corso 
de um governo estrangd· os· m a competente autori•a
ção. • Logo, o crime de pirataria para ser punido não era 
DeCf'ssa.rio se.r consider<.~do ne~ta le1 especial, porque, em
bora seja pratic:,do no alto mar, já é punivel p~lo nosso 
codigo; e hoje, pelos trat~dos que as n 1ções mai3 po• 
derosas no mar teem feito a resptáto desse crime, esta lei 
se tem torna . .to uma lei de tot:los os povos. 

0 SR. SILVEIRA. DA MOTTA:- Isto é uma ficção de 
g11erra, é uma jurhdicção ac-:idental; não é disto que 
falia o nosso cod1go, mas sim de entreg 1r de facto qual· 
quer pt'rção de terrítorio do ímperío, ou que elle tt!nha 
occupado, ou quaesquer objecto~ que 111~ pertcnção, ou 
de que esteja n~ posst!, ao in•migo interno, ou a qualquer 
nação estrangeira, teu1o meios de ddesa; e se e II ... en
trega territorio que está occupandu por accidente ds 
guerra, então elle póde ser processado como general ou 
chefe de força bra1ileira : não é preciso que se compre
henda nesta lei. Náo vejo, P.ois, Sr. pre>idente, hypothese 
alguma em que a e>pt!cilicaçao nesses casos nã.> traga in
conv.t nicntts, não vá dar logar a muitas ccllisões. 

O art 77,-queé comprometter em qualquer tratado ou 
convenção a honra,dignrdade,l'é ou interesses nacíonaes.
Eis·aqui outro caso em que acho que a especificação nãn 
tem Jogar. li:Jte artigo qualific~t um crime de resp()nsabili
dade para os nPgociadores de tr;,tatloa e conv~nçõos. Quan-

. do se désse incumbencia a um brasileiro para ir tratar com 
uma nação estr•ng• ica a re•peito dos interesses do Brasil, 
e elle compromettesse, fazendo um tratado ou conveçção, 
a honra, dignl::lade, fé e interesses nacionaes ficaria su 
jeito a uma pena; mas esta ptna para ser imposta não é 
preciso que h;.ja o priur;ipto de runição dos Crillles prati
cados em paizes estrangeiros ; porque nesse caso o bra • 
sileiro obra na qualidade de preposto do goveroo do 
Brasil, na qu>lidade de emprt>gad:~ publico, pôde serre~
ponsabilisado, e, portanto, já e$tá comprehendido na dis
posição do no1so codigo. 

O art. 78,- que é t ntrar juri,diccionalmente em paiz 
estrangeiro SPm autorid~de leg;tima.- Esta hyplltbere ve
se que é do br~sileiro que já está em p:.iz; estrangeiro; n~o 
entra, es'á lá: portaoto, esta eJpeciticação não serve; já 
elle está lá, por conseguinte não póje entrar. Esta 1-spec1 
.fi::açãa tem outro obje~to; o que se quiz comprehrilder 11 · 
qualificação deste facto con:o crimmoeo foi a hypothese de 
um brasile ro ir a umpaiz e~traogeiro e dizer, v. g~: ~Eu 
sou diplomata, sou ministro pleoipotenciario, venho trb ta.
com Vms.; sou o general em chefe deste exercito, tenho 
o direito de fazer estas e aquello~r. ::oncessões durante a 
guerra:, isto é o que entendw por entrar jurisdiccional 
mente em paiz estrangeiro; mas a r.-speito dos brasilei
ros qt.ie já lã estão residind'l não é posslvel fazer esta 
app!icc;ção. 

0 SR. PIMENTA BUENO :-Não suppõe-se que está; ~o 
está, n:l.o ent1a. 

O Sn. SILVEIRA D.A MorrA: -O projecto suppõe 
que está, porque trata dos crrmes commeltidos no estran
geiro, e por isso a especiHc~çllo é deferluosa. Isto é 
quanto ao9 arts. 68 a 78. Agora Vf'jamos O$ inconvenirn
tes da especiticação dos arts. 82 a 84. Esta cspecitlcaç~o 
tambem tem· um inconveniente; era melhor que ficasse 
o art. 1 o do projecto na generalidade em que se acha ; ou 
ent!io adClptar-se a m1oha idéa. Sinto declarar que se ar
parecer uma emenda h ti de votar pela suppressão da es· 
pec·tlcação, assim como votarei se apparecer emenda para 
que sejao suppr1midas todas easas hypotheses. 

Mas a especificnção dos arts. ~2 a 84 cr.mpreben.ie lam
bem certo> ca• os em que a espec1ticnçllo tr<>Z compl•cações. 
Verbi gratia, pura ser punido peb lei do imperio o crime 

· · .. pr · · · · ·. •de-lo nesra lei de 

Ora bem, isto é quanto á especificação dos arts. 8'!! a 
84. Vamot ad1ante. (Lê.) . 

Diz ainda a cmen 1a da maioria das commis•ões: «~o, con· 
tra a constituição do imrerio e rórma do governo, tit. 1.0 , 

cap. i 0 , ar1s 85 e 86. • Nesttl ponto a especificação a 
meu ver nilo traz ioconvenit~u·e, m·· s lambem a simples 
refet encía ao titulo, como' stá no projecto, não traz1a iu
convenie~te algum, e por isso a esp~ciHcnção não augmen
ta nada, não sei para que fvi feita, principalmente qnando 
o titulo o:lo se compõe s~nao do, doug artigos 85 e lS6. E' 
loxo de cíta~ão, no cotanto que e~ te luxo t, m seus incon·· 
veníente~, como já ponjeret a re~peito dos arts. 68 a 78. 

D1z ainda a emenda da maioria das commissões: 
• so, .contra o chtfe do gnveruo, tit. 1. o, cap. so, arts. 87 
a 89. • Aqui não ha inconveniente algum na especificação 
pela razão da sur e1 !ltJi•latle. 

A, ora que es á tratada a qurstão do mfthodo .... 
0 SR. SoUZA. FRANCO:- Não foi só do methodo, foi 

rr·ais alguma cousa. . 
0 Sn. SILVEIRA DA MOTTA :'·- .... VOU. aos outros 

pontos em que d 'scorJo das i ilustres commi~aões. 
Dis.:ordo, Sr. presidente, em que se torne facultativo 

o processo de.ses crimes praticbdos por brasileiros em 
pait estrangeiro. Acho que ne.ta pane o projecto estava 
melhor do que a e01enda; porque esta faculdade que 
se dá, tste P•·derão, nlio só tem os. inconven'ientes que já 
forão apontados pelos nobres oradilres que mtl prece
dê! ão e fizer ão opposição a esta formula facultativa, 
mas ttm outros inconvenientes que vou mostrar. Os 
nobres senadClres, membros das commissões, parece que 
não notárão que esta faculdiide poderia ter algum logar 
quanto ao arl •. 2<>; a respeito dos estrangeiros, mas não 
pó de ter log~ r quanto ao art. 1 o, que se refere aos crime,; 
praticadO# por brasileiros. Se se trata de cr imea prati
cados por bra}ildrrs, qual a necessidade de tornar 
f.cullütrva a lei 1 A razão dada é a das complicações que 
podem h;.ver com os governos estrangeiros em rt:bção 
~os indi~iduos que estiverem no caso de ser processodos; 
mas supj õc-se porventura que um governo estrangeiro 
venha mt~rpór ~~us bonç l,llicios a respeito de um brasi· 
leiro a quem tratamos de procC'ssar? Não é isto possível; 
a colli. âo· só se pótle dar ét respeito dllS est• angeiros. 
Qu~nclo as autoridades queirão processar ex ollicio o que 
é natural é CfYe a voz lotpertin, nte de um mioiitro de 
estrangeiros veoba pe1 turbar a acção th juat ç·1 em favor· 
do sell compat1 iota. 

Se se trata clos br:!sileiros, então a facul,iade da di~
pos·ção é ainda mais odiosa, porque nós, trata11do dos 
dirtitus dot bra1ileiros, nilo podemos deixar de pu.gnar 
pda igu11ld~de d.su s dlr.:it•)s i JH1o podemos dcix•r a 
rguald•de dos dirciws dos h asileí1 os ent· eguc i1 mercê 
dt! um goveJDo que d1ga se o proces1o deve fazer-se ou. 
não; porque quat'S ~erao as cir~umstancia$ que possão 
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facto prat!cado por brasileiro em paiz estrangeiro não pó· 
de ser objecto do arbitrio do governo; ai ás é entregar 
se a.o governo uma ;.ttribuição que não sei como 6 qne 
se poJe compadecer com a natureza do mesmo gwerao, 
Pois o governt> pó de dizer: r.óã ~ se ít~stau1 e est~ pro· 
c~s11o .1 Poii o governo póde dizer a uma autoridade ju
~ICiana, q11an Jo trata de applícar a lei, qu~ deixe de o 
fazer? Imtaure o processo ou não instaure o p,·ocesso 1 

. Isto seria desvirtuar t s ~utoridades judi.::iarias, porque 
·quem tem de proc .. ~s~r ~ão autoridades JUdiciarias, que 
como taes não podem e~tar á mercê dtl um placet dogover 
no para procurar ou não um crirniaoso; isso é uma aberra .. 
ção dO$ pr:f\cipios quando se trata do~ bra&ileiros. Quan
do •e tratados estrangPiros ainda ae póJe conc~ber q•1e 
o governo tinha essa faculdade, para poder o governo 
~preciar quaodo deYell'los carregitr o jugo da humildade 
que muitas ~ezes c·s governos "strangtiros nos irnpõt~; 
rnas como é que tratando-se dos br;.siteiros a ld ha de 

·dizer: • Po•ierão .. er proces~ados~, Quaes são as hypo .. 
theses 1 Trata·ae de um br·asilei• o que commeWu um 
crime contra a ind··pend. ntiJ e inlegrrdade ou u•gnidode 
do imperio, GU C~'·Dtra a conslituiçãJ e a fórma do gover · 
no, ~u contra o chef~ do esiado; esse brasildro veem p~ra 
Q pa1z, e para que se possa int.:ntar o proc~sso é prl'cuo 
que o gl)verno diga : « Póde intentar·se • ! Não acho van 
tagem ·alguma ni.to. 
Demai~, . para desv3necer todos os inconveuientes do 

preceito imperativo de processar, lá estão os correctivos 
no nosso pc der jud;c ar lo e no nosso poder moderador. 
O peder m·oderador póJe agraciar ;.iodi ante1 d~ aondrm· 
n·1ção, Jogo que o processo se i~sLaure e se reconheça 
que ha inconveniente em proseguir um processo contrll 
um brasileiro por qualquer dos factos clas•Jfic~dos no 
art. 1° e praticados em paiz estrangeiro; o pt.der mode 
rador póde agraciar esse bra$ileiro, porque esta gr<:ça 
não ~e póde dar só mente depoi~ da sentença, 1 óJe dar-se 
ant~s. A respeito destes crimes póde até haver ~mnistia. 
Nesta parte, poi•, não po~so concordar com as nobres 
coromissões. ~e acaso as nobres com missões empregas
! em o lermo facultativv a respeito do arl. 2o pôde ser que 
eu concordasse; mas a respeito do art. 1_o, não, senhores. 

Ag.1ra qr1ero trrminar dizendo ~s ra7ões por que não 
c:dmiLto o adJitamento que as commissões tizerão dos cri
mes de p~rjurioe peculato. 

Sr. presidente, as Mbres commissões, além dos crimes 
enumerados no projecto, arcrescentárão hmbem as de 
perjur:o e peculato; mas eu não C(lncordo neale addita
mento, em primeiro logar pela razllG já di.ta, isto é, porque 
entcn:io qae, fJzenrlo-se uma lei de tXC• p (áO p<.ra es
tender a jufisdicção territod11l do paiz aos íactos prati
cados fóra do tenitor io, em geral. a lei deve ser muito 
avara des1a exteneão de jurisd1cção aos factos praticados 
em plizes estrangeiro•. Mas a respeito do perjurio e do 
peculato acho ainda razõ:s especiaes p~Jas quaes não se 
devia cons~grar o add:tilm~nto. 

O crime de perjurio, sellbores, é daquelles cuja prova 
o mais d mcil; o crime de I erjurio, C'.'D istindo, segun•lO 
é nosso codig<•, eu1 jurai' fal$0 em rUÍtC', de{1ende do eslii· 
belecimento d~ ve:dade ein contraposição áquillo que a 
trstemunha. Jur01i. Ora, tratando-se de, um d_epo_imento 
dado em pa1z estrangeiro, como é que pode a JUstrça pu
blica no Brasil ter mtlius de estabelecer a wrdade e·n 
oppo•ição muitas vezes a um depoimento que serv1u de 
base a um julgamenro nesse pa1.z ~ Trata-se agora dos 
brasileiros; poii b~m, um br<nileiro jurou fabo em um 
proccs! o cível ou criminal em paiz estrangeiro; mas h a 
uma par te prt'judica•ia por esse depoimento, a qual? vindo 
elle plra o ic~pt!rio, in·eota-lhe uma cousa por crJme de 
perjurio: • Vós depuze)tel fatso em uma causa e~ que 
em Bru~~llas servr~tes de testemunha contra n'1m. • 
Pergunto eu: quoll o meio que aju8Liça tem para aquila
tar o de1;oimento que o accusado fez em B• ux.tdlas? 
A"ora poderia eu invocar as ra1.ões que deu o nobr~ se
n;dor por Pernambuco a respeiro da diiliculdade da_de
fesa • eu poderia invocar a ditnculd11de da accu•~çao: , ' . 

ui deum 

dado em Bruxellas ou S. Petersburgo? Acho que é uma 
Cl•USa muito drfficil. 

Demai•, s~r1hores, o nosso codigo faz dilferença : se 
a caum em que se prestar o jnramrnto for civel a pena 
é u01a; se fur criminal e o junmento para absolvição 
tio réo a pena é outra; se for para cotJdemnaçâo do 
réo Pm causa c apita! a pena é ainda outra; se for para 
~ondemnação em cau'a não capital é ainda outra; se o 
Jllr~mento for em causa c~pitisl o m~ximo da pena é de 
galés perp1 tuas; e 1e for em causa oê'io capital a. pena 
é de prisão com trab •• lho pc·r tres a nove annos e de 
multa corr eilpondente ã metade do tempo. Já se v é que, 
f:lófa s~ .raz-r uma accusaçllo de J·ecjurlo, por ter o ac· 
cusado JUrodo em. S. Pet~r.bu.rgo em uma causa capiw 
tlll, é pred.o ter tortos os factos, aHm da.oppor um jul
gamento ao ju'gamento do tribuoal e)trangeiro, Sup
pol.hamos mais que o acc.usado jurou para condemna
ção em causa capihl em um raiz e~ tn ngeiro, e que os 
tribunaes desse paiz der:l.o sua sentença no sentido do 
depoimento: se ha de e tabelecer no Brasil outro julga
mtlllO para se dt-cidir se foi falso o depoimento quejâ 
sen iu de base a um j\llgameoto~ E' uma hypothese em. 
vi&ta da qual r ão pos~o ad.mítLir o addit•mento nesta 
parte. 

Accrescente-se que o crime de perj urio Mnsiste em jurar 
falso, e nós sabemos que na maior parte nos casos, .ou 
em muitos ca~os, os depoimentos são tomados alé sein 
juramtnlo. A ·tolerétntia rf'ligi•·sa n·esm<l vai abolindo o 
1uramento dos tribunaes para os depoimentos; ba muitas 
seitas que o n~o admi:tem, e portanto mais dílliculdades 
pna 1e ~on,iderar esse crime quando praticado em paíz 
estrangeiro. · · · 

Quanto ao peculato, s~nhores, qual é a ra:zão eJpecial 
de~ te addítameoto 1 O nosso codigo oo art. 1.70 define o 
crime de pecnhto: «Apropriar se um emprego publico, 
consomir, extraviar, consentir que outrt'm se aproprie e 
consuma e t-Xtravie, em todo ou em pa•te, os dmhelros 
ou etft:itos publicos que tiver a seu cargó. • Qual é a hy
pothese em que teremos de punir o peculato commettido 
em pai2.es estrangeiros que Dão esteja já providenciada 
em. nosso codigo debaixo de outro aspt'cto.? O peculato 
na sua verdad, ira e restricta accepç:\o é roubo de di
nheiros publícos praticado por aquelle1 que estão en~ 
carrrgados da guar.!a deites dinheiros, por aqu~lles que 
c~ tào como· nossos prepostos lá encarregados da guarda 
dot dinbeir os publicas; mas estes teem responsabilidade 
por tua guarda, independente de qualificação desta lei 
especiaL. . · · 

Supponhamos nós n:t Europa que temos dinheiro na. 
legao,:ào de Londres, supponhamos que essa legaç:io gere 
fundos lm.sileiros e que os tem na mão de um ~gente 
commercial , por e.xemplo, na casa Rotschild : se acaso 
houver um descaminb.o de dinheiros pertencentes á Je~ 
gação do Brasil, acho que rtsponsavel será aquelle que 
está encarregado de prover á sua boa gu1rda •. Uma casa 
commercial, um banqueiro que guarda dinheiro alheio, 
se acaso lh'o fu, tão, não tem re~ponsabilidaje provando 
força maior; e o que acontecerá ao banqueiro que tiver 
o, nossos dinheiros e fur Joubodo? Mas, :e este banqueiro 
se at1rupr iar dellll~, pergunto eu: Qnde a·responsabilidade 
territor wl? Poi~ podemos .ctiteoder a qualificação de crime 
de peculato áquelle a quem demos dinheiros para guardar 
e que usa mal delles 1 Oqne se ~eguc dahi é que escolhê· 
mos mal o agente cornmu• cial .. poderemos talvez pedir a · 
inúemuis:.ção, abrir r~~u~ncia ao agente commercial que 
se apropriou dcs noss<'S fundos, e que os nllo póde pagar; 
mas ~hi pára o n.o.sso direilo:, E, se elle vul!a ao·.Brasil 
depo1s du. extràvio J.es:e& tundos nos2os depositados 
em seu poder, trJdos os nossos meios são civeis ou cem· 
· m<:Jrciaes, e nunca criminaes. 

Tudo isto é contrat:.> co'l'me~i'ibl ; e como havemos 
úe re1ponsabili»ar o homem porque CUIIlpriu mill um 
coutrato commerciul7 Pois coustltuem coot ato com~ 
rnercíal a~ relações que ha cnt1 e o gove1no e os a~en • 
tcs commerciaes? 1\las, •e se trata <laque!Je a quem se 
caocedeu a gtu. r da do dinheiro, este é o vcrdadd1 o caso 
de peculato, que e~tá compreht>ndido no cudigo; não é 
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preciso estender nossa jurisdicção territorial a r~ctos · 
praticados em paizes estrang~iros : e se ha preposto om
cial, a hypothese e$ tá comprehcodida no codigt', e se não 
ha, é apenas um commercianre fraudulento j no caso que 
elle. volte para o Brasil, poderemos talvez abrir-lbe 
fallencia, depois de pedir-lhe a divida; e, se n~o a quizer 
pagar, póde a fallencia .ser qualificada co11.1o fraudulenta, 
mas não ha peculato. · 

O Sa. PIMENTA Bu.G.NO :-Seguimos a opinião de Cam
baceres. 

0 SR. SILVEIRA D.-l MOTo' .A: -Não seguirão. No con
selho de estado de Fran ;a houve a: questão de ser faculta
tivo ou não o jui~o de certos crimes praticados fóra do 
pa.iz; rnas o nobre senador ln de reconhecer que e1sa não 
é a opinião que predvminou !lO con~el~o de est~do. 

Portanto, senhores, ficamos nisto, não vamos adiante 
com o peculato e o perjurio por identidade de ra2ões, 
porque poú;o mostrar muitos artigos do codigo que 
estão em igual caso e que então tambem devião ser com
preheudidos. 

O nobre relator. du cornmtssões tnstste em julgar que 
esta é a opinia.o que predominou no con;elllo de estado 
por causa mesmo d.s reformu da lei franc~za a este res
peito. Em 18U, depois desse debate do cooselllo de esta· 
do e de muitas proposições e emenda,, o que passou na 
camara dos derútados depois do relatorio do ')r. Matter, 

0 SR. VISCONDE DE MARANGUAPE dá um aparte. 
0 SR. SILVEIR.\. DA MOTTA: -Não fai isto o que 

V. Ex. disse. Deus _me livre de acompanhll-lo nesta 
parte. Eu argumento contra a extensão que se qner dar, 
porque acho que no caso destes deus artigos estão outros i 
mas não admitto o argumen~o do nobre 1enador, assim 
como combato o nobre marquez de Olinda pelas íllações 
que e!! e tirou e -que são contradictorias; por isso o acbo 
no mesmo defeito em que v. Ex. está. 

Esquecia-me fazer uma ullima ob>ervação, com que 
vou terminar este meu já Joogo discurso. Quando as 
commissões ae lembrárão d l tornar faculutivo o a1t. 1° 
por meio do poderáõ, em fogar do 6eTào procúsados, pa
rece que as illustres commissões se deixárão levar pela 
expressão da legislação fr~nceza :. en ando, corno tambem 
alguns entendem, que é facultativo qu ;n!o o o poder-se 
procesiar ou· não esses crimes. A expressão do codigo 
de mstrucç~o criminal francez não póde ser traduzida 
como as commi>sões a qnizerão traduzir. Esse codigo diz 
no art. 5° : (le) 

" Tout jranÇiliS qui se sera rendu cou.pable, h-m du ter
ritoire de la France, d'u.n crime attentacorre a la sureté de 
l'état, de contrefaction du sceau de l'état, de monnaies na
#onales ayant cours, etc., pourra être pou.rsuivi, jugé et 
puni en France, etc. • 

Foi daqui que talvez as com missões tirá ão a imitação 
do poderão; mas entendo que o codigo de instrucção crimi
nal !rancez não p6de ser traduzido neate sentido, e darei 
a razão. 

0 SR. PIHENI.A BUENO: -Seguimos o codigo.dePor
tugal .... 

0 SR. SILVEIRA DA. MOITA: -Então não tiverão de 
traduúr. 

Mas, Sr. presidente, embora o nobre relator das corn· 
miisões diga que seguiu o codigo portuguez e que não 
foi levado pela expressão do codigo fraocez, já vê o se
nado que ma respo~ta não procede, porque o que re,ulta 

. dabi é que o cod1go portuguez, que é imitaçrto !ranceza, 
traduziu mal o codigo francez. 

na sessão d~ 13 de ab: il de 1841, foi urna redacção que 
aioda coúsagrava o mesmo termo pourra í!tre pou1·suiví et 
puni; ~as, senhores, poderá ser punido, quando o legislador 
fizer um 1 excepção â regra que~6 pó de ser punido o cri
me praticado dentro uo imperio, quererá dizer que o go
VeJDo póde mt~ndar OU dt:ix.ar de mandar· punir, póde &UI• 
ta1· a acção da autoridade judiciar.ia para faztr o processo 
ou não, principalmente se deixa isto ao arbítrio da auto
ri. lo de publicajudiciana do miniiterio publico? Eu creio 
que nli.o póde ser entendido assim. A redacção que pre. 
vltlcceu na camara dos deputados em 1842 foi esta: ~· Tout 
français quisera rendu coupable hors d2e territoire du róyau. 
me, etc., etc., pourra être à son retnur en France pourauivi 
et jugé á la requí!te du ministere public. »~ora, Lto quererá 
~o ventura dizer o que entendém _os nobres senadores? 

0 SR. VASCONCELLOS: -E' bom traduzir. 
0 SR. SILV,EIRA DA. MorTA:- A tradacção é esta: 

« poderá na sua volta â França. » Porque é este poderá? 
Pois os nobres senadores querem ent~nder as cousas 
sem dar as razões por que entendem T Poderá, porq,Je, 
se não houvesse essa lei de excepçãC>, o facto era prati
cado fóra do paiz e não estava sujeito ájurisdicção ter
ritorial; foi poi' isso que se diss~: a Nao são os pratica
dos dentro do paiz; mas os factos ta·e.: e taes, praticados 
fóra, poderão, etc. • ·· 

0 SR. PlMENTA BUENO: - Cambareres dizia que 
queria sujeitar as círcumstaucia.s ·ao governo e não o go· 
Ytrno ás circumstancias. . . 

0 Sa. SILV.EIRA. DA MOTTA: -Já essa phrase po
derá fc,i substituída no projecto de 185~ que passou no 
corpo l~gislativo ; nesse projecto se usa, não da phrase 
pourra être poursuivi et puni, mas aim deata, peu.t' être 
poursuivi et Puni; o que explica ainda mais que o senti
do da expressão anterior era declarativo de que se podia 
comprehender tambem os factos praticados fóra do paiz. 
Peut i!tré poursuivi, esta é a emenda qu~ pas~ou em 4 de 
juol~o de 185! no corpo legislativo; mas creio que foi 
retirada no senado. . 

(Ha um aparte.) 
Já vou á confrontação. O codigJ das Duu Sicilias .... 
0 SR. PIMENTA BUENO: -E' !rancez. 
0 SR. SILVEIRA DA MOTTA :- .... é d~ origem fran

ceza, mas não usa do termo pourra être pour3uivi; diz: 

Quando se trata de estabelecer uma jurisdicção ordi
naria e se quer _fazer uma fXcepção a esta jurisdicç2o, 
qual é a fórma? A fó1 ma estabelecida p

1
elo nosso codigo é 

que serão processados; o principio estabelecido na nossa 
}egi$lação é que serão processados, julgados e punidos os 
factos criminosos prati~ados dentro do paiz. Nós quando 
queremos fazer uma excepçfio a isto, estendendo a j u1 is Hc
ção dos factos pralicados fóra do paiz, dizemos: • Tam
f>em poderão ser comprehend,dos os factos taes e 
taes ; • mas, quando dizemos que se estenda tambem o 
poderão aos factos praticados fóra do imperio, qutr bto 
:porventura dizer que esses factos pr~tlcados fóra do 
1mperio podem ser processados ou de1xar de o ser 1 
Não. Ainda meamo que a lei sahiue do corpo legislativo 
com esta expressão, entendo que os triLunaes não te
rião este arbítrio que se quer enx.ergu, pc1 que o que 
se quiz foi fazer uma extensão da dtsposição, o que se 
quiz foi estender a jurisdicção aos factos praticados fóra 
do · - · 1 , os · - - bros das com missões 

" Art. 6. o e 7. o L'action pénale peut êwe exercée ctans le 
ryaume, e:tc. • 

Por conseq,Jeocia, é declarativa da competencia mesmo· 
para certo~ factos prati::ados fóra do reino e que d11hí vê~ 
enumerados. Vou citar agora a lei. dos Estados Ponti
ficioJ. 

O nobre relator das commissões, como catbolico romano 
que é .... 

O Sn. V.ASCONCELLOS:- Nós todos o somos. 
O Sn. StLV.EiaA. DA MoTTA:- Nem podemos deixar 

rle ser. Mas, como ha hoje revolta contra o papa, eu já 
eitava com receio de acllar ~:~lgueru que se quizesae 
zangar por eu citar a auto:id~de dos Estados Pootilicios. 
A lei desses Estados Pontl1lcws é de li de novembro de: 

é · · o · · · de · · os·· 

J 

l 

I 

I 
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é a lei que mais se npproxim 1 á opinião do nobre srna 
dor pelo Rio de Janeiro: o nobre senadot• está muit<• 
pt;oximo doa Estados Pont,ficios. Est~ legislação, m>~is 
restricta, u:a do mesmo termo; diz .no § 82: ~ Quondo 
um subdit'l dos E,tados PonL1!icios re~idir em paiz 
estrangeiro e-Me tflrnar culpado de roubo e vcltar a e$t~ 
estado, etc., i! sera ~.~rrêté pour etre j11gé.• 
. A lei da Belgica tambem é de origem franceza ; a lei 

de 30 de dezembro de 1836 usa dos mesmos tErmos do 
processo criminal f, ancez. 

O SR. PIJ\IENTA BUENO:- E~ ta tem o tal pourra. 
O SR. SiLVEIRA DA "MOTTA:- A dcs Paizes Baixos 

esrá conc~:bida nestes termr.s. Definindo os factos pra~ 
tieados cm Jlaiz e~tr·~ngeiro que podem ser processa
dos n.., reino diz: • ser~~. poursnívi et puni, etc. , A Sar
detlha, M art. 5° do cotligo rena!, tambem adopta a fór
rna imperativa. A Austria, a Prussia e toda a Allemanha 
a'doptão o m~smo principio imperativo. 

Deixo· de p'roseguir nc~1a C6lrnparação, em que entrei 
porque o nobre senador relator das com~i~sões pare. 
ceu que achava ex• mplos em to:!ot os codtgos.... · 

O SR. PIMENTA BUENO: -Em t!ldos não, na maior 
parte. 

Europa o conselheiro 'fhom:1z.Xavier Garcil de ~lmeida 
e para coneedc-la a outros emprega~o~; 2a, approvando 
a apo~eotação concerlida ao j11iz de direito João Carlos 
Pereira lbrapinu, com o ordenado de.1:2ooa, nas quaes 
re:oluções Sua l\L•g•!~tade o Imperador conseote.·-Fiçoll 
o ~enado inteirado e 1mndou-s~ corumunicar á outra ca' 
mara • 

Dous officios do 1o Eecretario da cari:ma doá deputa .. 
do~, pai'1icipando que a mesma camara adopto:u as emen~ 
das do senado, tanto á proposit;ão que concede. duas !ater
rias ~m benetlL:io das obr<~s da igreja m:.itdz da villa· do 
Pilar, promtcia rla Parahyba do Norte, como a que 
approva a pensãn :tnnu~l de 600U, concedida ao conego 
João Baptist, de Fí~neiredo; e que dirigiu ambas as re-
soluções á ~ancção imperial. . . , . 

Ou to-o ofiicio do mesmo 1.0 secretario, communicand > 
que a dita CllmHa adoptou e drrigiu á sancção imperial 
a resolução do senarlo qne dispensa as leis de amortiza
ção pítra que a irman1arle do Senhor dos Pas,os da ci
dade do Porahybt,na, proviocia de Minas-Geraes, possa 
pcssuir b' ns de r:.rz até o valor deJ 00:000~. 

De todo.~ ficou o stnado inteirado. · -
Dous ufficios do dito i o s~:c:re:ario, acompanhando as. 

tres segumtes 
PROPOSIÇÕES, SR. SILVEIRA DA 'MOTTA: - ... para o C!llj)rego da 

phrase facultativa. .lá vê o nobre senador que· a le A é · 
gis\ação franceza e aquellas que nessa foate bebê'rilo igual • 1,a assembl ~· geral resolve: . 
disposição ·adoptãrào. a phrase ; ruas a pltrase da· ma- « Arti~o unico. O governo fica ·autorisndo para· manda 
neira pot· que está adoptada, a meu ver, não é faculta- pagar a J:;aquim Dias Bicalllo, aposentadl) no lógar -de 
tiva, é declarativa. Em vista do principio geral que Jllspector da thEsouraria da província de Mioas-Geraes, 
estabelece que só possão zer punidos os factos criminosos a dill'erença ~o ordenado de 1 :2{)(!f com q11e foi apo
pra\icados no territorio, se diz: « poderão tambem ser senlaflo por decreto de 4. de outubro de 18'41, para a 
punidos certos factos praticados fóra •; mas isto não qu~r de 2:uOO$ com que bi melhor a 1a a ditá aposentad()ria 
dizer que quando o francez voltar ao seu p:tiz, tendo pra- por decreto· de 7 de novtmbro de 1855, revogadas para 
ticaõo esses L•ctOJs que ~ão especi!icados na lei especial, C$te fim as dispoiições em contrario. . , 
o minister-lo pub:ico (é expressno do codigo de instrucção ~ Paço d-t camara dos deputados,. em 2dejunho de 
criminal francez) deixa de. fazer ~eus officios por uma 1860. _Conde de s~ependy, ,prestdente.- Antonio Perei· 
suggestão de complicações drolomattcas. Portanto, senho- ra Pinto, 1 o secretario. - Candido Dfmdes _de Al,me da, 
res, tenho concluido as observações com que jnstifiquei 2,o secretario. • · · 
o voto q'le hei de dar á lei e ás alterações que eu en-
tendo que ~e podem faztr n~lla, assim como a contesta- • 2.a A assemb~éa gexal resolve: 
ção que fiz ao1 pontos .do parecer das ~ommissões, posto • Art. Lo Siio autorisadns a possuir bens de raiz_para 
que o fieesse com g,.ande coustraogime.lto, á vi~ta da au formação dos respectivos patrimonio!l,. dispensadas para 
to r hlade que me merecem os mem nobres collegas mEm ' esse fim as leis da amortização, com a clausula de con· 
bros dessas coromiasões. - verteHm em apolices da divida publica em prazo deter-

Os Sns. y,\ sco~CELLoS E NADUCO :..:..Muito .bem muito minado pelo governo, ~s segui n~e~ est~belecimentos 'J!Íós.: 
b ' ' « § 1 • .o A Casa da M•serrcord1a da cidade da Constttur-
em. ção, na provit,cia.d<!S. Paulo, até a.quautia de 50:0ooa. 
Verificando-se niio haver cnsa, o Sr. presidente decla « § 2 • .o A -matrrz da c:d jde do R:o Claro, na mesma 

r.o11 a discussão ~diada, e deu para aordem do dia da SE- provmcia, até a quantia de 20:000~. . . · 
guínte sessão a mesma já de~ignada na sessão antecedente. « § a, o A irman.~ade de Nossa Senhora do Rcsar!o ~o11 

Levant·:u-se a sess~o ás 2 horas da taroe. homens pretos da mdade de San!os, na mesma provrn.~.aa, 

E~f 4 DE JUNUO DE iSG~. 

i>l,\RSlDENClA DO SR. MANO EL IGN A CIO CA VALC.A.NTI 
DE LACERDA. 

até a quantia de 25!ooog. . . . · . ..·· 
c § 4,o O bo~pital. ele car1d tde ~a Cidade ele Yalença, 

na provincia da Balna, até. a qu.ant1a d.e 1 0:000~.. . 
: a § · 5,o A Cnsu da Misencon1HI da ctda~e da YICtona, 

na provincia do Espírito Samo, até a qu~ntra de 100:~oog. 
. c § 6.o A irmanda,ie da. capeiia d.~ :santo A!1tomo do 

Porto das Caixa~, nl ptovmcla do fl1o de l.tnclto, a'é a 
quantió~ do 20:000$. . 

. • § 7.o A irmandade de Nossa Senhora do Rosario 
Su~niARIO: _Expediente.- 01'dem do dia.- Processo e dos homens pretos, da .cidade do Penedo, na provincia 

d b 'l · das Alagóu, até a qu~ntta de 80:000~. • · 
julgamento de certos cr-imes per "'etra os por rast ei· ·« A· t. 2.o Ftcão revogadas as dtSfOSJÇões em con-
ros em paízrs estrangeiros. Disc~rsos dos Srs •. Y~s 
coucellos e Souza Franco. Requerimento de adta-. trario. . . . 
mento. " Paço da c;mara dos deputados,· em 2 de junho de 

A's 1.l hor"s da mmbã 0 Sr. presidente abriu a sersão, · 1'860.-Conde de 8.aependy, presidente.- Antonio .Pereira 
" Pi!Úo,.io secretario.- Candido Mendes de Almetda1 2° 

estando pr• sentes 30 Srs. senadores. secret(lrio. , 
Lida a acta da ~nterior, foi aprovada. • a.a A assembléa getal resolve: 
o' Sr. 1.o secretario deu cnnla do seguinte: « Art. f.O E' approvada a pen~lio annual de 600~ con.: 

EXPRDlRNTE. cedida por decreto de 26 de abnl do ~orreote anno a D. 
Um avi~o do ministerio dos nPgocios da justiça, remet· 

tenLlo um dos autographos de cada uma das re1oluções da 
· ' a · , : ta, auforisando o govern~ para 

Henriqueta E~merla Nubuco e CarnelTo, 'Yiuva do .con-
selheiro João Carneiro de Campos. . 

« A~t •. ~.o ~agraciada perceberá a pensão desde a data 
"Hio ', ' · 



26 SESSÃO EM 4 DE JUNHO DE 1860 

« Art. 3.° Ficão revogaclas as di5posições em con e~tados do Prata. Creill, pllrlanto, que ex.istem rec.Jama-
trario. ~·ões de agentes diplornaticas, mos ignoro o conteUdo 

"Paço d1 camara drs deputados, E-m 2 de JUnho de 
i860.-Conde de .Baependy. 1Jres1deote.- Antonio Pereira 
I'into, .1 ° 1ccretario.-Clmdido lJlendes dd A lmeid ·, 2o se
cretano. • 

Forão todas a impnmir no jornal que puLlica os tra-
balhos do senado. ·· 

Dous offidos dos pre~identes d IS provincins d 1 Para o:\ 
e Amnona~, remei t ·ndo exemplares l),s relator i os com 
que abrirão as. respt·ctiv .;~o ais.,OJI.>'éas prov10cíaes. -
.Forão remetl'idos r·· r a o ~rchi 110. . 

Utn requerimento de AuT011ÍO Candido Gaivô:o de A! 
me ida, pedindo ~e r adtt1t1tido como addido para co .• 
djuvar os guardas da secretaria e paço do sen~do.- fd 
enviado á C• mmtuão da ,,,, sa. 

des~ss reclamaçõts,, e não sei se a medida p10posta tênde 
a 'e mover as dtUICuldadt:& que pos~l'lo conter· se nessa: 
not .. s dlplomatic .• s, que •·X;stemou pol'l.:nl existir na se
cretaria d<! 65laio dos neg .. cioi estran~el os. 

N;;o quero, porém, lllltar, Sr •. presidente, a discussão 
porq11e o tributo de consiJ.:ração~ com,. cli~se ha pouco: 
gue voto a~ nobre m·tJ:stro ~ a :.uos inl'otmações me 
f.?em acredlt~r que() p~nJ~Wl e U1gente. Vou, pois, tll· 
t~<~r na ~tscussao, pre~cmdJndu. de outr~Fqu~esqu, r con
stder<,çoes que pode na adduztr para J ust11Lar o adi.t· 
u en tiJ da rua te ria. 

Comparecêrao · no decur~o da sessão 
senadores. 

Dt~cordo, Sr. pres:dente, siuto n~·sta occas'ão discor
dar d~ alguns d,,s meus h.''Dr«dos collegas que se teem 
enunCiado na casll.. E' asstm que nã\) e)tranno cumo 
ellt~s, que em questões de dirmto imernacionol n~s soc· 

mais· 4 Srs. cortamos da l~:~i~I<Jção dos paizes mais ~diontaclos do que 
o noss~d' ou que~ u'g1dos peh sua postção topograph1ca, 
teem tt o necesst,lade de fl'Over de remedio as Jacums ORDEM DO DIA. 

PROCESSO E JULGAMENTO DR CRRTOS CRiniF.S PEllPE 
TRADOS POil BRASLLElUOS EJ\1 PAIZES ESTRANGEIROS. 

tJUt: se notavão na sua Jegidação, quer p.:nal, quer d~: 
processo. 

Enkrt~o, Sr. presidente, que transplantarmos para o 
nosso patz, sem avertguar nossos pecul ares circurustan

.. Continuou a iliscusfâ·o, adiaria na ses~ão mt•'cedenre, cias, a regisl<~ção de t.m p~iz estr11uaeiro é sem duviia 
do art. jo da proposivào da camara dos dPpntarlos, mau- perigoso; assim como tamLem é pe~ig·,s.~ alterar os co
dando proce:sar, aind ... que· ausentAS do impe•ío, C julgar d gus de qna.lquer paiz P•ra tnlr<idUzit· nelJes bellaS theo• 
logD que f•Jrt•m pres~nte~, os cidndaos br!lsileiroçque per- tis que U!Uttas vezt·s não P· d;:m ter applicação; mas 
petral'em certos crimes 1-m patzes estr •ngeíros, com as no ca~o de que se trata, sendo a França, por I:'Xemplo 
emendas ~poí~das na scsbão d'o to deste. mez. um paiz cuja legt~ldÇâl) tem sido geralmente adoptad~ 

O SI:\. V A.SCONCE'.LLOS: - Sr. presidente, se me não na Europa, é claro que nós devtmos con:ultar essa le~ 
detivesse a coosid~ração que devo ás palav1 as do nobre gislaçáo para l'?derllJo; ádol'tar no Hrasil.aqui lo que alli 
ministro do5 oeg·,cÍoli , str.ngeiroç, proferidas em uma mesm? a eX(l rieoc'a tt'm demonstrado .cmno util, e que 
das sessõ,~s pa•sad Js, cm re•po~la ao nobre senador pd~ tem sdo Len~:vola e geralm~nte acolhtdo nos codJgos 
provincta da n .h ia q11e encetou este debate, eu não he- .!as n •ções cultas. . 
sitaria em maul<Jr á me$a um req'li~rim;:nto pedindo o ~-mbem, ~r. pr~~ident.e, n~o faz impressão no men 
adiamento do P' ojf'Cio que se discute. an~mo a. constd_eraçao aqm traz~da de que a l'rança é um 

Recorda se V. Ex. q''c o tbrooo f.,,j miouc:oso em re- pa1z que se poie pard tudç C1tar. Concordo até certo 
latar as dtiTerentes neces~i·1ades publica~ a que é urgente ponto com 0 honrado mewbro que pr(iferiu semelhante 
attenier, e, entre a' medtdils ahllembradas; não encon- proposição: quond•J se ttata ae questão politica, de lecris
tro a de que ora nos occupan1 o~. . laçâo constitucional, a Fran~a sem duvida pela inst:bi-

Outro funct.mento n3o menos valio·so invocaria para !idade de sua fôrma de governo· ntío pó.1e ser seguida 
pedir o a li4m~nto deste mesmo · proJeCt0, e é o longo como· norma; rr.as de certo a França é reputada modelo 
periodo que decorre da ~:~ua ad.,rção na camara dos de- ·em tudo que diz respetto á legi,laça<• civil e criminal, 
putados à diSClusàn aue ora se ltlv~nta n~ seu" do. a qm.tl pe: dura não obstanl.e a vacillação e os vaivens da 

Parece- me, Sr. prca:denle, que medida> d .. Ol dem desta politica. A r r ova de que é uma verd .• de o que acr.bo· de 
de que se trat:t são ou pnd~m ser uutcamenle ju:~tifica- cxpór está, senhou:s, na me~ma que~tao com que nos en• 
das pelas necessidades urgen!es do irnperio. Ora, faltão lretemos. 
sem duviila ao sen11do escl,\teclroeotus sobre a nos.sa V. Ex. ha de 1€mbrar·se de que durante a revolução 
situação a esse respeito. Nos paizeJ que nós temos tomado f;·anceza !e votou nas car:naras uma medid~ s~melhante a 
por modeL• os ministros ttem exposto nas cama, as, em esta; depois odoptou~se n) codigo Napoleão a dispo~ 
longos relátorlcs, as razões de estado que ~conse1hão a sição que amda hllje vigora; e as duas tentativas que se 
adopção de r:nedidhs Eemclhantes; as commissões das ca fize:ão para 1e~ogar os arts. 5o, 6° e 7°·do codiz50 do pro· 
sas Legislativas de~ses p Jizcs occupão-se Jargamtnte com cesso francez ambas se malloórára.o; terei occasião de 
o desenvolvimento da materi~, de sorte •JUe as cambras fallar nesses ensuio• no correr do ml.'u discurso. Vê, por
podem dar um voto escl .• recido, c l~gislar c•.)m perfeito hl'lto, V. Ex. que não é a le~Liação franc~za oeste ponto, 
conhecimento dos facto.s. Não que as camaras preci,t'm, e em outros mui~os, digna de po1.1co apreço. Pelo con
como disse o honrado membro p la provincia do Rio- trario, ella nos pórle mu.to bem servir de pharol para 
Graod~ do Norte, luzes theoncas do min:sterio, embora dirigir-nos nebt.t importante questão. 
nos poss;) c!le f,Hnecer muit"s; mas porque cumpre es- Sr. presidente, tambem me pa'recé qae poralgtms hon
clarecer os lcgi•lallores, e cssl.'s escbrecimcnt::~s nos fAl- rados membros não tem sido bem comprthendido o voto 
tão, ao menos. a mim, na presente d .scuss~o. em =eparado assign:.do por dous dislioctos membro& desta 

V. Ex.., que tem assento no primeiro tríunnal ju•Jicia- casa, que tambem fazem parte das commissõJS de Jegis
rio do paiz,. e muitos hon ·a dos membros d:t CJSa que lação e de coo&titulção. Estes honro. dos membros sem 
Jlertcncem aos tribuoaes de ~a inst11ncia hão concordar duvida, Sr. prcstdente, não podem o! g .r os princípios 
que é preciso que o senado se info:me dos caAos que fundamentacs de dirt:ito e1n que a~senta o projecto que 
se teem dado e cbegado ao conhecimento deises t• lbunae$, se di$CUte ; porque de certo, melll'>radas algumas dispD· 
c que cxijão a adopç~o de•t~ medida c a justinqucm. sições, o projecto deve sua ol'igem aos princípios mais 

Eu, ror exemplo, ouvi que algumas que;tõe; que se ltlminoscs de dneito internacional. 
teem agitado no !!:stado Orien1al, em relação á puniçao de fra mesmo impossível, Sr. presi~ente, que parlamen
bPlsilciroa que alli comm~ttem crimes, teem sido tt·:.tzi'Jas tares veteranos, como são es~es honrados membros, 
ao conhecimento dos tr1Lunaes do paiz, o não sei qual homens de esta lo, e um delles magistrado, podessem ' 
~ :?l.uç:to que esses tribunaes teom dado a taes questões negar a conveni~ncia ae ur:na ll'gislação que tenha por fim 

regular o processo e julgamento dos crimes co.llmettldos . . , ... 
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cia com que esses nobre3 senadores costumá:> havei-se 
5cmpre. 

~dxan·do, porém, de parte estas considerações, cham·1-
re1 e'pecra!mentt! a <ltltlllÇ-ão do s~oado pdra a gran•1e 
div~rgencia que se nota U·• ca•a a re•p~'Ít·• d<> art. 1o du 
prt'jecto, cup dtseussao Já 11.1 d a3 se prolnn ~a. 

Falíou em primeiro logar o nobre senador pela pro 
vincia da Balua, autor do p oj~cto na ojamara dr,s depu
tados, e oppOz-se a algt•m..t da~ emend,;s da cororois•ao. 
Em Sfgnndo logar flillo,, o· nobre )l'nador pela provioci" 
d•J Rio de Janeiro, ;;utor do vo1o <-m separado: e• te b n
rado m~mbro (,ppóe-s~, quer ~o projecto, quer ás rm· U· 

da~. Fallou fi;") pOIS ·O d1gno relator d ts commis~ões. apre 
sentandc: ~·o~tías emeodas·, algum:,s das quaes p.rec~·me 
que Cl tão sobre a mesa, mas aiuda não for ão lid;ts. 

Seguiu-se o hilnrad·J membro pl:lla J.lroviucia do R.io 
Grande do Norte, que taro bem comb.teu as emenda$ e 
adoptou com algumas moditi,·at,~Õts o 10 artigo do pr•jecto 
P1onunciárào-se na ultima se~·ão dous ou1ros honrados 
membros, um sen:,dur por PeruamiJuco, outro pela p·o
v incia de Guy:.z; e o senado h<!m se lemb: a da diver
gcncia que ha entre urn e outro. Eota disC(•ncor·i~ncla o 
que ~iguificará, senhol'rs? A. importaucia da inalaria; c é 
por·i·.so q11e, embora nao po~-a .:t•ncorrer com nenhum 
cabedal para esclarecer o a &Umt>!O, tenho que nao u e é 
licito guardar silencio diJnte desta situação, porque tenho 
a honra de pertencer á clJSSt~ dos ptoft:~sivnaes em di
reito. · 
. E~ten~o, Sr •. presidente 1 qu·e, sendo as regras da 

dnetto 1nternac10ualuo objecto de que se trata cúmo 
que uma excepção ao n"s .. o direito,· ellas devem ser 
applicadas com mu1ta reserva; os casos dt:vem St!r muito 
lím,tados, para qui:! a <tppl1caçã') possa convir. Se multi. 
pli~arrnos es1e1 casos, ~e complicarmos ne.ua Jegi.la~ão, 
salnrem(ls de todos os pr.-cedtntt:ll aooptado~ pelos p;,oJzes 
cuja legbl~ção aqui se tem mvocado, estabd·~cendo um 
direito que ha Ele tr.zer necessariamente sobre recla
mações ~~p!o~alicas ruuitas dessas difficuldades prhti
cal que Ja. for ao llotad~s n. se mio antecedente. 

. Par<t corroborar .miuha opiniao com um exemplo que 
uão pôde ~er rccu~ado, por isso que á legislaçao franceza 
se apegão algun~ dos huma·h:,s membro' que teem faHado, 
citarei os arts. 5o, 6° e 7o do codi~oJr~ncez. 

Estes artigos d1zem : (lê) 
c Út. 5 ° Tt,do o francez que cornmetter cri mo fóra do 

terriLorio da França contra a Stlg1Jlança do e'tado, qu~ f:.tl
si!icar os seUos do esrado, ao; rnot:das nacíunaes qut: teem 
curso, papeis nacionat·s, bilheks do b .. nco ai.llorisijdo~ 
por lei, pod~râ ser procestado, julgado e puuido, na Fran
ça, segundo as dispo~ições das leia franceza~. 

« Art. 6.0 Est• di~posiçao é apphcavel aos estrangeiroa 
que, autores ou complice$ dos mesmos crimes, torem pre· 
sos na Frauça, ou entregues pdos g~)verno• a que per
tencerem. 

·ses crimes. A V. Ex. é ramiliar o debate que se susten· 
H~u na camara fraoct•za no ~nno de \84~. quando o mi• 
mstro dos ne~ocio~ da j ustiç~, o Sr Martiu du Nord, 
ap eu·ntou _um proJecto tle Ie1 fazP.t:do algtJmas altera
çr\e>~ ao a•llg•) qu~< !lC11bo de ler. Em 19 de fevereiro de 
1.842 _n ~uarda do sello, ministro da justiça, pror·oz, em 
·~botltUJçao dos art•. 5°,, 6° e 70 •lo codi:\O do proce$SO 
f, ancez um outro conceb1do nestes termos.: 

«Todo o francez que, fó·a d • territorio da França 
cornmetter crime como ta.l qualificado fle\a le1 fraoceza'. 
! Ollcrá ser p:ocessa·io e julgado, voltando á Fr<·nçà, s~ 
tá não .tiver stdo contraditoriamt:nte julgado em pa1z el-
trangeHo. • · · · 

A ~ommissão da camara dos ?,..piltatfos adopto~ a at
teraçao propo~ta, danilc-lhe m.aror extensão, pois com
p~ehend~u ahr. ta.mbem o.s dellctos. Si.lbe-se qae o co· 
digl) francez dtstmgue cnmes de delictus. 

.Este arttgo, que á ,rrim .. ir a vista parece não conter dou· 
tnna oppo•ta essencmlmrnte â re"iolaçaó actual fl'anceza 
t d . . . !" ' 

_ ,,Vli encer1 ava uma 1déa lmportant~ssima. Pela Jegisla-
ça? que am:i~ r .. ge a F~ança o francez que ccmrnette um 
C~Jme em r~~z e-tr lDgetro, e se refugia em Françll, não 
podl'! ser ah1 julgaao, e a França não concede a sua extra
a.çao i. o francez, ~ortaiito, deliDqueore acha rtfugio no 
s .. u p;,Jz, e nà~ J10d1'! ser p• OCé~sado naqu lle em que 
corl:lmetteu o crrme. Era prlncipalmentr, dizia .o ministro 
da JUStiça, instado pel s reclamllções oiplom<~ticas que o 
~ovr~.rno ~e a.pressava em ' tr~recer a? parlamento uma 
med1da que ttvesse por fim· prov1denc1ar a esse respeito 
e P•'r isso r"digiu o artign do projecto. . · 

1 

V. Ex. sabe qu·e a pnncipio a discua~ão na.c~mara dos. 
deputadr!s .desva•rou-se 1~m pouco, porqúe aquellei:.' 
grandes JUrisconsultos, CUJOl coahecim1·,mos respeito e 
admiro, se demorovão em LArgas considerações sob're a 
penalidade, sobre as casas penitenciarias; mas, chamado 
p~lo presidente o debate a seus termos, a· ·questão foi 
vencida na CJmara dos depot.;dos, mas não chegou a ser 
levada ao ~onhecimento da e<.tmtra do• pares. 

Agora, atutta no an-'lo ce 1852, doroio~ndo uma con
~tilu!ção p'olitica q1.1e o senadn tem de certo em memo:ia, 
apezar de toda a iooport'é.n~ia, de toda a força do governo, 
Sr. p··esidente, não se pó le fa:1er passar Das caronas· 
dísposit;ão semelhante â de 1'842. · S1rn, Sr. presidente, 
em 4o de jun~o d.e 185~ foi ap e sentado no corpo legisla· 
tívo um proJtClO po~ parte do governo, contPndo, ainM 
que mais am1Jl'rada, a 1déa do Sr·. Martin du Nord, jâ off::~ 
rccida e diseulida em 1842; n·J corpo leg•slittvo essa· 
medida passou por consid ·ravd maioria, mas no senado 
e;la não ch~gou a ser discatida, porque o governo 
ret1rou a proposição, e, dizem o~ escriptores que tlesta 
ma teria te em trat;. do, que por dillicul<iades diplomaticas~ 

Vê, port.nto, V. Ex. qual tem sido o rigor e escrupu'o 
da l• gislação franceza em não ~largar o cit cu lo dos cti· 
mes em que deve tornar-se competentes a autoridade e a 

~ Art. 7.0 P, ecedendJ queixa, será processado e julga 
do na França o francel que commetter crime contra um 
francez, se el~e já uào foi pelo mesmo crime condemnado 
no paiz estrangeiro. • 

legílbção de seu palz. ·· · ·. · 
E' uma dJs razões, portanto, SJ'. presidente, pelas qu:!rs 

entendJ que o projecto, como está emendado, nãopóde 

Ora; vê V. Ex. que aqui está rednzida.a puniç~o desses 
crimes a muito poucos casos. A leg;slação franceza, ou 
pela perfeiç~o de seu• codigos 011 pela simplicidade da 
locut;ão de sul dirrit •, tem d~fiaido com summa clareza 
as hypothesea dos artigos citados. 

O art. 84 d9 codigo pen.1l diz assim : 
• Todo aquelle que tiver por acções hostis, não pro· 

vada; pelJ gl)vcrno, exposto o es:ado a uma declaraçil.o 
de guerra, será punido com a pena de banirner1to. 

« Art. 85. Tudo o que por actos iguJlmente reprovados 
pelo governo expozer us francezes á rcpresalias, será tam• 
Lem puuLJo com o b.tnlmento. · 

c Art. 86. O atteutado ou compira~~o contra a vida do 
rei, ou contra sua pessoa, é c·ime de leea-magcstade, e 
punido como parricida, e h.tvcrá mais o CIJnfisco de seus 
bens. • ,. 

d ies , a b. .~ , · 1 franceza li· 

ser adoptado pelo scnéldO. . 
Art. 1.0: (lê) « Serão pr. cessados, etc. • 
Antes de fJl!ar deste ar1ig•> especialmente devo dar 

minba opinião acerc;1 de uma em::nda q11e é csten~ial, 
apresentada pela noore commissão. As nobres commis· 
sões de ltgi~lação e de constituição tornão facultativa, e 
não imperativa, a doutrina do art. 1o; as!im, ellas di
z. m - poderáõ ser proce.sados - em logar de-· serão 
process~do_s.- ~ · 

Sr. prestdente, se cu attendesse á razao dada pelo no
b1e relútot· das cooomissõei talvez não adberisse á emen·· 
da, porque S. Ex~ me parecs11 pouco caro quando 
disse que ella tinha por fim evitar difficuJdotdes e com
plicações com as potencias estrang.,iras. Entend.1, po
rém, que o -podeJáõ- deve 'er mantido, não só por 
essa razão, mâs porque pôde muitu veze5 acontcc~r que 
convenha que o proprio braslldro não d~va ser mett1do 
em proces1o, embora tenha cJmmottidil um crimt-, 
attentasas circum$lancüa excep•=i(ln:;.es cm que o paiz 
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O Sn. Souz.\. FUNCO:- Apoiado. que csteji!.o concorde1 na applicsção d,ls artigoJj um diz· 
O SR. VASCONCELLOS :-Não 1e arrepiem desta dou- « E' appi'Ci!Vd e cabe na lei que fi. em os, o art. 69. ; 

trina csjurisconsrdtosdaoasa.E'preci:~oaccommod.~r- «E'oart.70.» •E'oa•t.7 1 .,> Outro Hnalmente •E' 
mos a nossa legislação ás diff ·rentes necessi ades do oart. 76. • E q11rm tem rlito bto, Sr. presid nte, nã~ são 
nosso paiz em re!açã., ao; pai zes c ... m q11 e avizinh:1 mos. orado1 es rroveis, ... (uao h t ninguem moço nesta casa) i 
E' P?r i ;so que a facu Id ,de deve se r con·wgu· d ,, e é mas, em fim. n !O st.'{) esses senadores que te em menos ida
por 1sso tambem que, po.tendo aconte~r que um brasi- de; &ãu os mais provectns, os profe$sores de direito ~ão 
leiro, por exemplo, já te!Jh:t si. lo jul~ado pelo mesmo pe;~OJs· que por dilfer<nii'S vezes ve2es teem estado á 'testa 
crime em 'paiz estrangeiro, não de've ~ser seg!Jnda vez d<~s 1epartições dos ~str~ng .. iros e imrerio, são membros 
proc~ssado. V. Ex. vê q•tt', se a disposição conservar-se dos tribunaes judicia rios que assim diverg~m. 
imperativa como está, teremos 0 inconvenitnre de su- Se ell~s entendem as>im tão coufusamente a applica
bordin~r um individu~ já processado e julgado a um ção do.s artigos, se a votaç~o.é promisc~HI, ignora-se qual 
novo .J.ulgamentc:. e condemnação, quand.) é regra muito é o arttgo que $C deve prdenr n~ apphcação, ~e é o que 
conbecula, de tod.JS rêspâtada : Nt•n bH in idem. trata ela pir~turia, se é o qoe falia de tent,.tiva contra a 

E' certo, Sr. presidente, que os honrados membros que CO!lltitui~ão, se é o dos Cll!U•:s que oll'end~m á digo i Jade 
se teem pronunciado contra a emenda das nobre~ com- e honra nar:iooa!; e ne~l~ babd, como IH de o aoverno 
missões teem em geral discorr;do, como sempre muito saber q•tal é a nossa intc·nção, como ha de destn:o 1ver o 
bem; elles arg1l,menlât': • Ih crime ; Jogo é ne~es~ario n.os~o ptn•amento, se_r~ós não cbPg:.tr~os a accordo? E' pre· 
instaurar prc·cesso ·é ofcessario punir o delinquente. • et~o, portanto, especJ!ICar bem os ar11gos, p~ra q11e o go~ 
Esta sem duvida é a regra, é o rigor do direito. ai:ima v.erno não se VeJa ne~s~ embar<ço, porque: aliás a mate• 
della está a segurança do e~ tal<>, a que cumpre attender: na ficará sem regulamtnto, ou an:es o goveroo será o 
mas, Y. Ex. não leu nos ~nnaes do parlamento francez 0 unico, o verdadtiro legisl<~dor. 
que se disse naqneli.as camaras illustradas quando se tra- lsto póJe parecer impertinencia minha, Sr. presidente, 
tou de regular esta m11h•ria? V. Ex. não viu que não p.~e- mas é o resultado de minhas convicçõ, s. V. Ex. terá ob· 
valeccu alli o principiO do Jogar onde commetteu-se' 0 senado que tenho e;tado a:ttruto quanto é possível a este 
crime, ou o do domicilio do 1éo, para· ser elle sujeito a deLate; ainda não perdi uma só palavra, urna só idéa 
proct-S'O? A IIi está subordinadi) tudo ás maiores necessi- d;ss que tet~m sido aqui enuncia,fils; ora, eu qne tenho 
dades da investigação da verd.lde, e muitas vezes sedes- test~munhado essa divergencia cC>m muitos dos m~us 
loca o réo para ou1ra extremidade da França, porque nessa honrados coJ!eg~s que me acompanháo sempre nesses es
extreooidad~, embora não seja o logar do delicto .Otl do crupulo::. q~ando se trata de leg sl~r, como é possível que 
domicilio do réo, se podem colligir muito mais provas possa considerar que as emend:~s das commissões e o 
para a il!uslraçá(),do,ç juizes do que no logar onde o réo prc~jecto s~tisrazem de sorte que o legi.~lador fique tran
se acha, ou ond·e:perpetrou o crime. V é-se, portanto, que qu!llo do volo que d"ve dar n·a mater1a? 
esta lei sane de certos princípios, e por isso me~ mo que -Sr. pres· dtnte; o DO·bre s~nador relalor das com missões 
el!.a se ~fasta. d;lles é que cu quero que sua applicaçao disse-Doo : • Se achais trráo o traualho, não declameis 
seja mmto hmitada. s1mpl~smente contra elle, emendai· o. • 

O nobre senador pela provincia de Goyaz forrou-me Senhort'J, sigo o conselho d. ste honrado membro, e 
ao trabalho que eu teria hoje de ler um por !:l.m aquelles eiitou mesmo dispo~ to a mand .r quulqutr emend;l, se aca. 
artigos especific·.dos pelaslJOnradas .commiEsões, para de- so vir que nenhúma se apresent<~ no smtido de alaumas 
monstrar que elle~ nw podem ter nenhuma applicaç~o, das observações que aqui teem ~ido fritas;· mas ·v .. Ex. 
isto é, para fdzer bem sentir que não se póJe man- vê que fornos ap .. nhado$ de sc.bresaltr> ·nesta materta, 
i! ar que vigorem disposições taes pna a lei que quere- porque, como eu di$Se h a pouco, o discurso da cor(\a 
mos fazer. V. Ex. e o sentdo me dispen•aráõ c~rtamente della não m s fa[[, u, e o prOJecto, Sr. presidente, já tinba 
de ler esses artig0s : o trabalho é entad nho; mas esu1 mais de seis ao o os, já esta v a, na ·nossa ph ase, 'mudan. 
na memoria de todos a resenha brilbante que na sessão do os dentes. Eu não me persuadi que tiv~ssemos de 
passada fez o no?re s~111dor pela prov.iucia de Goyat, que tratar deste assumpto, e no mesmo embaraço devem fS· 
deploro não esteJa hoJe na casa. tar muno.s do~ hourados membros da casa. As commÍ$·~ 

Se, pois,, carregarmos esta lei de um grande I.JUtnero s.õllS que tecm estu•l<~d<J a ma teria profund:1meote são as 
de artigos, então sinto dedarar que voto contra ella, e mais 1•ptas pa~a.emenclar os efrt:·s que se apontArem. 
hei de votar contra tudo.; m:u.>, se se quer limitar a casos V. Ex. "ê que sou o· membro desta casa semp:e o m&is 
muito especiaes; fico tranquillo .dando,-lhe o meu assen- Cf'Uclescmdeute; de~ejo ir de acco' do com as melhores 
timento, e faço-o sem que me possa acompanhar jâmais idéas .; e me parece qn~c: o senado terá notado que nc>tas 
remorso algum, porqu~ tenho mui la justificaç~o na sabe- palavras C'.·m .que o tenho entretido não hei atten1ido 
dor h e na prudencia elas nações que teem antecedido o p1na as pessoas dos ondores que me precedêrão; teuho 
Brasil nestas matcrias. . acolhido o que me parece mais digno de ser adoptado, e 

O projecto, como está redigido, manda processar sem- foi com este animo que entrei na diiCuss:io, combatendo 
pre que 5C commetter fora do imperio crime centra a mesmo opiniões de amigo$ meus peswaes. 
indepeQdencia, integridade e dignidade da na~ão, contra Aioda uma ra7.ão, Sr. president<!, nos aconselbl a que 
a constituiç:io do imperio e fórma ae governo, contra os seja p:~uiLo limitado 0 numero dos casos em que caib<t a 
chefes do estado. accusaçao 'dos crimes de que tratJ o prc•jecto. Os gr·andes 

Ora, Sr. presidente, a re~pe,i.to des$es c,·imes, que ai- delictos que abalão todas as sociedades em seu funda
guns cham5.o politi~o.~. e que nós .denom.luam.os puulicos mento, esses que podem perturbar a paz publica, a spgu
em nosso dtr··tto cnmmal, ha mu1tos art1gos 1ntermedia- rauça do estado, sao os que devem ser incluirlos, e nao 
rios que não podem ter applicação, que a não teem mesmo. outro~. A razão 6 clara, Sr. preside o te, nem todos os co
Sei que o que estú escripto, se diz, é apenas a indicação digoi das nações são u1 iformcs na classi!ica•;ão dos cri
dos crimes, p<~ra qne depois O guverno desenvolva a ma- mcs j ba muitos actos qutl entre nÓs JiiO Criminosos, C que 
teria no regttlamento; r.nas, Sr. presidente, cornquanto em outros p.,iZ('S não n s\io; como nó9, por um priucipiu 
nós devamos coofl!lr ao governo o regnl11mento de certas de direito criminal, uão pod(~!l:lo~ coudemnar o delin ll' e ale 
leis, receio muito dar ao ministerio qualquer que c!le $Vnão quando elle tem conhecimento do mal c intetlção 
'cja, um<~ tão p~saJa incumbencia. directa de pratica lo, é preci~o que, antes de estendermos 

Sei que as noure~ commi«sões propuzerão uma emenda nossa .iuri~rlicção aos factos p1 aticados em paizes estr1ln
para que es es regul~mentos não posslio ter execu~iio S('m gciros, teoht.mos em vidta se nesses paizes se reputno cri· 
previa approvaçao da assembléa geral lt gisl~tiva; m ss mes os ac1os pu uivei$ entre nós. 
pa~sando generali~aclas as disposiçõe5 deste artigo, ct,mo E' porlsso que a m•Jcda !i.tlsa, a lalsit!ach•, a falsific çl'io 
se ' · ·· · ·o o eo'lerno ha de ' · crua! foi o dos st-llO~' do tst·Hlo e c utros geralm~nte reconhecidos 

I 
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1neração muito minuciosa, teremos entãolde lutar, não só bunaes br ... si!eiros a um. g~ande numero de crimes, como 
com es1a difficuldade, como c•Jm aquellas já· apontadas. pretendem as nobres com missões de constituição e de 

Em respeito a este principio não pÓsso dar o meu voto legisldção. Peço-o eml1onra do tenado, para que não se 
ã extensão proposta pelas honradas commissões dos cri- lhe possa imputar játnJÍS uma lei que é votada sem es
mes de perjurio e de peculato. Já o honrado senador clarecime11tos. 
que em ultimo lagar fallou na materia demonstrou, a Nao devemos dar nosso voto para medidas tão amplas 
meu ver, perfeitamente os inconvenientes de uma sem e. sem que esteja demous.trado previamente que procedemc·s 
lhante inclusão: adhíro a essa demon:.tração. em virtude de iHtend:veis. razões de estado. O mais é 

Mas me parece que as honradas com missões por uma improprio da dignidade desta casa, o mais não se con· 
emenda, ou pelo orgão de seu relator, se mostrárão dis · l'orma com os. princípios de justiça. . 
postas a supprimir o pecul. .. to na e>pe.cie do art. 170, Em conclusão, entendo qúe o art. i o, emendado como 
conserv:dndo ~ómente o art. 1.n. NãJ Stll se esta emenda está, deve ser approvado, e neste·senti.io, Sr. presidente, 
jâ está na mesa .. pretendo vutar em occa.ião opp:>rtuna. 

0 SR. PRBSIDENTE. ~ 0 que exi~te sobre amesa é a 0 SR. SOUZA: FRA.NCO :-Sr. pr.:!si(lente, os dir· 
emenda do Sr. Nabuco de Araujo tão só mente. curtas que teem ~ido proferido>, e. ainda hoje· o excel· 

O Sa. VASCONCELLos.- O n'-·Lre relator das cQm- lente di1curso do nobre senador· pela pr()vincí:i de Minas• 
missões prometteu manJa-la á me•a; S. Ex. reco oh :.c eu Ger~tes, mostrão que ha no senado gr.a.nde divergeacia 
que era inconveni~ut~, qu; era mesmo contra a pratica a re;peitu desta questão. Nenhum dos oradores te'm con· 
admiuida entre ~ó ;,, a Inclusão elo ~~L. '170, porque a in- cordado em que o projecto e as emendas de vão passa:r 
clusão desse artrgo 1a pô•· em duv1da a competen~i 1 elos taes quaell estão. Ora, a materia é importaatissima, tra
tribunaes brasilei.os, já reconhecida para o julg•m;ento ta-se de direitos bra5iltiiros, de accusaçõ~s criminaes a 
desses crimes. q11e f.tltáo garantias para a defeJa, e, portanto, me pa-

Em vez d'a largueza que dá o wojecto nas p~lavras-ou- rece que a discussão nãJ póde continuar como vai. 
tro qualquer modo- as comJ?iuões exigem que seja ne-· Era p1 eciso que, á vMa do debate que te~ havid?, ai
cessaria qualquer ac~o publJco do governo para ser ap- ~tuna~; .er;nendas se apresent~s~em, era pr.ectso ouvu os 
prehendido o bra,il~:uo que. cpmmetter cri~e em paiz · Srs. m1n1str~s a este respeito, era ~reciso .q11e as no..; 
estrangeiro. Se houvesse colltsao por urn.a tdéa ou por brts ~omm1s~õ~s, revtndo. seu trab<~l~o, tt~essem .em. 
outra, eu votaria pela e~eoda das comanssões, p01 que atte t~çao o que Já. se te_m. d1to., e tudo Isto. nao se. p6de 
ao menos não está concebtda nos termos geraes do pro- fazer 1em q~e a dtscussao se mterr~mpa, ~ sem 1sto .~ 
jecto-ou por q2&alquer m:.do, p~•to á disposição do go- dtscussão nao pódedar rtsY.ltado satufa.ctono. , . 
verno..;.; ex.ige..;se Uttl acto publtco d? governo, e eu uãu ' Eu, por e~emplo, $011 m.ullO con,trar.JO a algumas d.;~· 
desconfio tanto do governo do me~ pa1z que acredite que 1dé~s do .rro,)ecto. Não adoo1tto de forma ~e~huma que ~e 
seja elle instrumento ~e per&eguJç!lo ~e: um bras.ileiro dó aut~nsaçao ao gove~no par~, em matena de penah:
que possa ter comrnettu!o qualqu~r cnme em pa1z es- ~dde, fJ_7er o q~e enten .• er. ~era o g~ver~o quem ficará 
trangeiro. M•s, como easa collisao não se dá, ado1.tarei a rncuml.ndo .de dJzt:r em um caso especta!: « De. v e ser .rro~ 
suppressão propo:~ta pe~o lwnrado senador pela Bahia, c~s~ado e julgado?» ou será alguma autondaúe JUdl• 
que fói o autor do proJecto ; e se niie houver emenda Ciana? 
para supprimi rigualmeote a.s p.il~vras que est~o no art.1°, Se é o governo, acho q11e i.to é inteiramente contrario 
e a que acabo de me refe,Ir '· he1 d~ offerece-Ja, porq~e á consL_itu~ç~o do imperio, q11e to:ü.ou ind~pendente o 
a do nobre senadClr entende soooen~e com a ~as com mi>~ podet· JU,l!Cléil (arts. 9 e 1.51). Que JUlZ ou tnbunal pode• 
sões,, e .não co~ a~ ~alavras q_ue Jâ pt enoler.. ria já mais j~$LÍficar-se de aceitar otdt:m do g?verno para. 

Eu d1sse a pr!nclpto: ~ Fa!tao-n?~ esclarecim_entos. n pruce.~sar e Julgar, ou para não processar e Julgar cert~,s 
Senhores, a medtda de legular é a ut1i1dad~; nós nao deve- e determinados individLtos? Se nrio é ao governo, a quem 
mos fazer leis para ind~ir _!10 nosiO co.d1go artigos .que üca a decisão em c~s?s. taes para Il!and~r processa~.ejul
não tenhão de ter appllcaçao; e por. JS~o eu de~eJava gar? Será a cada um JUIZ? que unHormtdade havera? que 
que 0 governo inf?r':llasse quae~ teem s1do o~ crillle» per- juiz se. julgará habilitado para isso?. que juiz eoten.de~á 
petrados por. br~s1leu?s e;n paiZes. estrangeuo~ contra a que é n1.1 seu fôro q11e devem ser JUlgados es;es mdl· 
indep~ndencw, mtegrui<~de e drg01dade da naçao, contra ~ iJuos ? 
a constituição e fórma de governo, e contta 0 chefe do Náo posso ainda admittir :m~orisação tão ampla ao go
e~tad!l, Me parece que em hon:~ n~ssa posso a>segurar verno para fazer regulamento uue marque trtbunaes e 
que brasileiro neul1um tentou pmaJs fora de seu· paiz modo de proce~so. Con[io no governo do meu paiz, mas, 
contra tão sagrados obje~tos (apoiado~); eu, porta.nto, ~ão sobretudo, á vist:t da maneira por que teem sido ex.ecu
set se ·acaso ha necemdade urgente de prond~nclar tadas as autorisações, não autorisarei a nenhum miuiste· 
sobre este ponto na escala propo~ta. ril>, não digo o actual (~U?ponho que seria inc~paz disso), 

O SR. SouzA. FRANCO : -Apoiado. mas a qualq 1er outro para pbder arrancar ao Julgamento 
o sn. v A.SCONC&LLOS. -Consta que se taem processado do jury ma110 estes crimes de que se trata no projecto. 

ent•e JJÓI brasileiros que commettnn crimes em pa;us Pela maneil·a ampla por que se dá autorisação, o governo 
utrangciros e que e•ses proce~sos teern 5ido presentes po ·leria delcrlllioa.r outro julgamento que n:!.o o do 
aos nossos tribunaes de s ~gunda m;tan.:la. Por que razao J•Jry. 
se nos não inf.,rma do destino que esses proce•sos teem Senhores, n1o adr.nítlotamb~m a nece~sidade de me
tido 1 Ha juri.consulto; mesu1o nesta casa e fóra della · didas, como acaba de àizer o meu honrado collegà, 
que entendem que o Lr;tsileiro póde ser processado es- para o processo e julgamento dos crimes contra a in
t~ndo em paiz estran,;eiro, visto que o nosso codigo do dependemcia, in:e~ridade e dignid~de da n::.ção, cc.ntra a 

. processo, quando trata da formação dJ. culpa, presc:eve c.;nstitulção e fórma do goveiilO, e contra o chefe d~ 
que esta poss:1 ter Jogar até a pronuncia, independ~ntc de. estado. S5.o o~jectos 3agrados q•Ie, na minha opinião e 
estar o réo ou o indh:iaJo, como V. Ex.. queira cham.r, na ue tvdos, dev..:m ser sustentados a todo o custo ; 
presente a este acto. ' mas purvemura ha necessidade dtl providencia algt1ma 

Eu não penso ass~m, ent~ndo. que ha lacuna no nosso a esle respeito 1 O meu honrado collega. já o disse -na 
direito; m<ts são mu1 1 e5pe1tave1s 111embros da ct~sa que leglslaçllo llCLual ha tolo~ os meio~ necessarios para' fa-

·assim pensão. zer proct:ssaj, julgar o ptmir esses crimes. 
Entenlo que,atlenta a duvida em que nos achamos, é Se as con;pica~ões, 011 a tentatti1a dos outros crimes, 

preciso que o gover~o nLJS pre~:e e?clarec~ooentos, e, começão fora do 1mperio, e não são tt·aduzidos em actos 
quando esses ClClareciJI'lcntos seJaO m~uffic1enLes p:nn déntro do mesmo imperío, que vale isso? Que importa 

· j · dtrei ao · a · 1r que um ou outro estrangeiro ou b!'asilei.o ddsnaturado 
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ções estão tão fraca~ que receiem assim esses mãos 
desejos? . 

Se o crime se traduz em actos dentro do paiz, não ha 
impedimento nenhum em que no processo, que por esPa 
occasião se fa~a, sejão comprehf'ndidos, não só aquellas 
que o reduzem a actos, mas os que 1ão complices fóra do 
ímperio, coadjuvando-os com armas, munições, etc. Por 
consequencia, quando se faz o procrsso d<l uma dessas 
tentativas reduz1das a acto em que tem log·tr o processo, 
ou ha provas de que o brasileiro que está fóra do paiz 
teve parte, e não na objec\ão alguma em qne 5eja com
prehendiao no processo, ou não houve provas de que 
a tivesse, e a parte que se lhe descobrir posteriormente 
lla de ser tão pouco importante que não val~rá a pena 
que se lhe vá fazer novo processo annos depois, quando 
teem desapf'are:Cido todos os vestígios do crime, e quando 
náo póde inspirar receio algum. . 

Eu adhiro completamente ao pensamento do nobre se
nador por Pernambuco : ·deixem alguma cousa tambem á 
defesa, a:ssegurem-a, assim como se quer assegurar a ac
cusação, senão ella tornar-se ha. impossivd, como bem 
démonstrou o nobre senador. 

Encontro, pois, graves objecções, não contra o principio 
do pr(\jecto, mas contra o seu desenvol vimeoto. Não ad~ 
mitto necessidade de legislação a respeito do 1o, 2° e 3° 
artigos, e tenho dt1vidas a respt>ito de alguns dos outros 
de que .tratao as commi$Sões. Não votarei nunca para 
que te entregue ao governo o direito de legislar sobre 
mataria penll; não hei de contribuir de fórma nenhuma 
para que ministerio algum fique com o direito de poder 

, arrancar ainda ao julgamento do jury crimes que o senado 
não desejaria: que fossem arrancados, e nem ainda para 
que se hareteem processo e prisões. 

Sem, portanto. negar a necessidade de legislação sobre 
esta maíeria, porque tsmbem li esses autores q11e os no 
h reli senadores teem citado, tarp.bem h 01 tolan; Faustin 
Helie, Wheatoo, pondo-os de parte, consultei principal
mente o grande livro do paiz, seu ( stado, suas ci,·cumstau" 
cias, e convenci-me de que devemos ser muito modera
do!', muito parcos na promulga~ão de díspos:ções penaes 
de:te genero. 

Tenho tambem outro principio: em ma teria de pen:-.li
dade, sigo anteli os exemplos dos go\'ernos constitucionaea 
co~o o nosso,; os exemplos da Jnglaterr~ e dos Esta?os
Umdos de preferencia aos da França, quas1 sempre suJeita 
a governos absolutos, e aos dos governos da Allewanh~, 
que não primão por alguma especie de predilec~ão pela. 
garantias constitllciomes, que tão necessarias são para a 
segurança e prosper,dade dos povos. · 

fenhores, somos um povo novo, que precüa e quer 
pop~la~ão ; não devemos aceita-la toda. e qualqu,er: os 
crimmosos não nos ;ervem; e a seu respeito a pohcia tem 
meios para não deixa-los desembarcar ou residór no paiz; 
entretanto, não façamos do Brasil o pnrgatorio dos pecca
dos commettidca no mundo inteiro ; não façamos crer 
que aq~i :e estará~ sujeito a p~rseguições por crimes Já 
esquecidos e que nao forao pu111dos nos lagares da perpP
traçl!o; não deixemos suppór que, Em logar de um asylc• 
de liberdade, o emigrante vem encontrar um paiz onde 
se procura punir graDde parte dos crimes qne os outro~ 
paizcs deixárão passar impunes,. Isto não é contra o 
principio geral, é contra a apphcação, para mostrar a 
neces~idade de muita prudencia neste caso. · 

presentes os Srs. ministro:, sejão ouvidos, .e as commis
sões possão, não só dar-nos esclarecimento•, como apro
veitaras luzes desta aiscumão, eru que setem visto que 
todos os oradores teem sido, maio; ou meno!l, contra o 
projecto. E limito-me ao que tenho dito, por não julgar 
opportuna a continuação da discussrto, 

Veiu en!ão á m{lsa o seguinte requrriwento, que foi 
apoiado e entrou em discussao, fica o do. entretanto sus .. 
pensa a da mataria principal : 

« Peço o adiamento· da discussão até 15 dias,. para que 
as commissões, ouvidos os Srs_.,!llini.stros, apfésentem as 
emendas que a discussão tem mostra'tlo . i1ecessaria•· -
Souza Franca. • 

Não havendo mais quem pedisse a palavra, o Sr. pre
sidente declarou adiada a discussão por não haver casa, 
e deu para ordem do dia da seguinte ses~ão.a .• mesma já 
designada. 

Levantou-!e a sessão á meia hora depois do.m.eio-dia, 

l.ta sesr&ão 

EM 5. DF JUNHO DE 186Ó. 

PRESIDENCIA DO SR. M.\NOEL IGNACIO CAVALCA.NTI 

DE LACERDA, 

StrM!U.RIO.-Expediente.- Ordem do dia.- Processo de 
julgamento de certos crimes perpetrados por brasilei
ros em paize• e~trangeiros. Observações dg Sr. ministro 
dos negocias estrangeiros e retirada <lo requerimento 
do Sr. Souza Franco.- Discursos do.s Srs. barão de 
Muritiba, Nabuco e D. Manoel. 
A's H horas da manhã o Sr. presidente abriu asersãg, 

estando presentes 30 Srs senadores. · 
Lida a acta da antedor, foi approvada. 
0 SR, 1° SECRETARIO d~u conta do seguinte 

EXPEDIENTE. 

Um ( fficio do fo secretario da camara d·~s deputados, 
tornando a remetter a propfosição do senado que autorisa 
o governo para mandar admítlir 01 estúdantes Rllmíro 
José de Assis Alhayde, Francisco B•silio Duque e José 
Marciano da Silva Pontes, o to a exame de francez, e 
os outros á matricula de diversos anoos da faculdade de 
medicina do Rio de Janeiro ; á qttal proposição a. mesma 
cama r a não tem podtdo dar o seu consentimento,- Ficou 
o senado inteirado. 

Outro officio do mesmo to secretario, acompanhando 
a segu,nte 

Propcsiço.~. 

c A assembléa geral resolve : 
(\ Art. 1.,0 E' approv~da a apolent3~ão écncedida por 

decreto de 10 de agosto de 1857 ao Juiz de direito João 
Mauricio Wanderley, barão de Cotigibc, em um Jogar de 
desemborgador com o ordeil1dt· c' rrespontlente ao tempo· 
que tem de serviço. . . . 

« Art. 2.o F:cão revogadas as d1spcsrçcíes em contrano. 
• Paço da cama r a dos deputados, em.\. de junho de 1860. 

-Conde de Baependy, pri:'Sl'~ente.- Antonio fereira Pinto, 
to 1ecretario. - Cand,do Mendes de Almeida, 2° secreta
rio , 

Eu portanto, vendo as duvidas que se teern suscitado 
10bre' a ma teria, vendo sua importan~ia, e reconbece~do 
aliás a necessidade de algumas medtdas a este respeito, 
não posso todavia conv1r em que ellas se votem sem serem 
ouvidos os Srs. ministros. Não estão elles presentes, nem 
podem estar, porque se achão na camara do~ dPputados, 
onde uma discussão importante os chama : ad1emos o pro
jecto para qumdo vi· rem. ~eixemos que os Srs. ministros 
se entendão com as corr.m1ssões; de1xemos que se estu~ 
· m' · or ( · -·· · - ·Mo tem sido ainda estu~ 

Foi a imprimir no jornal qUe publica os trabalhos do 
senado. 

Outro do Sr. senador buão de Cotigibe, participando 
1pJe incommod(:s de família o prlvüo de comparec(Jr d.esde 
já ~,~ E • o furá · laes mot1 vos. 

J 
I 
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admitti-lo á matricula e acto das materias do 1o anno da 
faculdade de direito do Recife, apresentanio previamente 
approvação do ex~me do preparatorio que lhe falt8.- Foi 
enviado á commissão de instrucção publica. 

Comparecêrão no dccrirso da secs.'Io mais 5 Srs. se
Dadores. 

ORDEM DO DI\, 

E ~e~ to não admitte,rn a competencia do seu poder judi-. 
etano S?br~ os dehcto.s commettidos pelos seus subditos 
em terrttorto estrangexro; mas essas nacõea são em tão 
pequeno numero que não podem deix;r de fazer uma 
excepção ~â regra geral, que assim fica con!lnnada quando 
a excepçao. n~o é expressa. Essa declaração que agora 
fa~o é expm~nd.a da maneira mais terminante por um cs· 
cmpt?r do d1retto das gentes -de todos conhecido; quero 

Continuou a discussão adiad:J na sessão antecedente re!ert!•me a~s Srs, Wbeaton, que no seu tratado de di· 
do requeriment? do Sr •. Souza Francn, propondo 0 adia.-. relt.o lDternaCJonal, expondo a natureza do direito de sobe-
menta por 1.5 dias da dlscuisão da proposição da camara rama, declara o que acabei de referir. . ·. 
~os .depu~ados que. manda processar, ainda que ausentes Não deve hal'e•, pois, fundada contestação a. seme-
d~ lmpH~o •. c JUlgar logo que forem presentes, os ctda· lhante respeito. . - . 
daos bra_ule1ros que perpetrarem certos crime• em paizes VOZES: - !Ia muita. 
estrangeirOs. . . . O Sa. BABÃO D~ MuRITIBA: - De:de que pela legis· 

O SB.. CANSANSÃO DE SINÜIBU' (ministro de estran · laç~o do nosso patz estão' estabelecidas . penas ·para os 
geiros) :-Sr. pretidente, pedi a palavra para dizer á ca·· d~hc~os que forem commtttidos por subditos brasileiros 
mara .que· não JUlgo. conveniente o adiamento proposto nau 1mpo1til. e!D IJile.lngar.; de outro modo seguir-se·bia 
p~Je meu nobre amigo, senador pela provincil do Pará. ~ue a. soberanxa nac10aal n.~o acompanha os subdito.l do 
U~ projecto que yeiu. da camara dos deputados, que já 1mper!o para qualquer pr·nto a que se encaminharem~: 
fo1 amplamente d1scut1do n1 sessão de 1854-, que ja~ J1a devena c.es~ar a protecç.fio que as leis lhes conferem se 
tantos annos ~o archivo do senado e que jâ tem estado não subm.ttssem a1 obng.>ções que ellas lhes impoem ; 
na ordem do dza por tantas 1essões, me parece qr:e não não podenão gozar dos beneficias se não estivessem .ad
deve ser novamente adiado. s•rictos a cu!Dprir os preceitoi da moral e justiça qne 

Na verdade concebo o pensamento do me11 nobre ami- as mesmas le11 protegem. Isto, Sr. presidente, que podia 
go, senador pela pro\'incia do Pará: a ausencia dos mi- ser tachado de uma th~oria por mim avanç~da, é confir· 
DÍStros, que presentemente Se achão OCCupados na camara mado, ?U pelos factos já dados no paiz, OU pela dOiltri
dOS deputados assistindo á discussão da resposta á Ml:1 na escnpta no nosso codigo penal. Examinarei primeira
do throno; m~s, como neste momento nos a11hamos na mente est~ p~r~e, _isto é, de. que a doutrina da extensão 
casa,, enten~o que sem incpnveoiente algum podemos pro· do poder JlldlClarto br3siletro aos crimes commettidos 
seguxr n.a ducussão, e ~or is, o peço ao meu nobre amigo fóra do nosso territorio existe escripta no nossocodiao, 
que retire o seu requenmento. · H a com effeito, senhore•, muitos delii:tos enunciados~no 

DOISO c<:dig{lpt na I que não podem ter exiúencía senão fóra 
O .requerimento foi retirado por seu autor, cem con do territo1 i o brasileiro, e alguns que ptla maior, parte 

sentimento do senado. ·· · das vezestambem não podem existir senão fóra do Brasil. 
Prosegiliu, portanto, a discussão do art. to da proposi· Se o ~eoado não leva a mHI, passarei a ltr os . artigos a 

ção com as emendas apoiadas na sessão do 1o_ deste mez. que tenho feito allu1ão. ~irei de passagf:m, são alguns 
O Sa. VASCOl'(CELtos mandou então á mesa a seguiutE·: daquellea que vetm mencxonados na proposta cm dís

cus,ão. 
Emenda. Principiarei, Sr. presiJente, por· um daquelle• que 

se comprehendt m na segunda ela! :se, isto é, que peta 
« Supprim1!o-se no art. 1 o do projecto as pala v r as- ou maior p~rte das vezes não póJe ser cor:nmettido senão 

por q~alquer mojo,·- Vasconcellos. • . em terntorio es'rangeiro; este é o crime do art. 10 
Foi apoiada, ~ entrou conjunctamente em discussão. do codigo penal, que diz o seguinte: (!é) . . 
O .SR. BARÃO DE MURITIBA.:- Sr. p•·esidente, eu • Tomar armas o que for cid•dão brasileiro contra o. 

deseJava ter presentes todos os diEcursos dos uoLres se-. imperio dt:b~ixo ~e band<iras inimigas, ~penas tae.s e taes. 
nadores que :e tecm occupsdo com a discus~ão deste pro- · Póde com effeJto acontecer que, verificada a mvasão, 
jecto, para que conhecesse bem as suas opiniGts e pu- alguns subditos brasilei 1 os a favoreção e entrem em ser
dessil emittir a que eu professo sob· e sua doutrina. viço d~ e~ercilo inimigo, porém é mais provavel que 
T.alvez q~e e~sa m nha opintão seja smgular, porque de ordmauo t?Se creme lenha logor qum·!o se prepara 
amda nàt> ~ v1 enuncla~li na cala, e me parece que não alguma e:o~ped çao, argum exerclro para entrar no terri· 
TP.Stará mutto quem queua occu1.ar~se com a discussão torio do imperio. . 
da materia. . · O outro é o art. 71, que diz o seguinte: (lê) 

A. minha opinião, que direi com muita franqueza e da « Auxiliar alguma nação in:m=ga ·a fazer a gllerra ou 
maneira mais breve possível, é que a doutrina do p· oje- a comroetter Lostilid~:~dts contra 0 imperio, fornecendo
c to ê desnecessaria na sua primeira parte, inconveniente lhe gente, armas, dinheiros, munições ou. embarca-
e sté impraticavcl Ul sua segunda p ·rLe. ~ões .• 

O Sn. SILVEIRA DA 1\IOTTA.:- Não é neva a opinião: E~tá no mesmo caso das rtílexõcs que fiz a respeito 
é a do Sr. marquez de Olinda. do artigo amecedente. . 

0 SR. BABÃO DE MURlTIBA: -Digo, Sr. presidente, 0 art. 23 diz: (lê) 
que a doutrina do projecto é ioutit na primeira parte, 
porque, admittida, como ouvi na casa, a doutrina de que 
a autorhhde das leis do p ,iz e a cou petencia do1 seus 
triuunaes, sPgundo o dirrlto das gentes, se e~tende aos 
subditos do estado, se os actos sobre que recahem essas 
leis interes~ão a na.cionalidade, acgue-se naturalmente 
que qualquer legislação penal que tenha sido estabele
cida não póde dtix.at· de abranger os subditos d.t nação 
que delinquirem em paíz e'travgeiro, Ct·m offen1a d.1s 
leis daquelle dt! que aâo 9ub:litos. A doutrina dtosta 
extensllo da s ber~nia não precisa ser sustentada na ca1a, 
porque me parece que ni.\o ha ninguem que della possa 
dU'. • 

« Commetter, sem ordem 011 autorisação do goverDo, 
hostilidades contra os subditos de outra nação, de ma. 
neira que 'se comprometta a paz ou provC'quem as re
presalias., 
··~Perguntarei se não é difficil achar ·um ca10 em que 
e•sas hostilidades pos•ão ser (\adas em outro territorio que 
não seja territorio estrangeiro? S.:rá diffillil, serâ talvez 
quasi impossível dt·tnminar ur:n coso em que essas hos
tiUJades possllo ser pratica las 1'111 territorio do imperio. 
E' preciso que aquellts que teem de fazer as provocações 
e hostilidades se transportem para territorio esh'{ngeiro, 
afim de baver com tll'dto ohi uma aggrcssao armada contra 
a nação a que esse tcrrllOI'io pertence. 

' . .... ' ' ·i:~ e 
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ue fiz menção, que se não podem praticar senão em 
aiz estrangeiro, é o art. 78 do mesmo codigo, que diz o 
:::guínte: (/é) 

paiz, podem eHar fóra da competencia dos seus tríbunaes, 
ainda que sejão commettidos no eHrangeiro. Figuro a hy
pothese do crime de homicidio. Se qualquer brasiláro 
as1assioar em paiz estr·aogeiro outro subdito bras1leiro e 
vier depois abrigar-se no territorio do imperio, pt>rgunto 
se o governn brasileiro deixará de mandar proceder con
tra es$e individuo que comrnetteu o crime; se será n~
ces~ario que as justiças brasileiras esperem que o go· 
verno estrangeiro, em cujo territorio .es~e crime foi c~m· 
mettido, peça a extradição do bras1leuo para ser JtÜ· 
gado nesse paiz. 

« Entrar jurisdiccionalmente em paiz estrangeiro sem 
utoridade legítima. • 
Pergunto se haverá caso em que ~em entrar-se.no ter-

itorio estrangeiro se possa commetter semelhante crime? 
o menos eu o não concebo, e creio que ninguem ~e at
·everá a negar que· os autores desse crime devem ser 
rocessados e punidos pelos tribunaes do paiz. 
Se ainda fosse preciso com memorar outros artigos para, 

rovár a opinião que sustento então eu leria todos os 
elativos ao crime de pirataria. 

0 SR. SILVEIRA DA MOITA :-:Não. 
O Sn. llARÃO DE MURITinA: -Mas poderá ser razoa"' 

vel, c• mbinar·se-ha com a nossa razão, com o principio 
de justiça universal e de esclarecida juri,prudc::ncia, que 
esse crime fique· impune,. vindo. o assassino refugiar-se 
no temtorio brasileiro e nelle alardear o attenlado que 
commeúeu? 

Se· todos elles, senhores, cada um de pPr si, forem ana · 
ysados, .na o se encontrará senã:l a p. alicabilidade do cri~ 
1e fóra d0 territorio. 

O SR. NAnuco: -O mar é nosso ou é dJ todos ? 
0 SR. llARÃO DE l\1URITIBA:- 0 mar é de todos j eslÚ 

óra do terrltorio : não é territorio de nação al~uma. 
O SR. NABUCO:- E' de todos? Por consequencia po~ 

emos punir ahi. 
0 SR. SILVEIRÀ. DA MorrA:- E' commum. 
0 SR. BARÃO DE MURITlllA: - 1\idS o navio em que. 

sse crime for commetlido póde ser territorio de al~uem; 
ntretanto notem os nobres senadores qt1e não é 16 no 
aso de ser o navio brasileir·> que tem logar a puniçã • 
10 crime de pirataria, mas qualquer outro que se achar 
as circumstancias que o codigo prescreve ; nao é mister 
era qualidade de nacional brasileiro para·ser pun:do o 
elioquente; o codig•> expressamente declara que o póde 
er qualquer estrangeiro que se ach.tr nas hnotheseoi 
rue figura o art. 82. 

O Sa. NAnuco : - Pe~o a p •lavra. 
0 Sa. BARÃO DE MURITln.\ : - Se é p eciso EXami· 

arei panicularmente cada um dos artigos; o art. 82 diz 
, segtlinte. (Lê.) 
E' inclubitavel, e não tenho receio de ser contestado, 

me esse crime se dá pela maior par te das vezes fóra do 
erritorio da nação brasileirJ, e que tOdoiVÍa o; DOlOSOS 
.ribunaes, não só teem já ,julgado crimes desta ordem, 
nas teem competencia para os julgar todas as vezes que 
e àerem alguns daquelles meu~iooados no c.1digo. 
Eu poderia accresceatar ao que tenho dito q11e, se 

JorvenLura fosse admittida a doutrina daquelles que 
)ensão que o codigo nao diz respeito senão ~03 ctlmes 
ommetLidos nó territorio, ficari;Jo por punir todo~ os 

;rime.> de responsahi:idade doi empreg<1dos dil governo 
·esidente• em paiz estran;;eiro que lá prevaricassem ou 
lelinquissem. . . _ . . 

Dir-se-ha que existe a _:rUI a bcçao d <; ~~r~1to ~u~ ns 
·c puta conltantemenLe present~ s no ti:IITJtono brasileiro ; 
nas já vê V. Ex., Sr. presid~ntt!, 9ue não passa !sso de 
lma ficção e que a verdadeira razao. é o reconheCimento 
.'o poder das nossas lti5 sobre o; nac10naes que estão em 
::stranho paiz, e que ahi ~ão p()r ellu$ protegido~. 

O Stl, NA:nuco: -Este é o fundamont·J principal di) 
projecto. ' 

0 SR. SILVEIRA DA n!OTIA : - Está no 2° artigo 
Jo projecto. 

0 SR. llARÃO DE MURITJlli:- E é possível suppôr. 
se uma tão grande im prevtdencia nas nossas leis? Pó.Je 
comprthender-$e que esse caso, P•'r tal maneira grave e 
realit.avel em paiz de fronteiras abertas e mal guardadas 
como o nosso, fosse omisso na sua legislação? Creio que 
não; e a ra~ão é porque o legidador estava dominado 
pelo principio. geral qu.·~ tenho sustentado, entendeu que 
tuclt) estava providenciado nas leis que fazia vigorar. 

Sr. presidente, eu dhse a principio que o comple
x.o das disposições do projecto nií.o só c~tava já sanccio· 
nado ll:l nosso coJigo em muitos a1 tigos mas que se 
tiohão já convertido ern félctos e lhvia sobre a materia 
arestas que e r a preciso seguir: ora, verd se 'posso pro
var esta segunda proposição. Não teuho lorlos os relato
rios e documentos necessarios par a justificar a minha 
proposiç.ao Eei bem que o no,so honrado collega, illustre; 
senador pela província da Bah:a, o s ... N~bu~o d~ Arauj~, 
quando dignamente occupou a pa~ta da JUSlLÇa, fez sentir 
ao corpo legislativo que era neces~arlo alguma medida 
para prevenir a impunidale daquelles que, C<lmmetlendo 
crimes no estrangeiro contra o brasileiro, no Estado Orien
tal, por exem}llo, vinhão depois refugiar se no territorío 
brasileiro, e sem que aqui fossem processados. . 

Mas, supposto S. Ex. nos declarasse isso, eu por expe
riencia propria vi o contrario quando tive a honra ~c ser 
pre&idente do R.il)-Grande do Sul. Eu mesmJ mandei pro~ 
ceder, e com ctrúto o proc:·s~o foi feit!l a,mdis de um 
i o di vi duo por inva1a.o rt·alrz;,d.t no tem tono do .Estado 
Oriental· creio que o nobre ministro dos negocws es • 
traogeiro~ l1a de Clitar ~embrado que na estanc_ia de um tal 
Sacias, no Estado Oneut.!l, fo1 roubada vLOl.cnt.a~cnte 
uma partida de 300 rezes, cava\los, etc. Esses mdlVlduos 
indubitavelmente pratic:áráo crime ern tcrritorio estr~n
g~iro; mctS depois di>to rçcolhendo~se ao nos:o t~rnto
rio, nao só farão pre.>os pela autond.de do Jogar, mas 
forão procl'~sados por ellas por eases c.rir~es lá co.mn:e~· 
tiJos. Se fóra í'U só que tivesse adm1tt1d J o prmc1p10 
não o traria segur~mcnte á casa para corroborar a opintão 
que prof~sso; mas é que o m·u dlgao successor, o sem
pre l.etnbrado Sr. c~nselhdco Je~~ny~o Frmc,sco ~~elho! 
continuou nas med1das que hav1a.J stdo tomadas. 1.'\a) se1 
que solução teve o competente p. o;;esso; mas o certo é 
que os réo' l'Jrão presos, que vieJ.ão. P.ara a cadêa de 
Porto-Alegre, e que se procedeu JUdtctalmente cr.;ntra 
cllet. 

.Esta é que é a verdade das. cousas, e ~áo a ficç:io de ter
·itorhlidade; e>sa fiqão sc~ta neces~ana talvez nos tcm
)Osem que !e núo reconhecia a l.eg1t1ma natur ez.a do p l· 
'Jet· soberano do~ e>tados a respeito de stui subJ1tos, não 
:ó no territorio er:n que naseê•ão e de que cominu:lo a 
;er subditos, corno fó-a do:lle •. A~ poucas naç?es que 
'llio aJmittem a exttu~ão dt:'ste d1roto, da maneu·a por 
::rue o tenho enunciado, teem feito excepção ao seu 
principio geral. A loglate:ra e o~ Est 1dO$ Un!dos com 
eJI'eito não coslumão pumr os cnmes commdt1dos por 
:;cus subclitos em paiz l'strangeiro com violaçao das 
proprias leis do paiz natal ; roas, como diz o escriptor a 
qu.e1D: j~ me referi, ex.cE~pçüe.s tccm $ldo feitas neste 

Como esse podtlria eu citar exe:1:1plo~ mais antig.os, 
uíio digo de processos efl'cctivamente instaurados e JUl
gados, mas do reconhccim•·nto que Iuvia no governo 
i.JrJsileiro de que tinlla o di.eito de mttndar processar 
scme!lt.tntcs ctimes. 



SESSÃO EM 5 DE JUNHO DE 1860 33 

amigo, senador pela provincil do Rio de Janeiro, o Sr. da scberania d l França, qu~•ndo annos depois do acto 
vhcon.ie de UruguHy. S. Elt. não milndou com d'f'Míto pnr incriwindUO veiu elle COU\tiluir·se acu subdito tempo-
e~sa Invasão processa r os inlividuos que c~·mmeuérào rario. · · 
o crime; mas não mandou pnrque assim· fxigíáo as con· Vê-te, p('is, que a mfdida proposta não se basca em 
veniencias do iruperro naquelle tempo, porq11e todas ai:~ dircho incoorest;,d J em tb~f·ria : o reYpeito da pratica, 
razões politicas convergiào para que esses crim~s não a inconvenieucia e impratical>ilidade parecem manifestas. 
fossem então processados; porém S. Ex.. nunca deiJtou O menor ioc••nçenie1Jie seria a ddsconflaoça que os es· 
de recoohectr q11A havia. poder p;· ra fazer proces~ar esses t·~ngei1 03 ter ião de vir ao nosso pJiz, receiosos de que cá 
crimes commettid1lS no Estado Oriental por subdiLOs bra- encontrassem em vez de protecção a injustiça de al&uma 
sileiros; e e!f~ctivamen!c, se não forão procrssados O$ punição. . . · 
individuas, não deix'rrão de ser preses pela autoridade E depois, pom~ntura consentiria a Inglaterra que um 
do Brasil, quando lol pouivel faze-lo. Se o processu subdito inglez que para aqui houvessll emigrado se lá 
na o teve log:.r, repito, roi por cousid~:~ração d.: alta politica, hruvera feito uma üfftlnsa a qualquer braailciro pudesse 
pelo. estado Uliii nossas .relações com as rt!publrc5s vi- ser aqui proce;sarfo e puui.Jo, •lia que não admitte o 
zinhas. principio de que 03 crimes Crlmmettido» em um territorio 

Crtio que a~sim tenho demostrado.... possão ser punidos pela Dação a que esse Lerritorio não 
O Sn. NABUCo: -Não tem, não; nem houve proceuo. P'r!ence 1 De· certo que não. Os Estados-Unidos consen

tirião da mesma sorte? Consentiriào emt1rn outras na-
. O SR BARÃO DE MURITIBA.: - ... com um facto em que ções poderosas? As mesmas fracas uão rt.clamarião com 

ti v e parte; e com outros, q11e se entendeu que a legts · rnuita instancia contra essa autoridade 1 '· 
lac;ão lmsileira nos crimes, mesmo particulJres, como Tombem não é de pt•qaeno valor o que já se ponderou 
o de roubo c outros, çodia ser ap('llicavel ~os :11bditos ,obre o perigo d .s provas falsa9

1 
e a11 dtOiculdades da 

hrasileiros que os con~mettessem em ttrritorio estran~ defesa elos de!inqurntes de,proYid•Js de p:otecça:o e sem 
geir o. meios de fazer conhecer a verdarie. 

Sr. p~esid mte, eu quero eer breve; encurtarei as Re~ Iwcnte· não comprehendo senão embaraços e com~ 
minha; obserVllÇÕes, p01 que já O Senado CC·nhece a mi- proooetL!mentos na adopção da medida indicad•: anteVfjO 
nba op.nião. . que em ceno caso ai r~: clamações das nações poderosas 

Eu di~se a p ioc'pio que uma pa1te do projecto era in · an1quil~ráõ em reloção aos sflus nacionae' a execução 
util: as razõt:s que teoho exp<!udido são as qr1e me r~zem d~ lei, sobres~llindo a iojusUça desta e ll casos menoa 
acreditar que o proj~::ctc> não tem nec~ssidade de ser ap- graves qu.•n·lo s~ tratar do proce:so e julgamento dos 
provado. Agor J. dig;) q .e a outra p::rte é ilcouvenieote suuditO$. 
e impr>ticavel, isto é, ewquauto quer estender a juris· Se ha ol5uns casos de crimes que convenh~ punir"deaa 
dicç~o dos tríiJunaes do patz a subdrtos e>lraugeiros que m:oncira por circum,tlocias especiaes .podem ser previ
tivt:rem !á dt:!inquido contra àS leb do imperio. nid,>s em tratado$, como babem pnuco tempo aconteceu 

Sei, senhores,. qne algumas nações teem u~ado de.te com Port11g.rl a r~:~$ peito d•1 mot!da faha. P.ua que, pois, 
di·eito; e os Ct)dlgo.> da frança, pur· cx~mplo, e de ou- qu•:rrrmo; C:stou.-Jer o poder das nossas leis a subditos que 
tros paizes da Europa sr1nccion:l.o esse p1incipío; m;,s uao as rt!conheGem? Não Vl'jo oece.ll•ÍdJde alguma; s~râ 
8erá eJle tal q11e não tenha :oído couteBtado e que nao uma legislaçi\o que va: {l~&r em p;,pei e que nos ha de 
tenha continuado a. ser coo testado pelos escriptores de nazer trtiVel. des~Oõto; e peri;;os, dos qu~es não poderrJmos 
direito iu!ern~cion·•l? Cuido que nã;J; cuido que aiud;, sahir com l>astaute dtgmdade. . . 
h(1je ningaem deixa de duvi lar q11e um paiz qualq11er Sr. presidente, p1·omelti ser breve; t nha al5un:ias OU· 
pO>~Ue o aireÍt\> de pouir o sul>drto ds 11ma nação e~tra~ tr:;s consider~çõ,:.s a i"n~er a respdto. da mat ·ri~. ma~ li· 
nha que comm.:tter crime quaudo Dão era subdito da mito-me ãs que tenho f~ito, porque hca conhectda mtnlla 
naç.\o que o quer punir. opioiào. N~o duvido que ella se não ll.-,nfolme com o 

Sabe t >dO o mundo que o direito de soberania Iirni- pen;a1· de muitas pessoas illustrada~, m:Js n~o. sou .obri
t"4•Se aos naciooaes e ao territorio sobre que exerce gado a dizr:r senão aquilio que penso. R~rert ao tenado 
jurisdicção tffectiva; q11e aquelhs peswas que não n:t»- as razOe$ co n·a~ quats supponho q11e pndta fundamentar 
cé.ão nesse terriwrio, ou nasc·êrão e se naturalisá!ãO o meu pHecer; não me farei cargo de impugnar algumas 
em paiz estranho, se não residrru actualrnellte no paiz, das emendas que estão sob1 e a m~sa. Q11au1o ás pdavras 
n[lo estão sujeita• a e. sa. .soberõnia. Por cunsequeucia, -seráo prore>sr.d >s-, ou -poderão ser processados..:..; 
como se pó de sem injustiça determinar que eijtrangeiros para mim é ind ff1!reote uma ou outra, porque entendo 
qu.e não reconhecem 'tal soberania, sobr~ Ôs quae• não que no ex.ercicio da$ relações dtl naçao a naçao ha sempre 
ttmos ab~olutam·:·nte direito algum, possão ~cr preces· n•> govern.-J a faculdalle de proçede~· segun lo aconselha
sados por actos que as nossas lds, a que e_lle$ nã•.) es· rem os interesses do paiz; não é u~o cousa q1:1e possa 
tavão 8Ujeito:s a prwcipio, d, clará ão criminoso»? Eu deixar de pertencer-lhe em q11alquer crrcumst~;~nc,_a; para 
não po~w comprehtnder como se queira ttr semelhante mim, pois, usar-se da palavra- serão-que.parece Impera· 
direito L;v:J, ou usar-se dl paL.tvra- poderão --:-1mpor ta a mes. 

O f..cto da vinlla do cstrange:ro para o nosso territo- roissima idéa. 
r:o, e.sse facto de couliança em que o estr·aogeiro se Não me occuparei tambem das outras eme~das, porque 
co!loca a resi)C~lo de nosso paiz, bem l~nge de f.tvore?er a oplni:io que professo é que, se convêm h\zer alguma 
a 1déa de puni-lo, deve pelo cc.n:rarro .~er um nJotlvo cousa, é ~ómeote ex.pre:sar as ex.c~pções, para que não 
}ltlra que ;e e~q11eça qual1uer ~ffeosa que et~e tiver feito scjão pr?cessados n~ pa!Z c~rtos ~nmes commetudos no 
contra nJs, contra o n:sso psu, quand) nao era delle estrange1r o por 1 ubduos do 1m peno, a a~s1m como .decla· 
subdíto, nem m~smo estava. obrigado a conhecer o dis • rar qual é o districto da culpa nos casoi do processo. 
posto nas nossa~ lei~. E, por faltar em di~tricto de culpa,, penso que se não 

O Sr. Wbeaton, e creio que a univeraalidade de escri pt>deril oppór ao que Já teoho ex?en~1do ~obre a comp~· 
ptores do direito das gentol, ao ~1e~r~ os que t~nho lido, tencia dos tr'ibuo;u:s p"ra conhecer é os cr1mes c2mmettt• 
ncuhum põe em duvi ia este ~rmc1p1o; ap~oa~ um ou dos em pafz ·~strangeiro a çomidera~ão d.~ nao p~der 
outro. publicista e alguma~ legtslações adm1ttem o c ou· ser proce~~ado o delin·~uente 11'> Ioga r e~ que o cnme 
traria. Lembro-m•·, Sr. p1·e~idcnte, ter liJo em outra foi commeuido, nem no loga.r do sr::u do~1~1ho i porqu~ 
época, U.) repertorio jurídico di! M~rlin, um discurso que o primeiro 6 o paiz estrangetro, ~ o domtctl o ~a.o exls· 
esse autor põe na. Loca de um wglez pn cessado em til ou l!â) é conhecid1>· Observarei a esic respeito que o 
Franva ·por um crime cnmmetlido na Iogluterra. Elle codigo d.:> procmso criminal não man~a. procei!Hlr o réo 
exclama com toda. a cloquencia contra es~e ~ir.eito bar- no domicilio, mas óo log·l~ er!1 qu~ re.s!dtr. Or~, a pala
baJ o que ~e .que!·ta exercer cont~a utn 1ndtv1duo q~e vra resi(l··ncia tem em dtre1to stgmhc~ção dtversa da 
ntlo t~~tha , 01encm, nem era olmgado a ter, das lt:rs que exprime d.:>m.icil~o •. A residencl•. n~o !mporta d?m~ • 

· 0 va ao · · 1 do~ wus nacio- cllío, nem o dotmcdto 1mporta a .res1deocra_. O do!luc:ho 
1 • •· , '··,· · 1 1 de aln permanecer 
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perpetua mora; a resideucia é a • fft!ctiva presen~a do in
dividuo no Jogar em que t:lle )e ach~, 

Portanto, de·dtl qui! q11alquer individuo que já tiver 
delinquido em te•r•torio esr.r •• nge,ro co11tra as lei; do 
nosso paiz aportar n•• i<npPrlo, o Jogar em quP. elle es
tiver será o dist•icto da culpa em qll" deve wr proces
sado, p?is qu~ nào IJÓtle d.,r-Je a e•colha do queixo~o de 
que trata o m··smo C11di~o. Se isw nào está bem ct .• ro, 
se póde a respeito ~u~dtar-se duv:da, cumi>re faze-la 
desapparecer por q•Ja!qlter di~posiçào que a resolva neste 
stntido, ou mes[Jlo por algum'1 nova deternlin•~ão no 
sentido da cump•teneia do fó o do ultirLIO domicdw do 
criminoso, ou d11 designação do lo~ar tlo proces,o por ai 
gum tribunal que p~r.,t:er tl.laÍ< cunveuientt!, . 

Creio que s,. Sdbe que pelo c11digo fraucez de instrucção 
criminal, quando 1e não reconhece o log•r do u1timo dn
nlicilio dotéo, proc:ura se sewpre o ulumo em que.elle 
existiu, ou determio!I·Se á riq>11sição du r.nioibterio pu 
blico o fóro cm que o procesS<> dev~ sl'f imtaurado. E~ta 
determinação m~:: parece qU>! é expressa no citudo coúigo 
de instrucção crimm".l fr;;ncez. 

E' isto o que me pa•·ece necessario, e não o que o pro
jecto c<.ndgua, deix.ondo de marcar a Cümpetenda do l'óro 
que deh•ga ao govc•no, comu d le;(a outr;Js imp~rtau.t~s 
atlrÍbUJÇÕe~ que são do C I! CU lo doi Jegi~Jaçàô. 

Por ultimo direi que, quaodo se nao rt:conheça que ::;s 
penas do codign sao applwaveis aos crimes commett·dos 
3m paiz e•trangdro p r subdtt•lS btosileiros, não VCJO 

le<!eisidade de f,,zer processar, além dos c> imes que por 
1ua natureza importão o pro..:essl) nos tribunat•s do tmpe· 
io, outros que " projec'to c.:nsibu.t nos artigos seguintes 

'tO que se d·scute. 
Sr. presidNHe. eu vou concluir a1 poucas ob:crvações 

=JUe lenho feito, deelar a•Jdo que o projet.:lo está n .. s cic
~u.mstanci~s de poder ~e r vo!ado, porque o estudo sob• e 
3lle tem sido largo ; quem o não c.•IUduu até ag• ra me 
:)arece que não rstuaará uaqui por d!llll'e. Sei> annos de 
;onserva no secado, eom o tempo que ellc esteve nd ca
n1ra dos Sn;. depuUl,lus, me parec" qlle ião mais que 
~ufficiente• pata o e•tudo da maw•ia. A mateti.a é com 
ofl'eito rld sumwa vr<:~vid"d'~• com eiT~ito nii.o tem grande~ 
lifficuldo des; pó de ser del"i itla pdo bom Ben~o, nem 
:Uesmo siio pr· chns grandes c••nhccimcutos juridicos, 
sto, digo, na miuba hum.Ue opiniã(', 

Por ora estou di•pos tr, a u:1o votar, nem pelo arti~o 
~~ue es-tá em dtscus:ão, nem pel;t substituição das nob• es 
;ommissõ-s; nem pdo pn·j~cto acho que ternos legisla· 
~ão sufficieilte. Se appareccss~ ~!;;uma emenda dcttrmi· 
1ando melhor qne ~eia o direito d• culpa, eu votava pai 
!lia, porque seria uma van1ag· m, não só para os crimes 
~ommettid(l~> no es1rangeil'", ma~ pata todo~ os commet
,idos no paiz; po·s que a respeito d.1 co~petoncia tem 
ccasiões appart·Cido duvidas, Que seria bom remover 

?ara facilitar aos juizes a segura'a~a da comiJetcncia do 
óro. 

O SR. NABUCO ·-Quando a primeira vez filllci wbre 
'ltl materü ap"'o~s me circumscr.:vi uar. questões de 
ietalhu do primeiro <mign, p rque me parectu •1ue a uti· 
idade do projecto e~t •. va prejulgada pda p imcira vwção, 
Hambem porque me p>rcc ... u q 10 bavia pontO:I conh~ci
:lcs, incontebtaveis, uo1 quu~~s <ll.!VCl'tamo> partir para a 
tpp!ic;.ção. O debate, po• ém, me tem co:.veneido do 
:;on~ralio. t\lguas Srs. wnatlor•·s qnc te<!m impugn .. do o 
HOJecto impugnão o~ princípios lundameola~s delle: a 
1uestão, po s, n:lo é de sim.,Jes applicaçiio. O S(·na~o 
teaba de ouvir o discurso de ~m de seus mt1mbros mais 
espeitave1s, e ~tnrirá pelo que di;se o nobre senador a 
Jerdadc que presuppo1.ho. 

Tem stdo ata,:ado o pro:octo, porquC', dizem nns: 
~ Não ternos o diretto de puuir os ('!'. mes praticados l'úru 
:lo ter ri to rio • ; e diz agora o nob:e· ~cmdor: « Na o é 
)recila esta lei, por·que uós temos o direito ineoutes!a-
11:1 di! punir o~ crime; comrnettldos fóra d.') impcri,~. & 

<:sta seguuda opiuilto, senhores, !'orá a primeira p:~rte do 
pcc:u. uu 

magn.us ,jpollus; po~q.ue, na verdade, a opinião do núbre 
s••nador é urn<t optuiào ~·n~ular; de lia se induz como 

' ' . ' pnme1ra coosequeneta, que a lt~el•lação da mai()r parte 
~os ,raize~ DQ srntitlo des1e projActo é uma legislar;ão 
muttl, porque a penal de c1:1da p~iz s~ e•tende, mesmo 
1wm di~posi~ão expresza, ao$ crime» commcttidos fóra do 
Lerrilorio. 

0 SR. BARÃO DE MURITIBA : -Pelos seus naluraeF. 

O SR. NAnuco:- Repito, o nobre 5enador entende 
qn~, sem depend~ncia de um .• lei, se podem punir os cri· 
mes commrtudos por brasileiros fóra do no<so territorio: 
a consequencia, pois, é que o~ paiz• s que t~ém lei i puniu. 
do expre~s~meJJte os crimPS cornmet.ti·to~ fóra d1) s~u terri~ 
rorio teemlegisl .. do in•1tilm•nte, porque o co·H~o de'cada 
paiz se est•·nde implicitamente a esses c•ime·l,::> A propo
sição do nobre senador me p~rece que nao é bem fun
dada, sendo que o. prin.:ipio oppo~to é o que prevalece>, 
conforme a do11tnna dos autores que sobr~ a materia 
teem es<:ripto. 

Quando em um paiz não h'l lei expressa punindo os 
crimes commetti~od?r~ do territod? o principio que 
rege a r;ompet-ncta cnm~nal é o princrpio que reconne
ce a let penal co.m? temr.onal, é o prtucipi,> que se fun
da no forum ddzcl! dos. ~om .• nos ; e, porque esta é a lei 
com~u~ •. tem s1d 1 ~rectso que as na~ões que adoptlio 
o pnump10 opposto lação le1s •·Xpress~• em comrario: as• 
ai m. é na Inglaterra, por9ue não h a lei escripta em con
tr~no, .comll ha em quas1 tod(•S os paizes do m11ndo. O 
prmCJplO da PP;rs~u~lrdade d•s le1s, qutJ vogava na meia 
tddde, e• te pnnc1p10, segundo o qu<el cada individuo era 
punido co~forme a sua lei, qualq•Jer que fosse a parre 
onole commettesse o crime, esse principio deixcu de 
~xrstir. 

Para fundar seu presupposto o nobre senador invocou 
alguns ar1igos do codigo crimin:.l, que, cm sua opinião . 
nao po.'lem ser applica~os senão a crimes commettido~ 
o o estrangeiro. Me s qual é a consequencia que o nobre 
senador .tira d_esses aw~Oii? Da h i o q,ue se segue é que 
esses arugos sao. ex~epçoes que .firmao a regra geral. O 
artrgo em que pnnctpaiUJente se fundou o nobre senador 
o urti~o que pune a pirataria, não J.Ó le ser trazido co~ 
vantagem, po•qu~ este crime é com me tid" no alto mar 
e no alto mar tudas as naçõr.s teem jurisdicção. ' 

O argum~nlo fundado nos crimes de responsabilidade 
trazido pelo nobre 1ena•.lor pa a demonstrar a compe:en~ 
cia d,t nDssa jurisdieção t.erritorial no e:nrang~:iro, me pa
rece que tambem lllt! nao aproveita, ~o quanto os crimes 
de re~po~•abillda,fe são. por sua _natureza .-x.cepcionaes e 
da exclusiva competencta da le1 pesso.] de cada paiz. 
Est•s crimes Il:lQ pod~m derxor de ser julgados ptla Je
gisla~ão do paiz a que pertencem os empregados; esu 
lei pessoal o• acl>mpanha por toda a p:ntr, sendo que 
esses crimes nenhum 1 relaçáo teem com o paiz onde se 
commettem, e por nenhum motivo aiTectão ( s interesses 
da sou e r ao ia territorial. 

E não p6de ser outro o sentido da opinião de Wbeaton, 
que o nob. e s~:uadur invocou. Wbeaton consagra um 
principio de direito internac.onal pr i vad•>, fundando· se 
nas leis po.itivos lla maior pme dos paizes; mas esse 
principio não é lei ende uma lei o não co~sagra expres· 
sarnento. 

E', pois, evidente>, senhores, que a llpioi~o do nobre 
~enador nao t~:m apoi~, e t.anto assim. que, quand~ se 
t•·ata de t~zer um.1 !~:1 puumdo os cnmes commett1dos 
fora do tcmtorio, a opposiçao q11e em todos os paizes 
apparece contra essa lei não é por ser ella inutil, mas 
por ser cxorbit<~nte; a questão que suscita-se logo é que 
a lei penal nãl) póde sa senao territorial. 

Se o nobre senador oao foi fdtz qu~nto aos crimes pu· 
blicos, n:enos o foi qu:m:o ao> c1 iml:ls particulares. O no
bre senador figurou umt hypodte•e para ct1egar ao aeu 
fim, e esta Lypothese uao foi mais do que uma demoos· 
traçiio da necesilir.lade palpitunte d.:~ lei que discutimos. 
O nobre senador· 'uppoz o caso de nm brasileiro que as
sassina em outro p;uz a um S('U paLncio, e que volta e se 

. i 
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uma punição? • Não, e é p~ra que elle nill) deixe de sof
frcr essa punição que f;,zPtnos t'Ssa H : se pMventura 
não legi,la· mos. :~ cGnsequencta se• á •jUS o bra~ileirn qu11 
em patz estrangeiro assa~~m.tr a um sru patrício fl.:ará 
impune. 

Um outro argumento do nobrP. senador, e quP. poderia 
fazer impressao no senado, é o sPguint,.: • Os nossos 
tribunaes assimteem julgado. • E qu '' é a prova de• te 
assento do nobre sena•lor 7 ~. gx apen ts no~ f.,IIou de 
um proCl'SSO que se .intentou oa pro v n ·i11 do Rio·Gr·n
de do Sul, mas que não foi ao firo, quH não foi j ulg;,do: 
ore, se não hajulgam,.ntos do~ trihun·•~'S do paiz, em que 
o nobre senador funda os a restos invoco dos? 

O SR D. MANOEL : · · Ila um c,mtra. 

O Sa. NAnuco :- Diz o nobre s"nador pela provin
c:a do Rio-Grande do Norte que •·X•s'e um arest•• em 
contrario. De certo, s•~nho•e•, os tr tbuna~s do paiz n;w 
podião deixar de julg11r se ínc·omp tent:·s •m uma mate. 
ria penal a respe1to da qual nau ha lm exJlr .. ssa, a res 
peito da qual a controvt•rsia d·•S jurisconsultos tem 
sido constante. Mas qu,l é o facto que nos referiu o no
bre senador? 

Tratou de uma invasão no Estado Oriental; h ou v e um 
individuo que se preparou em nrl8SO territorio, ultrap,s
sou à fronteira, foi c •n,ummar o erirne em outro terd
to;io e Vültou. Pergunto ~u:- não é de de nossa cumpe· 

'tencia este crime? St:ria preciso lei para puni·lo? De cert'~ 
que não. . 

E' doutrioa adm:ltirla em todtl' os p3izPs civilisados, e 
confirmada pela JUris,.rudencia d-lles, que o crime, posto 
que commettido ou prol .• ng .. do em outro patz, se é pre
parado no territorio, eotá ~u.1ei•Ó á juri~dicç11o territorial. 
Assim, o senado se de•e lembr'ar que n fanc~z S1mão 
Bernard foi julg~do na Ingl..te• ra p·IO atteutiJrlo d.:: 14. 
de janeiro de i85t! em FL[u;a; ha mul·os aresto1 do> tri
bunaes francezes e de outros patzes neste sentido. 

0 SR. BARÃO DE MUJ\ITIBA: -Ninguem contesta isso. 

O SR. NABUCO : - Então o exPmplo oào é bem tra
zido; então o crime foi pr~parado em nosso paiz, e a pena~ 
prolongado no paiz est• an~eiro. • · 

O senado me perm.itta rtlfrrir um aresto dos tribunaes 
francezes no ~enti.lu de que se trata : (lê) « AtLfD
dendo (diz a côrte de cassação) que os fJctos divid·dJs 
pela successão de tempo ou d~ Inc.tli,iade não formão to
davia senão um facto uaico, de que os r actos particular e' 
não são senão cir cumstancias, etc. ~ A~sim, conforme a 
jurisprudencia desse paiz, conf;•rme a discussão havida 
no conselho de estatlo, os tribun ·es francezes sao com· 
petent~s p~rajulg.tr os dtlictos começados ou prolongadiJs 
no terntorto. 

Em conclusão, Sr. presidente, a opinião do nobre sena· 
dor, com? tenho .demon•tr.odo, é singular, porque n~~ 
tem por Sl a auttJndade do~Jurrscoosultos, nio.tern por ~1 
a legislaçíio de neuhum patz; sendo que na anttga G. ec1a 
ou em Roma a competencia criminal se reduzia aos c, i· 
mes commettidos no ~errlwrio, e tal é o principio d.:Jmt
nante ainrh hoje quand;J não ha lei contraria. 

Passarei a ~xumtUar a m<1tcria por outro lado, a com
bater a opiniao dos w, bres Fenadores que entendem 1 ue 
não temos o di1eito de punir Oi crimes commctttdos fóra 
do territorio. 

Invocando a autoridade de Ortolnn, um dos criminalis 
tas· modernos mais respeita veis, eu puz a quest1lo de que 
ae traia-nos termos nu1·s cla,os e prcciws, nos Lermos 
seguintes :. Pode ~nos nó~ punir de~tro do territ?rio (vêde 
bem), ~entro do ter~itor~n, um cn~c commcttt.do DI). es
trangeiro, se e~ te cnme affcctar o mteresse soctal do tm
perio 7 • A resolução, senhores, me parece que não póde 
ser senão allirmativa, a menos que não den~guemos as 
condições eiseociacs do dtreito de punir, que não re 
uunciemos ao nosso direito de dcfa:<a, 

Aquelles que comb~tem este Friocipio illudem a ques · 
tão, pondo a nos seguiutl•s Lermos: « Não podcmr's 
punir esses crimes, porque. nr10 .rodemos ex.er?er Jll-
. · · ~ ter 'lO 1 •to · • os 

outras nações. » Mas, per!:(unto eu: como se off~nde a 
sober;;nia das outr~s n:•~Õ ·s se a punição é dentro de 
nosso flHÍZ? Porvell' u• a mar•d tmns fazer t~lg11m 1 prisão 
no tPrritorio alheio? rnaodamod ahi proced1:r a algum in
querito? manilamns pr oce i~r a :..l0um exame, a aJIYuma 
dili:!;encia? Certo que não. 0 

Pe~~itt~ o se.nad.t> que a c~te respeito eu léa a opinião 
do mtm•t• o da JU~Ilça de 184.2 ern Franç:t na exposiçãl) 
dos mo1ivos do projecto qu" roi n-s•a se,s<lo apresent:.do 
ao parlament": a Qual é (diúa elle) o verdad~iro motivo 
por' que se circumscreve em g~r:•l a acção publica no cir
culo da fron1eir·a? E' que nenhum governo póde exercer 
além da f, onteira um a.,,o d.: pl)!icia; é que sua auto. 
ridade expira nessa timit•!; é que o direito de soberania 
só cl•ega até oh i. POIS bern; o a rmsr.guiçno na França de 
um francez qu.., tPm comrn~'>tlrdo urn cri11 e em paiz es
trangeiro off -ode a sober ani:l des~e paiz? estende a 
acçllo 1!;. Ju•t,ça rranc~>za •1lém dil territorio? A negativa 
é evident~. A. juris·iicç:'lo frameza se contém nos s"us li
mites, não exerce n- nhum acto de prend~r além das 
fronteir!!Sj P.r~nde O f• auce.' D() S~U territorio e legítima 
cçm e~ta pmilo o seu d tr··Ito d~ J u Iga-ln. • 

E' por con·equencia a presen~a do iu·lividuo no territo· 
rio que le~itima o direito de punir. N;w atac~mos, se
nhores, a S• berania dl)s outros paizes quando respeita
mo' essa soberania respeitando os casos julg~dos nesses 
p ,izes. Se po1·venr ura infr·•ng•nrlo o p•·iucip10 uni ver~~~ do 
bts n 1iem, "'a pezar de ser o indiVIduo julgadil em paiz 
estrrngeiro, o obrrgassemos a u:r julga~o no fJilÍt, então se 
p (hl dozer que offnudiamos a soberania do terri:orio 
alhe·o; mas, rcspr-itau 10 o• julg:;mento~ dos paizes es- · 
trilngeiros, que aliás uão vale iao eut'1e nós, rendemos 
homenag- m á compctHJ·:ia desses territoriae~. Quaes são, 
poi;, os crimes que punimr,s pelo .rrojecto? Os crimes 
que tetm ficado impunes nos patzes onde são com-
ml'ttirlos. ·· 

Não é preciso, :ennore r, cc m,, a ttesta a respe itavel au
toridade a que me ref<:"ri, invocar o e•tatuto pessoal c o 
estatuto rec.l pa1 a resnher esta qu~stão da punição dos 
crimes ct>mmettidos fóra do termono, quanJ;) elles por· 
vtntura a!Tectão o no~so lerritorio. • Essas p1iavras, diz 
o Sr. OrtrJlan, trazem complicações; para resolvEr a quea
t:'lo basta p.~rlir a sua 'olu\ão aos princii i os tundamentaes 
do dtreilo de punir. D 

Assim, confo1me esse s;bio criminalista, a nossa com
p•tencia é ncontestavel para ponir um crime comrnettido 
fóra doterritorio, de>de que 1e reunão a~ dua~ condi
çr'ied -a JUStiça c o inte•esse social. De~de que,' apre
ciando os crimes, a~harmos que algum d..Iles allecta 
nosso interesse social, ou porque perturLa nossa segu
r. nça, ou purqu~ l1 anstorna nossa fo1 ~una publica, como 
se negará o du e r to que temos de pum.Jo? 

O nobre senador pela provincia do Rio-Grande do 
Norte, já precedrdo pelo nobre seoodor pela provín
cia clo Ri•J d~ Janeiro, com o ardiwmto da discussão 
ch~gou a dizer que não devemos rer cm con.ta a autor\
dade da legtslaçao de outros paízes estrangetro,, Seoho
ref, adml• to que em outra qualquer ma teria no.!lW pa
triotismo nos iuspire orgulho par a di·(ermos que nada 
temos que aprcnrler, que nalla temo' que tmitar, que 
tud@ devemos inventar; mJs o scn·•do de• e lembrar-se 
que trotjmos de direit? ~~tcrn lCioual, e (jue _nesta ma
teria o clesiderutum da ctvtltsavao é a coofo,mtd;~de pos
sível, é a r(ciprod lade, para que os indiv,duos encontrem 
em toüos os paizes o mesmo dtreito quando as relações 
do direito fúreru as me~m-ts. 

0 SR\. VASCONCELLOS:- Apoiado. 
O SR. NAnuco:- Portanto, se a nessa legislação se 

approximar muito á legisb,ção dos 011tros povos, teremos 
s 11 ti~leito esse desiderarum d.t civiltsação. 

0 SR. SILVEIRA DA MOTTA:- Sem duvida. 

O Sn. NAUUCO·-Nao podemos, poü, repellir.in limintJ 
a Jecrislaçüo dos outros po•os; e, como bem dtsse hon
tem ~ nobre sen.clor pela prHVJncia Je Minas-Geracs, 

o' • 
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.em apreciar a sua applicação. Veja o nobre senador 
H>e nesta materia, quanrlo se tr;,ta doi principias de 
~~sliça e d:~ moral universal, a legisJ.,çã • é quasi a 
cneswa em tod~ a parte; ne~ta matei'Ía pouco ha aue 
ICcrescent:or, pouco ha qut! innovar: a discussão deve 
•ersar sómente sobre a applic:•\ão. 

O me•ruo nobre senador e o respeitlvel Sr. marquez 
'e Olind.i ass• ntítr:lo que o proj~cto continha uma con 
radiçào desde que no art. 1° pune sómente alguus 
;rimllS publicos· e no art, 3° pu11e t~oclos os c• imes parti
~ulares; íoto é, a contradição consiste em. não puoir 
odos os crimes pub!iCilS, e punir tndos os crimes parti
~olares. Aqui, senh•ncs, invocarei a applicação dos 
ninr.ipios que estabeleci. O caso do a•t. 1° não é o 
ne~mo caso do a· t. go ; a r<H.ão de decidir no caso do 
Ht. 1o não é a mesma razão de d··cidir no caw do a-rt. so, 
1orque no art.-1o o estado é o dl'end•d '• no art. 3o são os 
>articulares os o !Tendidos. Já 'ê o s~na.do, por cous~quen
~ia, que, ~endo o interesse social no caso do ar.t. 1° a 
1e1 tud.).Jção Jo esbdo e o. tr·anstorno .da sua fortuna 
·Jublica, ape11a~ devtmos pumr <<qoel!es c• zmes que, posto 
~;ommcl.li los !'óra do iml'e•ío, ;,ff,·ctã,l 'essfs dou, interesses 
-JUbl cos no impertll. A respeiw, porém, dos crimes 
)arLículares o interesse social é outro; consi•te na pro
. ecdlo que ca·la e! t ,Jo deve d«r aos seus :ub Jitos collo· 
;ad~s no territorio ou fóra d,) terrítorio, no re·peito 
Jllc u~:l. subdito bra~i oiro de.ve ~er para_,com seus com
patri,;tas coiloccdfls zn tt:rnlorzo ou Jo.ra delle; es~e 
nttl!e.:>:.e sa eslt!Ldc a todos os cnmes particulares. Já ve, 

."lOis, o sen~do que nenhuma cout• aú ç·1o se dá em 

senador, par<'ce que os crimes pela I_lHiicr patte se pro
~ão por docume~ot'"ls; ma· o contrarzo é o que remlta da 
1111tureza d.s cousas; a mator par·te dos factos se prova 
eom te~tPmunhas, e ern g~r<~l a def~sa consiste na con
testação eles-as te.•temunha~, na sua apreddçilo. Nos ca
sos. porém, t-m que a defesa consista em cl~cumsta.ncias 
justillcauvas, ou em um al1bi, llt-Stes c:.sos OJury ah1 ettá 
·,,ara salvar aquell.:s q11e rnJst:arem a impossibilidade das 
provas. 

·da~.ão á t"X3lu.ão de lllguns crimes no caso do art. 1 o 
j em re1açãu á ~-:ene• alidade dos criaíes no art. S. o 

O no lu e sanador p~!a p10vincia de Pcrnam lluco, o res
peita\' e! Sr. marquez de Olinda, a quem ha pouco me 
rt:feri, tambem notou-me out•a contradição. " Se vós, 
dizia elle, entendeis que o . fundamento do direito de 
}>Unir os ?rimes cómmt'ttidos em u~rri~o~io estr•.ngeiro é 
o princípiO da pe:so~a!J,d:1de, o prwC1p!o da Iet pes~?al 
que acomp· nha o JDdtvtuu~ a tcd• a par.te, quill é o prtn
cípio que tendes r~ra puntr o estr;ongetro? • 

Mas €ste principio nao fui eu. qu~: esiahelcci; não 
tenho argumentado com a pcrirn didade d.ls leis, mas 
sim com ~~ intew~~sc wá"l. E, pois, o iilteresse social é o 
i.nesmo em l'unir o brasile:ro que em paiz cstt·angeiro 
c.)nspira contra a o.rdem publica e tr.an;toroa a fortuna 
pu&Jica do nosso patz, ou o e>trangetro que comm~:tte 
este mesmo crime nas mesmas circum.taucias: é o prin
cípio de ~egurança, é o interc~se social que 1egitíma esta 
punição •. 

O nobr·e ~cnador pel:l província de Pernambuco tam 
bem deplorou as const·quencias fuu~stas des e prOJecto 
~'lo sentido de per~t'gu1çáo politica feita aoa brasiltliros. 
O nobre sen.;doz· part:ce que .não apreci')uhem a bypo
these do pl'ojecto. Nao ~e trata, ~enhores, de punir um 
brasileiro que, tendo cummellido um crime e.n nosso paiz, 
vai rtfugiar ·Se em p•iz estrangeiro; o projecto trata de 
oatta hypothe~e, e é' de um br~lll.le·ro que e~tá em paiz 
éslraugeiro conspirando, penurb~ndo a ordez:n e a fortun 1 

·publica do no•so paiz: a hypothese por consequencia é 
~..mtra, é a diff ·rença do r"fugíadJ para o conspirador 
tm actividade; pudemos ser gent:ro~o' para \:Om o pri~ 
meiro, não podtrnO:> lH~-Jo para com o 6cgundo. 

O argumento das dilliculdade& da prova, traziclo tambem 
pelo nobrt: scoad,,r o :Sr. marqu~z de _Ohudll, e.ha.pouco 
10vocado pelo UJLre scoadvr pela m10ha provmcza, nllo 
teru a meuor procedeucia. As tldlkuldo.~des da prova não 
inlluem u re~peito do direito; por ser diffi.;il exercer o 
direito, não se segue que o não tenhamos ; por llâü po
dermo:: t-Xt rctdo f.dguma vez, n:.to devemos abrir mão 
deli e, puuíreu1ot quando houver provas. E) te argum~nto 
de que ~e r.crviu o nobre scrwlor roí apresentado quando 
se dilcutiu o cvdii:)O de iustrucçfio crimiual em França, 
J'oi.aprcselltaú(l qu:-ndo le trat~.~u da refo1ma em 1842; 
m~s oão p1 cv<.deceu. 

Senhores, não me demorarei em demonstrar a nece'; 
sidade da mf.dida leghlaliva que discutiltnos. lia pouco 
o Dl·bre renador pela província da Bahta fez resaltar 
m•is esta necessid,tde com o t~xeruplo tocante que elle 
nos troux~~ d.: um brasileiro que assassim um seu com
I'• tdota em outro paiz, e vulta para ~tfugiar-se entre 
nó:~, licando o algoz e a vict.ima em presenç.1 um do ou
ti o, e os tribun<H?S impolento!S para punir o c1 Í!ne, au
torisan lo a vrugança pa. Li.:ular corno conaequencia da 
impunidade. T,,,mbem n~o me ?em.,rarei emdt·m~n.trar 
quanto ~cria Jumsta a llll,JU,Jlàade do estrangeuo que 
cowmette um crime cc,ntr.i a ordem e fortuna pll• 
oiiCfiS do D.(oSSO paiz e VtHU depOiS COtll a SUl pro::sença 
rir-se da sua (obra, do ;.Jarm1 e perigo da sociedod:: um 
estr;,ngdro qu.!, por exemplo, cnLreg':u -se no r o to no 
fabt'ICO de wor::dli Ll$a e de,·o's vem Jogrllr o fruto do 
seu crime. Tado 1stu é scnshel, não catece de demons
tração. 

Sínt) que n~o comrare.~cssc hOJe o nobre s~nldor que 
é relator das coa•rut>~õe~, s-·orque eu '!'.!e!'Ia que uu
vis~e algum oS refl~XÕt:S que VOU fazer SObre O que 
e I! e diss~. O nolw~ s.::nador, qrumdo lhe pedi txplica
çà•) a réspeito da• palavrac -ou 1 or outro quislquer llcto 
publico sc:u-nos d•ss•·:·lla muitas hypo~beses que podfm 
ser c. mprt;h.on-ildJs nestas p•lavr•s • ·; vejam 181 porém, 
quae>a• que ellé rt~···riu a um i.nd.viduo que es1.á commet
Leudo na B~njd (;rwutal o crw.e de moed.o f.tlsa coutra· 
o Brasil; acC>ntece que uma !'Jrça n_o>sa tntra ahi c o 
pr~nde: ~:i;, port:Hllo, um acto publ1co do govern) pelo 
qual se l(.gitima a punição dess.: individuo. A ouua. 
hJJ-Olhese é que no alto mar, ~e por occasiii.·J de ~e ar
pcdlénder urn pirata se ach.r ahi urn s ubdao Lra:;lle1ro 
que commetteu um cr;me, tllm..,:; outro eHsü em que teer11 
l:abimento aquellas expres.ões. nlaJ, ~euhore•, a~ hypo. 
theses de qUé se trata ~âo de ~oLerauia territorial. 

O sen.do s~be que ouje está a uaudeira está a plltria; 
é um principio consagrado por l<.dus os paizes t:l" pdos 
princípios do direito dJH geutt>s. ~e porvemura entra$~ 
semos no territorio t.orieotal e ohi arvorasstmos a uossl 
bandeira o territorio oriental durante a occupaçãl por 
uma ficção j urid •ca e1·a nosso e !•odiamos e=--ercer :thi 
acto3 legitimos dejurisdicção, como se estivessemos no 
territotio do Brasil. O mesmo se dá nos casos de pira
taria. Portanto, as hypot)tese• q 1e o nflbre senador tt ouxe 
não mostrào a nect.s.ldJd~ das exprCSbões- ou por 
outro qualquer· acto pul!lico seu.-

Nau tratarei das rai.õcs que deu o noi.Jre senador p-ra 
se .comprthendl:lrem no ol"t. 1° do projecto os c•imes d~ 
perJUI'Ío e pwilato, porque a este rebpeoto abundou, a 
meu ver Iumiuosamcntc, o nobre senador por Goy dZ, a 
Ct:ijO díscu:so me refiro nest~ occasiãu. Voto por conse
q utncia, Sr. presidente, pelas emend<~:s com as sub
emenJas que nwndei á mesa. 

O SR.. D. l\1ANOEL:- Sr. presidente, depois do di3• 
curso que acaba de proferir o nobre sen~dor pcl~ JHOviu
cia d.1 l.lahia, eu me julgo dia1ensado de tom~r cm ct;u. 
sider"ç "JO as obscrvoções feita~ por outro honrado mem
bro pela meswa provincja relativllrneute ao primeiro :H

ligo d,J pr jecto. Forào tão caba~s a' r.·spost:;s que S. Ex. 
deu a l:l!SU5 <•userv~ções, que, cm v~rd .d~, me parece qut: 
o s~:uaào fica tia falig•:do se fos6cm 1 e produzidas. 

St:nllore~, o senudo toooe i~to em con~ide açilo: o Sr. 
•enl.ldOI' declarou que er<~ singular, que roeonhecia qu~ 
as suas rellexõe~ nà;J tiuhào apparcctdo [la c;.sa, que elle 
estava por consrqutucia em uma posiç:l~ ex?epcional. 

·a ,, ,n ~. 
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ou e~•ão err~ o nobre sen;.dor pela provinda da Balli~ 
que bllou boje em primeiro log:H, ~ra, parece-me que 
nqo é !liill ~ii saber quem é que erra. Quando, Sr. pre 
sirleote, uma idéa passa incoucus•a. enlrlj os juri•con 
su~to,; e 81.1 conv•:.l te em lei, e em lei de quasi todos os 
palzes, p3rece-me que t~m a seu fJVor uma a1ltoriclall ,. 
de tal peso que não é m;is p.:rmittído vir hoje con
traria-la. 

Portanto, eu me dispenso di! ellfr~r na discussão com 
o nob~e s~oatlor pela provincia cia Bahh 9ue hn.ie l'al ou 
cm pnme1ro logar, •te p,1rqu0 tenho r~~e10 de c~fraqne
~er os valente~ ~rgum~aws com que fo1 combaudo pelo 
lllmtrado orador que h 1 pO<lt:o fa!lou. 

Seuhores, tomei a palavra prmcipalmeDte pHa respon
tler a uma das rtflex.ões do bonrario membro pela Bohía 
o Sr. Nabueo, e que me diz respeito. Mas, ante~ de o fa.' 
2er, ponderarei ao Sellad() qut esta materia é de ral Jm. 
por t .• ncia que tem occu1;ado a attt:nçáo de grande parte 
dos oradvre$ profis>Í• n,e~. S nto que outr(ls não tt>nháo 
ll~guido este exemplo; siuto que outros Dã•il nos tenhào 
llJUdado par;, que pos~ct sahir do scnadi) uma J~i, se l•ão 
perfeit~~ ao menos que preencha, quanto ser pt•ssa, os fios 
que temo.; em 'IÜta. 

O arr. 1° com a emenda que lhe dfereceu o íllustrado 
senador pela pn,viocia de Mwas· Geraes, emt·nda que eu 
preveui no primeiro disctmo que tive a }loura de proferir, 
eriJenda cuja idé 1 t.inha sido tambem prcveoid1 pelo .ii
lustre seuador pela proviucia dia Bahia qu:mdo mandou 

que ]~aja lrgislação algum3 que o admitta, embora a ex
prtl*~ao de alguma se pouo:. eutcnder nesse ~entido. 

O Sn. D. MANOEL:- Concordo em que é araude ab. 
surdo, I? a~ tambem vejo que as nossas opioiõ".,s não es
tão coolormes a este rt~$pe•to. A!nda hootew o illu1tre 
M li ,J, r r-~1· provlllcia de Minas concordou com a emenda 
d~~ corumts~ões ..... 

O Sa. VAscoxCELtos: '- Apoiado. 

O Sn.. D. MANoRL :-.... eu. Cllncordo com· o nnbre 
sen;;dr>r pela [n ovin,·il de Goyaz em qu~ essa facultlade 
é.um arbi.trl? immenso; inms~entave\ .~egnndo ó1 princi
P.tos de cl!reito e segundo a u;dole do ii.ysteooa constitu
CIOnal; é um ataque verd•deiro ao podtlr jurlichrio. 
mas noto qu~ ourros pen;ão de marwira dill'er ente, e ~ 
que eslá ave' 1guado e que o nobre relator das commis
sCíes foi o primeiro que disse : « Não, senhnr, é faculta. 
uvo ao W'~erno mand . .:~r processar ou não procfssar, ·&e
guud:J ;,s Clrcur:n:nancus. 

Já. s~ vê, portanto, qa<J eu, que a1sim penso, nii.o posso 
adm1ll1r as ernfudas das commisaõe$; e que he\ d~ votar 
pelo 111 t i o com a .emend~ oOerecida pelo illustrado se-
nador pela prov1nCHl dt: i}ünas-Ger.es. . 

á mesa uma emenda suppr.miodo a~ palavras que :e 
acbão na ernenJa das comrni&sões, quando em um aparte 
me tez a honra de. declarar que cot:Cordava cowigo 
que tamb.:m se devta eliminar as palavras do proje
cto-ou outro qualquer modo; - dign, o art 1 o com 
ea:a emenda mr! parece que póde paisar sem oif~recer o 
menur inconven:ea1te. 

Ma.s, ~enhores,. parace que o i!tu~tre . sen~dor pela 
prnvrocw (]~ lldua,quelJa pouco fal!ou, não se lembrou 
de meu discurso. S. Ex. f.:z-me uma ceu•ura, qne seria 
merecida e ·bem cabida se r•orventl:lra eu tivesse usa
do das.paia;oras que S. Ex. empregou. ·Dis~e eu por acaso 
que nos na~ d~vHimo~ apreciar a lt·ghlat;ão lle outros 
flOvos, e pnoCJpalmente de uma Daç.ão tão illustrada 
como a França ? · 

Já o seu:1do vê que eu Dão po~so admi1tir as emenrtar 
das nobres commis:ões ao artigo; rejeito-as todas e oão 
concilrlareí,. p· sto que aclwm apoio na casa, com as 
palavros- poderão ser pr('c~ssa.ios -em substituição 
das que se <leilão no projecto '"serão p1 oceso;,dos. -
Já de1 as razões por que as~im pensava, e até agora 
não as vi destru·das, excepto se os nobres senadores (e 
creio que alguns a .• sim pensão) julg~o synooiam as pala~ 
vras ·· serão processados - e -· pr.derão ser proc•ssaaos. 
-Já ouvi d1zer que ha sJn'·,nimia cc;mplda, isto é, que a 
palavra poderà(l niio quer dizer q11e os crimes não sejão 
Jlroces.ado3 e julg:tdos. 

Assim opinou o nobre senador por Goyaz, que fallou 
na sessáo de saLb3dO; mas eu náo pos~o concordar com 
aquella intellígéncía que o nobre senador deu ás palavras 
pourra être pourswv1, e não pos~o concordar t2mbem com 

O Sa. NAlluCo :- A legislação de que se trata é de 
quasi todús as w.ções mais civrlisada1·. · 

. O Sn.. D. M.ANOJ~L: ~ Perdoe-me, .vou responder a 
lSSo. D1sse eu que n:Jo dl~viarnos adoptar nenhuma leg;s
l:.ção dos ontro-' paiz.•s? l'lão, nem podia di·ter; aqui 
está o m~;u dJrCU(SO, qu1~ peço licença para ler, afim de 
<leknder-me d<:stl censura grave. Disse eu q-.ue nós não 
nns devi•,rr.o • imf)orlar com o q11e ae tem feito a e& teres~ 
peito nos outros paizes 1 Não. Note o nobre senador que 
as m:nhas ob:!ervações, a que S. Ex. se r~ feriu, for à o feitas 
qu.1ndo eu tr11tava de impugnar a emenda das illustres 
commissOes que racul!ava ao goveroo manda;· processar 
ou n:io proces~ar os crimes co!llmettidos pelos brasileiros 
em paiz estrangeiro. O nobre senador pela provincia de 
S. Paulo tiuh:t dito: « Nações tão civili•adas como . a 
França legi•lárão assim; o art. 5° do cod;go francez, 
donde tirei t:Sl~ idé;J,assim se exprime; porque não havemos 
de adoptar a emenda? • Poi11, :eohore$, h~ vemos de ado. 
ptar sem criterio tudo quanto ae fat em França 1 Então, 
senhores, dis~e eu : «Nada mais f~ci[ do que legislar ; se 
nos~a tarefa limita-se á trarlucção de alguns artigos do co· 
digo da França ou do código da Baviera, etc., então não 
temos necessidade de pensar nas circumstancias do palz; 
se a legi:hção de um paiz é boa, se uma uaç1o illustrada 
pode dar leis para todo o mundo, p;.tlt~ que esta casa, 
para que este C'Jrpo delibei'Rnle, para qllíi m:~tarmo ·Ms 
em estudar, em peDHll', em diSCtllir á~ v: zes longos dias 
sobre uma disposiçao lt'gislativa ?• N••te o nobre senador 
minhas expressõ<Js, elbs aqui estão felizmente. (Lê.) 

Tr~Jtando eu de mo~trar· a dill'eren~a entre o art. 1.o e 

· a sua opiniãa, de que a legislação de alguns paizes, apt>zar 
de dizer sera poursuivi está de conform1dade com a legis
Jaç~o franr.eza. H a grande d1ffereoça, senhores. Nao sei, a 
óiwr fi v e' ll<tde, como é qu::~ o n<,br~ seoador póde na lín
gua p~lrtu;;ueza reputar ~yooninia:1 <JS palav. as- poqerão 
ser processados -e- terão proce:sados -,nem sei mesmo; 
como na liJ•gua fr~nceza, de que aliás o nobre senador 
por Goyaz tem muilo cnnhecilllent?,.Poderá considerar 
synonimas as. palavras - ~era po1:tl'.~WVL - e- ~ourmOtre 
poursuit,i • ... Parece-me que a le1 lrsnceza, ass1m como a 
legislação de out,·os paizcs que neste ponto imilá ão a 
França, quizerão da1 um arbttrio ao governo, ao passo 
que em outros esse arbítrio foi neg:1do, e é justamente o 
aue fez a camara dos Srs. dPput;,dos quando no art. 1 o 
Ú .ou das p11lavras- setão proce~sG\dos. 

Ora, coroo quer o m•bre senador ser melhor interprete 
da doutrio:a da emenda das Mbl es cemmislõe1 do que o 
illustre relator d\lllas? Poi.; não foi o illustre rel3tor quem 
dis$e 11 l seu pritnd o discursa que convinha deixar arbi· 
trio no goqerno, para que, dHndo se certos casos, se não 
intent 1~se o proce&so contra os brasileit os que em pahe5 
estraogeiros tives>em praticado os crimes de que tr:.tta o 
art. 1. o 'I Alguns dos no L: es membros das com missões r eu-

o art. so, dizia que a respeito do~ c1 i01es publicos marca
va- se um numero pequeno, pois são apenas seis, cntre
taDto que a re~peito dos crime~ parti,,u:are~ n.ão se marca 
numerv, inclue-~e todl's os previstos uo codi,;o criminal, 
e enttio perguntava eu: (LiJ.) 

Este· é que é o facto. 

. • • ·t :lo esta lutelligencia? 

O s~:· NAnuco: - Neste ponto o projecto está contra 
o codigo de in*ucção penal francez. 

O S.a. D. MANOI'L: -E porque não o seguistes tam
bern nesta pttrte 'l Adoptais sómente aqnillo que vos pn
rece que convém ; entreumto que para respnnd~r á minha 
pe•gunla dis~e o nobre semdor: •E.' preciso harrnouisar 
a nossa h·gis!açiio com a do~ outros pai1es I 1> Senhores, 

· o 1 1e ' dizer lwrmnuisar a nossa legislação 
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O SR. NAnuco: -O mai~ qucfor po~sivel. 
O SR. D. MANOllL: - Hontem ouvi dizer que o codigo 

riminal f1·:•ncez é muito bom; e eu peço licePça para dizer 
;ue não é bom, e que muito melhor é o nrsso. Não 
ou autoridade ness~s mitterias, nem estou .h~bilitarlo 
'ara emiltir um juizo sr·guro acerca do cud1gu p~nal 
rancez; mas le1ü0 os noLrcA sen•dores o que diz a e> te 
espeito o Sr. ,H.~>s5i, e se conveuceráõ de que oco
i~o penal ~rancez não es1á a par da i ll_ustroção daquelle 
·stz e das taéas phllosophicas que do:mmãu. 

0 SR. SILVEIRA DA Moru: -E julgou m~Úo bem. 
. o _SR . .O· lli1A.NOEL:- Para se ver o que é o codigo 

.nmmul fr11ncet. b.t>t<i que eu nfira que elle irnpõe a 
ena de mo1te á tentati•a dt:ble crime, o que é d.::'arri· 
·iar os cabellos. 

Aqui e~tâ o que eu diss~. Como é que se pôde dedu· 
ir da~; minhas palav1 a~ a con~equeucia que de !la$ tira o 
obre 'euador pela Bahi .. ? Eu disse a 'lerdade quando 
eclarei que estava co,n medo de ,ler a legbLção dos 
,utros paizes,porque imprezsiondv&-me por tal nwueira das 
isposições deltas que sem UI'Ithuma difficuldade chegava 
min lla cas11, red1gia um prrtjecto, apresentava-o no 

en~do e sustrnl:.va-o, diz~nrlo: . a Eis a legisl;;çáo fran
eza, hespaúhola, b .vara, etc.; e, portanto, não admitto 
iscussão, porque, se li$ leis desses paize§ produzem nel
_s b)D5· elf~itos, t:mbem o hão de produlir no Brasil. » 
Não duvido recorrer â legi~lação dos outro~ paizes em 

1ateria civil, em m;,teria de eontJ•ato, por exemplo, 
orque a este respeito essatl legisla«;õ· s não são mais do 
ue cópia do direito romano, salvo ce1tas rormula~ pro
rias daquelle grande povo; ma5 em materia criminal 
1o recorrer e i ao codigo francez, porq11e me partce que 
ão pôde servir de modelo. 
Eu, Sr. presidente, nãQ tenho Jeceio de votar pelo 

rt. i o, porque, segundo a opinião r•·speitavel qui.! ouvi 
oje de um membro desta casa, ha diffi.::uld:~de da prova 
bém da defesa. Se es~a pro~a é diffic\1, se porventura 
réo declara que não póde aind~ apres~nta-Ja porque 

1e é preciso tempo para isso, V. Ex.. sabe que a legisJa
ão tem providenáado a e= te respeito. Adia· se o julga
lento, e assim o uccusado t:m tempo para colligir suas 
rovas. 
1\Ias V. Ex:. receia , Sr. pre~idcnte, no nO$SO paiz 

ssas condemnações injustas? Em nosso p>iz, qu .. udu 
ãa, ha provas sutlicieut•!S, os tribunaes slio ma1s pro. 
1enso; á absolvição do que á condemnação. Como é que 
lles hão de impôr penas a indivíduos cujüs crimes não 
stiverem provados? l\1!~, quanclt> isto aconteça, ahi está 
poder moderador, que de cerco lu de perdoar a quem 
ver si!.o injustamente coudemnado. A innocencia em 
::gra não tem que receiar no Brasil condemnação 
Jjusta. 
O que se deve ten1er é a indulgencia da parte dos tri · 

unaes, priocip<Jirnente do jury. 
O nobre senador f;.;Hou em uma hypothe1e que se póJe 

ar, a de uma morte barbara per~etrlltla em p:tiz estran 
eíro por um lmuileiro. Fallo nist<J incidentemeute, po,·
ue na discuzsiio do ar t. 3° nos occuparemos desta mate

ia mais lll! gamente. Senhores, se na o h ou ver parte quei
osa, o crime, sendo particular, pó1e flcar sem processo e 
:1lgamento, :~inJa sendo o crime da maior gravidade, por 
.xc~plo, um parric1dio; porque pôde o p;micida coi?-
encwn:,r co!l!l tos pareutes do morto, receb·~r dtJIIes di
heíro, etc., e, .segundo o art. 3°, !'.ião tem logar a de
uncb. 
Semelhante disposição é absurda: e n5.o ct·eia V. Ex. 

ue nào appare~úo este e outros crimes gravíssimos. r-:ão 

Verifican:lo-;e não h~ver casa, o Sr. p·esidente decla. 
rou a discussão adiada por não haver mais quem tivesse 
a palavra; e deu para ordi!m do dia da sc:gulute sessao a 
mesrna já de~i::;nada. 

Lev;..ntou·se a ses.são a 1. hora e 10 minutos da tarde. 

E~ 6 DE JUNIIO Dlr!SGO • 

PUESIDENCIA DO SR. l\IANOEL IGNA.CIO CAYALCANfl 

DE LACEUDA 

Sul\nt:ARIO.- Expt diente.- Ordem do dia. - Processo 
e jul0~meuto de certos crimes perpe•rJdos p•>r br:*• 
~ileiro~ ern paizes es!raogeiros. 1 Votação dos arts. 
1 o e ~0 • Discur5t 5l dos Srs. O. Manoel, presidente 
do conselho e Mirandu. Requerimento de arHam~nto. 
Discursos dos Srs. marquez de Olinda, pre&idente do 
consd!Jo, Miranda, vi~conde de Maran5u~pe e Vas· 
c •B.cellos. 

A'~ 10 3/~ hora: da manhã o Sr. presidente abriu a 
sess.1o, eslaudo p1 e sentes 30 Srs. st u~dores. 

Lida a acta da anterior, foi app1 Ol'ada. 

O SR. 1o SECaETARIO deu conta do zcguinte 

EXPEDIENTE. 

~m aviso rio ministerio dos negccios do imperio, remet· 
tendq as ~~.:ta:! das_n~vas eleições primarias a que se pro
cedt·U nas parocl11as de S <Dto Amaro, L3gôa Vermelha e 
Simâo Dias, da provincia de Serg1pe, em virtude da deli
l.leraç.ão do senado de 16 de maio do anuo passado. -A.' 
commi~são de cooblituição. 

Outro aviso do minbtelio dos negocias da fdzenda, re
mettendo um dos autograpbos da resolução da a;sembléa 
geral que approva a aposentação concedida ao conselheiro 
Herculano Ferreira Penm. no emprego de inspector geral 
da caix.a da amortização, com o vencimento que lhe 
competir; 11a qual re~ohJção Sua Magestade o Imperador 
consente. - Ficou o senado inteirado e mandou-se com
municar á camar:~. dos deput~dos. 

Um requerimento das mesas tnmsactas da Santa Casa de 
Misericordia da cidade de Porto--,\ legre, província de 
S. Pedro, pedindo a concesllíO de doze lotl!rias a fav<lr 
do ho;pilal da mesma Santa Casa. - Foi remetttdo â 
commissão de fazenda. 

O Sr . .\.o secrttario, sctvindo de ~o, leu o seguinte pa· 
recer, q<Ie foi logo approvado: 

• A' com missão de le~i$lação foi preseote a proposição 
da camara dos d·!putados f:>zend·l t:Xleosiva a disposição 
d:> art. 1° do decreto n. ~3 de 30 de agosto de ·183.\. ao 
bacllilrel formado pela universidade de Coimb1·a José da 
Moi ta de Azevt!do Corréa, e é de parec::r que a d1ta propo
sição entre em discus~ão e se reserv~ pa• a justitiea-la 
opportuuaroente. Paço do e e nado, 4. de J 1mb o de 1860.
li'rancisco Diogo Per~ira ele Vasconcello~·. - Souza Jtamos. 
- Silv~ira da nJotla. » 

O mesmo Sr. ~,o seMetario leu a red:lcção das amenda~ e 
ardiçõcs ao regimeotf) interno do senado. ·-fieou sobre 
a me,a. 

Comparecêrão no decurw da ::~essão mli.~ 4. Sr~. sen:~
dore~. 

ORDEM DO DIA. a muito t•·mpo que um pai foi accu1 a tio de ler mand~do 
1atar um H lho por outro filho. O crime ficou impune. 
mbos os accusados e processado:~ forão absolvidos pelo 

nry do logar, que tinha pe1ft!lto conhecimento do facto 
PROCESSO E JULGAI\JENTO DE CE!\TOS CRIMES l'ERPE· 

TRADOS POR DUASILEII\OS El\1 PAIZES ESTRANGEIROS. 
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logo qut forem prcs.~ntes, os cidadãos brasileiros que per
petrare~ certo~ cnmes cm p:üzes estrangeiros, com as 
emend,;s apoiadas n:u ses õas do 1 o e de! 5 de1te m~z. 

Dada por finda a Jiscus~ao, foi rcgeitarlo o ar'l. 1.o da 
proposiçào, ficando pr~judicada a emenda do Sr. Vas
t·oocellos; e r .ssou a rmcn la rlas cnmmis"~õe~ com 
as uu:Js einenrL•s ~uppre•siv;is do Sr. Na.buco de Araujo. 

Não ouvi 'ainda razões que ju,t.inquem a disposição do art. 
3°, ao q•1:~l o p:uece1· oll'~nceu uma emend;l de simples 
redac9áo._ Cad.a vez me vou convencend~ mais d~ que a 

S1 guiu-$C a discussão do art. ':!.o com a respectiva emen
da. d,Js commís·õe~. dep\lis de s•. r apoiad.~; e passvu o 
a1 ttgo com a Eruend.t sem ilcbate. 

p.,s;ou ~e á. di~cussão J~ art. 3° com .a respectiva em en
doi .das cornm1ssoes, depo1s de !Cr apcllada. 

O SR. n. MANOEL: --Eu estav'l decidido a n~o abrir 
m<1is ·a boca Sl·bre o projecto, e :1 votar ~~ontra ede, por 
q11e não hei à~ c~n~ri~uir com o meu voto p.1ra que se dê 
ao governo o a.rh1tno 1mmen~o que pa>sou no art. 1o, ar
bítrio iudt tinido em mau~ria criminal, arbitri•J que lhe não 
concede., a carnara dos Srs. deputados.l\hs fe a legisla~ão 
frauceza as)im o quer I 

o_ SR. Plll!SIDE~TE:- ~o~re isso já te votou. 
O ·sa. D. MANOEL : -Estou dando a ra•ão por que não 

desejc;va nnis falia r e por que hei ele negar o meu voto á 
proposiç~o. Toditvia, vou ói·1er lllgum;• cou~a sobre o 
art. ao, por desencargo de conscieuc:a e pc1rq11e prometti 

.em uma das sessões passadas occup~r-ma cr:·m el:e e mos
trar que coatinha pcuc<t coherevcia e absurdo. 

Sr. rw~siden:e, o voto sep:~.rado tem nesta parte o 
meu apo:o e osseutimet.to; ll'-'.o ouvi na casa d.1r-~e ain la 
a razão por que se alltorisa o governo p:ua mandar pro
cessar apenas !eis cri~:r:es publicos e ao mesmo t~mpo 
todos os crimes p~tticubretl, st·m excepção de um só., . 

O SR. DANT AS : - llma vez que l1nja queixa. 
O SR. D. l\IANOEL: - ... uma vez que haja queixado of

f~:ndiúo, ascendentes, descendentes, e·c. 
A que vem o apartfl do nobre seu:.clor? E' para respon

der â~ minhas rdL::xões 1 
O Sa.. DANTAS:- Tira o arbítrio do governo. 
O Sn. D. MAl'íO!!L:- Verem o~ i~ to logo. 
Disse-se n~ di1cussão qoe nito convinha que todos os 

crimes puLlicos ficassem sujeitos .l proce•so e julga
mento, e por i:lS'l se uão approvou a emenda dos com~ 
missões oa parte em que augmentára m:.is dous crimes, 
o perjurio e o prculato. · 

Pois bem, os crimes P'rticulares os mais leves, sem 
excepç11o de um só, podem ser proees~ados c julgados, 
segundo o art. ao, uma vez que haja queixa. Mas, senbo· 
res, em que alf<:ch gravemHtle á :ociedada brasileira o 
crime, por exemplo,- de df nsa physlca leve ou de inju
ria, commcttido por um br,•sileiro em pai& estrangeiro? 

E' preciso n~o deixar impunes c;rtos crim!Js graves 
partieulare!', asirm como o art. 1.0 não deixa imounes 
crimt s publicas graves; m :s sujeitar a processo c'rimes 
tosigniücantes me parece f8lta Je coherencia entre o 
arts. so e o 1.0 O absurdo C•)Jlsiste em que crimes g. a 
vissimos, como o homic;dio, roubo e outros, podfm ti 
car impunes; porque não havendo queixa a justiça não 
tem acç;!o contra elle1. Poí~ h a de um r~rrecidJ, por exem
plo, que rnata a seu pai tm paiz estrangeiro e ,·em pua 
o Brasil, ficar impune, passebr pelas ruas desta tórte, 
porque, sendo abastado, conseguiu por meio do dinheiro 
fazr.r com que se não dé,sc queixa cou!ra elle? Se a 
pessoa é mi5erJvel o promotor pó·le dar a deounci1.1 se 
o governo quizer; mas é o caso uuico cm que a justiça 
pórte interv1r, pelo seu orgã0, segunqp a exp1essa dispo
s:çáo do art. 3.o 

O Sn. PIU!SIDEJSTE DO CONSELUO:- Isto é um defeito 
do projecto. 

0 Sn. D. MANOEL: - N<~o é só d~f.:ito; é lambem 
au~urdo em linguagemjuridica. Porqun semelhante aber
rat;ü.o dos principiQS estabelecidos no ll<'S:O codígo do 

cr·- · ·'I E por• , u P~tnu <lU dizendo alguma . . 

m:.tena nao f01 bem estudada. F... para. ma1s cor.oborar a 
minha Convicção, apontarei O f~cto f{lle h~ pouco se deu 
de ~er. pasfi~do sem a menor ,discussão o a~·t 2°, que é dos 
mais 1m portantes. e que. pode d.ar occl!slão a complica
~;õ:~s n~s. nossas relaçõ.,s l.nteroacwna~s. (Apoiados.\, 

obs, d1r·se-ha, n~ ga dtscussão 1 se olferceráõ emendas 
que corrijáo os det'=itos do prejeçto: isto quer di:r.er que 
vot\~mos pnr todos os defeitos e absurdos que dle con
tém, e estã'J claramente demonstrados. Pois não é a 
2a discu•são aquella em que as materias são mais ampla. 
e luminosamente discutidas 1 Ordma.riamenle asa dtscus
são é uma formalidade. 

Já hontem eu fiz bem patentes a. iocuherencia e ab
sur<lo do art. ao, e por i»o limitar-me-hei a dizer que 
o governo fi~a. autorisado pnra maodar processar e jul
gar todos os cri'!les p~rtlcu!ares, sem uma. só excepção, 
uma vez que haJa que1xa; e, send'l o olhmdido pessoa 
miseravel, dellunc~a Jo promotor; mas o governo tão 
fiea autot isado para mí&ntlat· processar e julgar crime$ gra
vissil:l:lo8, como o homicidio, Iatrocinio, roubo, ele., se 
uao houver queixa 6lo ull'condido, ou denuncii( do pro
motor, 5eodo <:qudle pes1oa miseravel. 

Voto contra o art. ao, e srgoramentc não hei de votat• 
para que a proposiçáo passe á aa dircussào, porque já se 
não póde remedíar o mal contido no art. fo, ~ue entrega 
ao ::rbitrio illimitado do governo o proce~so e julgamento 
do 1 crimes commettidos por brasileiros em paiz eitrau
geJro. 

O SR.. FE R.R.\Z (p1·e~idente do consellz1) :-Sr. presiden
te, peço ao se o ado toda a sua attenção par a o que passo ... 
a ponderar; e6te projecto oão é o ~e uma lei propria
roen:e politica, mas· é dd grande alcance. 

Senhores, o estado de nossa~ fronteiras, especialmente 
o das fcon teiras do sul, é ta i que temos indeclina vel ne
cessidade de adoptar medida~ que previnão e reprimáo 
os crm;el quotidi~namfnte praticados além e aquem da 
Lnha d~s m~Jsma~ f,onteira$. O• campo& pertencentes aos 
brasileiros são c.)rtados p •r eisa linha; os escravos, Ol 
:ervas e todos os domesticas de cada um estancieiro 
veem-~e. na necessidade, para o custeio da estancia, de 
p3ssarem a cada momeuto de um para o outro lado da 
m~sma l1uha. Tambem, como o nobre senador acaba de 
diz.;,r, ha casas na Coxilia e na propria vilfa de Sant'Anna 
do Livramento que estão divididas pela linha em duas 
partes, d~ modo que arrecadão pelos fllnd1)S os generos 
de contrabando, e teem ~ómente na f1·eute o balcão e o 
mostrador, onde vendem as merc•dorius. Já vê o senado 
a neces,idade de alguma medida que reprima os crimei 
commetLidos dentro da mesma casa que se acha estahele· 
ciJa em dous territorios. 

Por outro lado, como succedia e suCcé de na França em 
uma parte da sua. extrema com a Suissa, ha Jogares q11e 
,não ile sabe a quem pertencem, pc rque, como a linha é 
imaginaria, é preciso que se avistem em certos pontos os 
marcos e se trate de verificar a que estado pertence o 
territorio. 

o que succede? o· soldado deserta, o peão passa para 
o outt·o !~do, aiud.~ ftcand•) deotro dos mesmos c&mpos, 
atira-se sobre os iodivi iuos que ahi se aclu!o c vice-versa, 
porque o ciime em paiz estrangeiro não póde ser pnnldo. 
Os lad, õei pass:lo de um momento para outro de cá para 
lá, fazem suas depredações, commettem mortes, e não 
podeuf ser punidos. e vice-ttersa. Pergunto eu, achando~ 
se neste·· esto.Jo as front'eiras do R1o-Grande do Sul, po
demos preÚ·Jndlr de algumas medidas queprevin:Io todos 
esses inconvenientes? 

O SR. MIRAND,\.: -A que está em discussão não satis
faz. 

0 Sn. PRESIDENTE Do CoNSELllO: - Eu não Sti :e 
não satisfaz. 

O ~n. · · ''.NDA: -E' minha opinião no menos. 
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·om as ~u3s lnzes pod r~ l'sc1arecer-nos neita m1teria. 
~stou· p~r!lu:v!,do que o nobre sen ,dor niio se cout.:nta. 
·a 1-ÓI.ni·Ire com votar ou não votar em mot~ria de tauta 
)roce,fenci<~; !ta de esclarecer o sen .do <?Om as suas 
tiZeS. 

0 SR.. PRESIDENTE DO CONSELHO; -Perdoe-me; n1io 
quero di2er qu~ ~:~ilo abrango os outros 1'3ile~,. m~~~ o 
tim plincip;;l d·J lei é es~e. A legislaçllo ingfeza, que se 
de~via um pouco das out• as, não cons1dera qne o crime 
seja commdtido por inglez contra inglez, ou _PO~ ioglez 

O SR. MIRANDA: -Peço a palavra. 
0 SR. PRESIDENTE DO CONSilLUO : - Pergunto eu: pÓ

: e-se dl!ix.ar de tomar alguma providench a esse respfito? 
'ioguem conte>t'l.ra esta Uel~e~~iddde; dev<!r•nw~ conti-
·,uar no es1udo em que uo:; achamos 'lO p;,iz reclama uma 
nedida importante; o poder de punir p;m!ce q11e ;tu to
i;a toda~ as roedidJs qub são propos1as; ilS legislaçõe> 
;OS outrO$ povos ne,;te P''nto são qu.lsi t<~das Cllntest~s. 
.~llal é, poi~, a obj~cção que se offerece? Uma unica, e 
1esta estou de ?.ccord'J co u o nobre senadoJr pdo Rio· 
)JS.!lde do Norte. 

contra qu-Iquer outro indiv,dun, mas, r~~tnag·ndo-se. 
unicamente oo crime de mortf', eila se aparta DC$le pooto 
das nwr.•s nações; ali demais são coufu•mt~s em. punir 
o nadonnl que CCJmmette crime Cl•ntra outto D~l!lt•n.tl; 
mas àiver~e a respeito dos crimfs commettidos pot• 
nacwntt;'S contra estn,ngelros: algumas b11 qu~ até vão 
aos c·rimes propriam·~ntd policiaes. ntas as rel~uv~s aos 
crimes poliche~, que são propriamente t~rrttona~-s, e 
couslituem a legidaçüo particular de cada patz, a otf,nsa 
é feita ao dir~Jito municipal e não ao diielto da socie
dade em geral. 

Eu pediria, pois, ao senado que atteudesse p~ra as 
circum.;tancias expostas, e que lidmittisse a emcn ia que 
vou offt.lrecer a respeito dos crtme~ em que tem log~1r a 
que1xa. 

Exige-se ap~nas, para qu~ o p~·ocesso se iust.~ure, que_i· 
~a ; exiginõo se só a quci:l:a, Jâ .se -;ê que rnuitns cn
n ':lS podt'm deixar de ser proce.s~d·)S e pu~idos. Quttndo 
\5 nobres comm;ssõe! ~e dtgnárao dt! OUVl•-me ell d:sse 
1ue nã.) se p(•dia préSC~ndir f>ut maneira alguma ~o pr~
~esso a re~peito do:s cru~1es em qne; pela DO.tMa Jeg1s!açao 
em cabimento a denuncia. N:ío é somente, Sr. presiden
e uuicamente a respeito d~s~es crimes que se dt:ve 
·~i aí r a deJJuaeia; h a um outro crime que d.:.ve conside · 
'i:J.r~e como da mais alt:~ traosccnt!encia, e vem a ser o 
le 1ed·.1zi, a escravdão pess:oa livre. Actualmente esse 
~rime s~ da com muita frequencia em no>~as fronteiras ; 
~' C()!UO dahi podtHO resultai" co!Jllic:os e perturbações, 
m tilmbem ous<rei pedtr a atteaçáo do sen.1do para este 
;onto, alim de que pos2amos outtr uma medída que nos 
)Teierve destes conflícto:. e perturbações. 

Eu, Sr. presidente, otreréço uma ~menda a ~sse artigo, 
sto é, adopto a emenda d~s commts~ões e ollereço uma 
~ulHmeoda neste sentido· • uma vez que precediA a com
Õetentequcixa ou denuncia. • Creio que as•im tlcão pre
venidos todos e~ses ~asos, porque, co:.no o nobre senador 
~caba de dizer, com effeito póde -~e dar o crime de par,:e
Jidio o crime de morte praticado por escravo a respello 
1e se~ senhur; e não é possivel que aquelltos que qui
zerão a 1e"urança inrtÍVldual, talvez mesmo a segurdLJÇa 
1ublica, d~sejem que tae,; crimes 1lquem impunes. · 

O Sa. DANTAS : -Crimes partíca!ares. 

0 Sn. PRESIDENTE~ DO CONSELHO:- Perdoe-me: o 
nobre ·tenador sabe que o cri ma de morte ~ particular, e a 
seu respeito se pó lc dar denuncia ou que1xa; por come
quencia isto estã pt:evenido. 

O SR. DANTAS :- E a palavra- particulares ? 
O SR. PRllSIDENT~ DO cor~SELHO:- Todos os cri~ 

mes pl'evistos pelo a1·t. 3° são partiíml.ues; emquanto 
aos crimA~ puulíco.; ja se preveniu em parte no 
art. 1.0 (Lê o ango.) 

O artigo do projr.cto da cam~ra das deputados pare _ 
ce-me que uão póde ser 3dmiUrdo com a rnesma rt:dac
eão, porque unic~>mente se refere aos criri.Je:Jl pr·evistos 
pelo codigo pen1.1.l; mas o $Cnado s~be que :.lJuns cJi. 
wes be p~"evenirào por lei~ e<p(;ciaea. 

0 SR. UANTAS dá um aparte. 
0 SR. P!IESlDENTE Do CONSELIIO : ·-A de:~uncia. tem 

Jo~ar ern crirues particular.·s, q~le são i~1tiançavds; e 
a respeito dos crimeli ati::nçavt:~s et~ d_ana ,.toda a I~X· 
pan$:Hl á den,mcia e á quorx ·; mas dtrcH que to•!as as le
!'.i~lações (pa~··ce-.me que s.~o pe!o meno~ 16 prazes) ad
mlttem o jHlDCÍ[illO do prOJecto a resJ;erto de tc.dos os 
cdme' }Hrlicubres. O crime d~ ferimento P'·dia talvez 
sei a:ar-~e d:~qui, mas eu unicamente rdl~cto e peço ilO 
sen.tdo qoo pr~:stc a su'• :ottençà_o ao segumt~ ~a•o _par
ticular. E~.ta lei mo tende e~pecraltt'cnt'l a pumr crtmes 
corntnettído~ além ele nos~as fronts_iras, ou em p:•Ízes que 

· · o Il' " .r., na I n 

O SR.. MIRANDA: - Quando eu diEs~ ha pouco, refe
l'Índo-me ~o di>curso do nolm: pre,id nte do conselho, 
que votava contr~ todo o projl:cto uão quiz que se en· 
t~ndesse que descouhr.ço a nccessid~de de uma medida 
a respeitl,) da m~tena que se discute. Recr-nheço com 
e !feito que h a necessidade de tomar algumas p1 oviden- .. 
ci~s a respdlO de t·lo importunte oiJ.:ecto i .mar., CJ~O 
nj•J que a discu~sãü não voi bem onent;,d.J, corno veJo 
que niio é pDssivel que desta dtscussão resulte uma me
dtda s~tist'actoria que honre o senado, 11e)te CMO e por 
esta r~zão eu dis>e eotão que haviJ d~ votar contra to~o 
o proJecto. 

O discurso do nobre presidente do eoa:.elho aind J mais 
me veiu confirmar em minha~ convicções. S. Ex., dtsa· 
fio.udo-mc para a discuss<io .. :· 

0 SR. PRESIDENTE DO CONSELHO:- Não d~s fiei tal; 
pedi. · 

O Sn. MIRANDA:-.... parece d.1r a ent~nder qu-3 
ninguem nllsta c.tsa poil~ria ter. o dil'~ito de votar cum 
conhecimento de causa, e com a s1>a co•scii:l1.c a esclare
cida, sem eutt·ar cm dt~cussao. Ora, eu rrut u um SllD · 
timeato intdtamentc opposto; eutendo qne todos os 
illustres membros do senado tStão nu caso de votar sem 
di~cutir, 1:: muito OJais illustradamente o farão talvez sem 
entrar em dt:>cu.:sõ,s. 

O nobre mrmbro pela prov·:ncia do llio-Grande ~o 
Norte di.cutiu calt:lSO ieam' nte ( apo adu) quando fenu 
o artigo no ponto t S$eoct~lissímo d11 ditl'uen (;, das dou· 
trinas que o mesmo p OJeCto estabelece, qu:ndo firma 
o principio de qu-: nos crim~s pub!icos só possa haver 
procedimeuto a l'c$pello de meia duzw, ao mesmo tempo 
que nã•J exceptua um só crime particular? po1que ~ub
mette o conhedmt:lDL\J dt: tod:>s á acç(lo da justiça. 

Com t:!Tcito, St nbor•'S, re&triogir-se . & ol.Jr;ga.;üo r ar a 
maodar proces~<>r o dtlinquenLe a meia duzta de comes 
publi~us e declarar·lie solomnh&imamtntc que o gwerno 
fica obrigncJo a m&ndal· proccssi.H, ~empre _que se trale 
da pratica de um cr1me particular, é cllnonuar qu"nto a 
mnu um ~bsui rJo. 

Se ainda ao a1 tigo que s-: dL:cut,~ se .llccrcscent .sse 
a coudi-_;ào rJUe agora ;;cilua de a~aiuucmr o S•·. pr e
siuente do cunu:l110, into ó, de só dever o governo m<:n
dar proct~:~~ar quando hou\'C.SSd queixa de porte, _vá ; 
mas assim mesmo repi esent&namos um p_ar·eluem ~liste, 
se as no~s:..s antori.llld~s judiciarias :e v1~sr.m ~l~ngada& 
a procedtH' em casos bem ordinanos e IDSI~mb_c.mtes, 
como o de uma bdga, um pequeno domuo, um.Jogo·de 
pa!JJvrvs, etc. E a tudu Jt~vo a~c· t:SC~ria, ~omo ,)a 1e,ha 
mais c.le urua vez ponderado, a JllVtnclvel dtffi·.:uldade de 
colher depolmcntos, inforllHlÇ\les c JHOVailpara o l.Jom e 
jmto julgam~nto. . 

Eu 11dwiitiria a emel.lda do nobre seot~dor prcsld"n!e 
"" ja fo~so Jl'Optllta c :Jrl-
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1rais g~a~es rorém. Q11al é ~ ~azão por que se n~o ha 1 gocios e1trJngPiros ; araumcntou-se com a necessidade 
de adillll~t• uma semelhante d1sttncção a resp~!ito cios cri- de reprimir os crimes~:> em nossa f: onteira. Jll em meu 
m~s parllculare1, qu~odo a estahdt:~e o projecto para o~ primeiro disct1rso occupPi· me com esta hypothese. Se~ 
crupes r·uhlrcos, <!UJil 'e:.;cala pod.,na ao c11ntrar.io ser nhores, e.stl lei é uma. lei d!l t.-Xcepçl'to; e, se é uma lei 
mlJOr 1 Qual a r;,zào por qtle ha de haver proce(hmento de ex..:epção, d(,ve aótmnt!l occupar-se com o objecto 
contra aquell.•s mesmos cr1mes que, seg~ll~o as crença~ especial a que é de~tiuada; n.'ío se faça, portantn, uma 
ger~es,_ devem passar para a alçuda.da p~hcra? 1e1 g11ral. Se as nossas circurnstvncta5 ua~ fronteiras pe· 
. ~ão poderer, por.tanto, votar pelo proJect~, porque o dem um:1.lei e~pecial pa1 a a repressllú dos crim~s li mi• 
J_ul~o manco e ddict~nte. Se o governo tem Interesse em te-s~ a le1 a hypo1hese que traz esta nece•sid;,de; não 
iazer pais ar e.sse pl'{)jecto,. em ent· e te~ a attenção dos~ úlmgne o cid;,cJáu brasileiro em qualquer parte do mun· 
nado e do pa1z com s~a discussão, e _tsto de_ pref~r~Dt:ta do nnri.l se ache; não qu.~iramos que, ~:st!lja e!le na Eu· 
a algum•s ?utra~ med1d,s que podenão ma1s sattMiazer rapa. ou na A~iil, iucona n~s aH·smas d fficult.!ades que 
a certas exif.enetal d!i ~clu~ltri.de, então eu lhe rogo que re~ultao desses proces>os · ncamelem-se os crimes nas 
annúa. a um ad·~n:.ento, e o deixe remett.er ás íllustres ~·~"onteiras, concordo •~m qde pa61e rrma lei nesse sentida, 
comm:ssõe> reuatdM, afim d~ qu~ recon~1~erem a sua Já o dissé nD m·u prirne11'0 d scurso; mas querermos fa-· 
matena, que é _realmente da mats gr~ve_ 1mportanci~. zer u_ma lei q'1e ouri;-:ue o brasileiro em qualquer parte 

· Onde está o (iJguo relator ~at comm1~~oes retJU;d.s? do muudo onde Re ache, uno entendo que isto esteJ.a 
,. Como não vem esclarecer e onentar es~l mt~réss;,me dts C?mprebenrlido na hypothese tl~urada. pelos nobres mt· 

C?ssao? AbandoDJt porventura o proJecto? Como não lllstros, na. hypotnese·rtas fronteira~. 
dJscute e ~U>t~:nta o trabalho das cornroiôsões um outro Eu iria mai,; longe : limitaria a lei aos crimes commet· 
honrado membro dellas, senijdor pelo Rio de Jilneiro? tidos nos f, otlteiras, e especiticaria os crimeP, não dei• 
Abandonará tambt~m- a resolu~ão? Porque não se achl! xando a porta aberta para a acc11~ação geral de to1os os 
na cata e não su\tenta a sua obra o digno originaria auto, crimes. 
do projecto? l'or que motivo uãil tecm até agora. tomado 
parte nesta discussão os honr~dol membros do gabinete? 
Por oue razão tão bbali~ados oradores teem combatidr> o 
.proj~cto 1 Por que circumitancia tantos outros não f,zem 
ouvir a sua voz_ p'>derosa? C:Jmo á vista de aemelhante 
estado d~ co-usa~ votar por uma medida de tanto alcance, 
e que vai entender com o nosiO systema criwin~l? 

Gump·e nio perder tempo e rcmeuer o proje1!to ás 
commi~súes. reuoHas, para· que o reconsidel'et:n. Não é 
eorn emend1u, tllllls da unprt:~são do momento e escrip
tas sobre o jotJJilo, que se ha de aperfeiçoar um1 t:bra 
de taoto alcance. Basta. p:m1 se vencer o adiamento a 
ci~cumstaucia da qu~J o proj~ct.o é abandonado pelos pro· 
pnos que o dt:vérãó defender. E' necessario qne alguem 
se 2ncarregue de desenvolver um system·1, de rlemons
trar a nec<:ssida.de das innovações em t~>da$ as •ua, pu· 
tes, de justitlcar todos os princípios de d.utrina.. N:in
guem o tem feito, e o senado ha de votar com uma so · 
freguíd:io não digna deli e? 

E' verdade que o St. presidente do conselho fallo:ti h a 
pouco; roas elle mesmo, ~em o querer., se encarregou d~ 
juttiflcar o adiamento. S. Ex., adDJittinlo de plano o pen· 
sar:ncoto do 1aol>re .senador pelo Rio-Grande do Norte, 
den:Jonstra. a necessidade da roodific;,çáo da doutrina. 
Todas as mJ is extensa~ consUerações que S. Ex. oJfare
ceu, e a ci1 cumstancia de se referir ás n~ções vizinhas 
ás .noss;;s fronteír~s, aherão C(lnsiderave!mente a natureza 
do as~umpto, e lhe imprimem ur.n caracter novo e singu
lar, que a prudencia manda considtrnr com to.da a frieza 
e calma. 

Votarei, pois, por um requerime.nto de adiamento neste 
sentido, e ;,té mesmo o mondarei, se is>O for Dl.'cessario. 
A nã? se proceder assim, eu votarei contra !u~o, porque 
com Jsso consulto o bem do meu pa.iz e 1ausfaço os de
ver.es de minha posi~tão. 

0 Sn.. VISCONDE DE MARANGDAPE.: -Apoiado. 
0 SR. ~IARQUEZ DE OLINDA:- Lllião o codrgo; vejão 

quaes são os cdmt:ls maís grave~ que iovolv em os cida
dãos de um e outro p:1iz 1 I! que séi.o: mais facei~ e mais 
frequ~ntes ; mas não se tire dabi rnào para fazer uma 
!:!i geral. 

Se a explicação dada pelo nobre ministro servisse de 
n~gra para i!lterpretar no futuro a li: i, entendendo-se que 
é restrietíva, a ioda bem; ma~ a interpretação. d~da nas 
discussõ;s não serve de regra para o" m:.gistrados limi
tai em os conflecimeatoJ dos crimes a esses casos. Desde 
que a lei é geral elle$ aáo podem deixar de compre:hen:lt:r 
nella todo~ os casos, e Ili1 de ser a pplicada a. todos. 

O nobre presid~nte do c.onselho par.ece que r.eferiu-se 
ou pretende retirir-se na. sua emenda, . que annunciou, 
a,:cusação judiC'Cil dos crime.s particularts; parece-me 
qr1e inststiu nisto, reconhecendo a justiç~ da observação 
do nobre senador pelo Rio-Grande do Norte. A e~te res
peito as commissões apreseot&t ão uma .emenda, mas en
tendo que essa 'emenda é de simples reda~~ã.o. Diz o ar
tígo primaria : (rendo) 

• Serão tambem processados e julgados qu2ndo ao 
imperio vierem, ou espontaneamente ou por extradição 
p .ra esse ~!feito obtida, os brasileiros que em paiz 
estrangeiro perpetr;~rem cont' a brasileirGs algunJ d.os 
crimes particulares previstos pt::lo codigo .criwinol, ha
vendo. queiJC.a do offrmdido, a&cendentes, de=ceudeotes, 
conjuges, senhores, tutores, curadores e do promotor 
publico, sendo o oll'~:ndído pessoa mlseravel. » 

Em Jogar desta especiflcaçno das pessoas que podem 
qur.ixar-sc, as commissões dizem:- e uma ve.z que pre· 
c~:da qudxa compe:eote. -·-E' a mesma cousa; as c~m· 
m1ssões não mudárão o p~nsamento, porque- tiUCJXa 
cQropeten•e- não designa acção officL1l ; é, neste caso, 
denuncia parr.jcniar. Portanro, as comcnissões não tlzerão 
mais do qutJ murtar a redacção. 

Mas tambem se quer ampliar a phrasc- queix:t com
petente -de modo qtie se possa entender por acção, ou 
antes intervenção ollicial da autoridad~; então é horroroso 
que o go:verno fi·.JUe coro esse poder amplo. Portanto, 
a redacç~o da cmend<t por um lado é a mesOJa cousa que 
se q11ízesse nmpliar a pbrase-queixa competente,-;- se se 
quizcsse comprl:henoer nelb u intervenção of?~tal esta 
seri'a p~ra o cidadão brasileiro a perseguiç:lo o!ItCia!. 

Por liso, Sr. presiâcntc, contínúo a votar contra este 
artigo ........ c hei de vot~r contra todos ..... . 

O SR. 1\fiRANDA: -Apoiado. 

O SR.. MARQUEZ D~ OLINDA: - Sr. presidente , 
'pelo que t'U disse ·no primeiro discurso a resp~;it-o do 
projecto já se póde ver qu~l será minha opinião scbre 
este art. s.o Eu o comprt·henrli nas observ~ções que 
fiz ent-1o; as minlr·s razões applicão-se com toda a força 
a este artigo. Eu já notei a impossibilidade em que se 
acha o cid~dão brasileiro, ou qu•lquer estrangeiro, que 
esteja no imperiu_, de mandar vi~ as provas. de ~u.a inno 
cencia cm um cr1me que se lhe 1m pu te ; e Já note1 ades
igualdade (chamei desigualdade) que se dá entre este 
artigo e o art. 1.o, quant-1 á acc!lSJÇão par1icul•r (que 
é unicamente a que se admitte) a. respeito de· penas as 
mai:a graves, como é o homicídio, quando para penas 
mais leves, como são as pena' impostas aos crime~ pu 
blico,, decreta-se _pnra todas ella.s accusação jud!cial. Por
tanto, não posso deixar de oppór·n:e a este artigo. 

Mas eustentou-se a necessidade tlelle, e em ger~l a do 
projecto, com a razl'lo qll.e allegou agora o ~o.bre ministro 

· · e ' ·· · · ··o o nobre mtmstro dos ne· 

0 SR. MARQUEZ DE OLINDA:- Neíonpprovo uma só linha 
deste projecto; dt~claro h to muito francamente. 

No artigo dai cornmisuões se ~iz. que os procesaos se
Ião instaurados qu~ndo esses. c;•Jminosos voltarem a? !rn
perio; mas aqui tambem adm1tte-:1e o caso da ext.rad1çao; 

"I, 
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as col11mu~oes accreilcenl:lo : - ou por ~xlradição para
esse eIT~llo obLiua.- Ora, lenhores, iI fXlrad!ç:lo para to
dos os crilltes l'arlicu 1are I pelo menos se me ha de "on
fessar que é um~ má redacç30. .

Nãu me e'ile ndo mal!!, Sr. prelldente; li' razOe. quo>
dei no to artigo apl'lil::lo-.e com lodl a força a e'le;
contfnto me com eSle meu m, do de p~llsa", e declilro
em lilL!!. vo~ que hei de. votar cOlMa lodo e!le projeclo.
(Apoiados.)

Yeiu á n esa o ~egninte requerimento:

• Que valle o plojecto ás commissõe. p,ra reconside~.
ra-lo. Paço ào seoadll, 6 de juaho de 1860. - J. Â. dI:
1I1irandu. "

Foi apoi..do e entrou em discussão. p

O ST\. FF.RR,\Z (presidente do corul!lIw) : - Parece
me que a Cl·llc,JOl>áol Ingica do di,curso do nobre senado'
pela provincla d.., MIlIl.o-Grono.....

O SR. PRESIDENTE: - Perdi e-me, °que ellá em dis
cuu:lo é o lequdlln~nlo de lldiiimenLo.

O SR. PR(;SIDENTE De) CoNSELHO: -V. Ex. n:Io .abe o
que\'ou dite r, como me in:erlompe?

Parece-me que a conclufão logica do discurso do no
bre senador I,ela provincia de MatLo-Grosso nao era o
adIamento propo.to.....

O SIl. MIRANDA: - Era a que V. Ex. quer tira.

O Sn. PRl'SlDEl'lTE DO CONSELHO: - O D(·brc se
uador declarou que le con~ervara sileucioso, a;sim como
seus collE'gas, p ·r cão hner nccessid"de de dücussão a
este IespeiLo, naturalmtute porque til,llao o ueceualÍo
coohecimeuto da matl'na••.•

O SR. MIRANDA: - Da de perdoar· me; a intel pre
tação é um pouco furçada:. uão rc~pondo por collega
neohum, r( spoud., 5ómeule por mim.

O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO: - .... entretanto õ
!lobre· senador, que se julgava b..bilitado paI a ajuizar di
materia com fU.,S luzes, é o proprio que dl.'s.ja que
VOll<.'JU ás commissOes ., projeclO e Illas emendas, afim
de sermos de novo eluc:d ..dol.

Se ai commíaslles já condJeráráo elle projectCl, e so
ure elle dérão seu parecer; ae a discussão Lem caminhado
de modo que faL honra áquellei qoe cel1a '6 empenuá
rão, menos as pO'SOal dali mInistros, a quem o nobre se,
nador por cerlo não pó,le fa:Ler, l1em ,e quer, a mercê de
os considerar h"biJit .. dos pJ.ra is.o .....

O SR. 7rlIRÁl'(DA: - V. Ex. está um pouco menes be
Devolo; 4']ú.si que o cou de su~peito pllfa interpretar o
que eu disEe.

O S!1' Pl\ES~DENTB DO C.oNSELHO: - .... parece que
o caIDlOho mais curto n:lo e aquelle quo o nobre sen~dor
apontou.

O Sa. MIRANDA; - Pt ço a palavra.

O Sn. PRESIDENTE DO CONSELHO: - Sr. prt'sidente,
con~ideran,lo o adlamenlo pelai propria. palavras do
nubrc .eludor, não é elle uwa medida pela qual se possa
ganhar éll~urna cousa, pela qual se pOSSil l bLer o resul
tado que ellt: d. 'fja; mas uma medida mérélmeute adia
tiva, ID.érllmeute p~otelélt?ri!l.. Quael. são os pontos que
a re~pelto d~:iLc artIgo, UIlICO que esLa em dhcussao, fa
rão pdo uoll!e senador comuatidos? Aqllelle em que creio
est.mos de :lc~old", e vtm a 11'· r : e.lender o proceuo
Da falta de queix3 d i pes~oa olT"n1ida, e nos c&sr;s em
que relas n08sas leís é permiuida a denuocia. Qual o
oulro pouLO de Eliversencia do nouri! senador? Náo lIt:i.

O noLJ~e "coa 101 ~el .. pr/Jvinc~a de P"rnaa.uuco diz que,
5e o proJecto se lirnltasse .01 Crime. commeltidlls na f'OD
teira, elle nao dl!Vld~ria d(lr lhe seu VOlO; meU que,
estendenio luas ,lhpO:oI'iões aos perpetrados t:m IOtlOE os
poizes cSlr::.ógeirrJI, lOl O:llldo-, B ôt!ste modo uma lei t,e
Tal, ha de vOlar conlra. Perwílla O Ilour~ sen..dor que eu
lhe, ~ol~dere q"e, se S. Ex. ad.ml1l6 o principio em sua
leg'tJnHda:\e, tnUl.o o poder de Julgdr e pllnir e a necessi
dade de o faz~r ~'ers:l0l nlo só loore Ol clÍmas com~et-

Lidos na fronleira e sua. immt.diaçOes, como princip,!
menle sobre os crimes commetlidos ~m toda e qualquer
piirLe; nelle ponLo o nr~bre seD_ad~r .seria :Icompanbado
por lodas as leIS dos palz"s maIs clvlllsado•. Se, porém,
o nobre ser.adur conlt'Sla o àireilo de punir, ni10 o póde
"t1lIlItlir .me~mo a re.pelto daqu..-lIes de!jclos c()mwclti
dos lias Imllle.~iilçO 6 0'1 sobre 115 fronkiras do ímperio.

O nobre .crlador t~mb~m parece Lírarraz:l.o para a rejei
ção do projeclo do fl~Lode n:lo I'e al1m'tliro pr(lcessoe re
pr"s~ão de (0.10S OS crime, COmml tLidos nu e~trau!!eiro,
relal1vo, A ieguraDça do estarlo. Sr. presideoLe, se o no·
bre s. natl.. r qU11.e,se .·xamini;r aLletltamenl(', um por um
lodo$ os art'go' rio no,so codigo crimin..1 r~lallvos a esl~
p~rte, veria que as IUJS hypolhesel não [Jo~em ler Cabi·
menLo Da mlltelia em que<-lao.

A 21 pane do COfil~O, rt!l'tiva aos Cri!Ilf'S public(.s
conlém no cap, iodo Lit. t I) crime~ contr ~ a indl!~
Pl ud~Dcia, ioLt gl idade e di~ ..ill~de da uação. O nLbr~
seo"dor, se Ol'm ell.amlnélr cadd Um ('05 Hligos deEle ca
pitulo, v~lá que imlJrol'ri8lD~nLestriáo elles ôdmittidos
ViftLO que uã·) se p"d. 1Il d.. r em paiz e;,tr:o.ogeiro, ou mai
&e pode~Il dar t:st..s !lypoLbese., esses Jactos que é:hi fie
ql/;;llflcutl. S~ venücar os caps. ~o e aI) 0(,5 crime.
COntra a cons1itllição do imperio e fórma do Seu gove no
e dOI crlme~ eon r .. o chtfe do e-Lódo, ve' á que delles só
podem Ler c.oio: ento no projeclo aqueJles que 5e al'1l:J,o
ahl wenci<.nados no "rt. 1.°
S~ vtriOcar o m. 2° dus crirr'el cOlJlra o livre exer

cici~ dos poderei poliLicos, verá que é aLsolu'amente im
p08H vel darem-.e as bypothesel que o mtsmo tiLulo pre-.
,ê.l\;ual re,ullado se oLlelá do rume do li[. ao d, s
CI líDe~ c~ntra () hvre gOtO e ex~r.cicio dos direilos politi
c.s firo. cldllclàuS, e LamLem do tlt. 40 dos crimes conlra
.. I egurllcça iDllrna d~ ia.peri.o ~ ~ublica lranquillidade,
não m"I~I~l;! DO proJrcto. Dllel aluda qUI', se o projecLo
LJào adwlulu alguns OULrOI cnmes pubhcns exarados
110 co ligo, é prHque esses e.tão prt:visioS pelo. princ'piOoJ
d? dlr~lto das. gente" como, por lxemplo, o crime de
pualana.

O SR. VISCOl{DE DE MARANGUAPE: - E' CAte só.

O SR. PR1lSIDENTB DO CONSELDO: - Peço ao nobre
.tnad, r que verIfique Oll OuLrél. arLig.,.. Pl demos meu
ci,.nu, p.•-r exemplo, o Crime dt: deHelpell0 e ataque
canil a OI embillx.,dorcl e mn stros 6~tr<ln"eiro.? Nao se
E-óde assim diter - o. crimes publicos em- g81 al-.
. Creio que as c Jwmis,ões e o autor do projccto tiverão
p:efeotes toda a. laboa dos d fI.:rent'~1 crime. poliLiC( I,
con forme a cla.lI.licaçao do c· ld Igo pem.l, e foí á vil ta
dI sla tabaa qlle elLabe1ecêl ão s6meLote eatilS bypo
lheses.

O SR. SOUZA RAMOS: - O art. 69 póie ser compre
hendldo, e nào eflá.

O SR. PRESIDENTE DO CONSELDO : - Es:e artigo eslú
comprehendido.

O SR. SOUZA RUJos: - O da conspiração 1
O SR. PRESIDENTE DO CONSlLLDO: - EnlaO é o a t. i 07:

(ltndo). COnCerlél~tm-le~o l:es;oa5 ou mais para prilticar
qUlllquer dos crime. m~nclOnadol !lOS arL'. 68, 69 I

85,86, 87, 08, 8~, 91 e.91, não .se lendo comcç;,<lo are.
dutir .0 acto..~ E .. m crllr~e q'.e 5uPI,Oe Sf mpre dtnlro do
Impello a el.lstcncla dos InJivlduo! que se c"ngi etião. Em
geral, cor>t'pi'aç~o é uma reunião de I e~w~s para certos
lIn. criminosos, é uma t~nlatlva, e st'mp' e lIuppOe-St qlle
tlftsa reul1':lo tem loz;ar no imperlO. Ma. ainda as"m direi
ao nd..re I·;na ~or qUI: aquellell que diz. m que os crimea
parLicularcl não podem se' objeclo desta lei devem tan:
bem ver que o crime de conspiração n;,o póde·str preve·
níJo por dia. Se DÓS fizermos uma analyse de cad. U'Il
d"sses artigol verllícnr\.mlJs que elles coo:o que lscap~o
á ngra geral que temofl <:00 vista.

O noore s(Jn~dor pela província de Mato-Grosso fez
alguln<Js oulrdS coo&lde··,;;ções, e que tomei no devido
p~'o. O nobre senatlor dl~se que o govel no que. ia entre
ter o senado com esle projeclo, nao tendo apresent"do
oulras c:edidas. Sr. p'csideute, coJkque me eu em qu;:l-
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quer posiç5o em que esteja ne~ta casa, não deixarei de 
ser senador do imperio e respeitador dos meus collegas; 
nunca lhes attribuirei urna intenção que não possa .... 

O SE. MIRANDA:- E' justamente o que ·v. Ex. me 
está attribuindo. . . 

0 SR. PRESIDENTE DO CONSELHO: -E' Setl espir i to 
qua;•Y;ti atr a•ess mdo tudo, e o nobre seuador não per· 
Ct:be até on Je clle peot:tra. 

O SR. MIRANDA:- Então não sei o que estou dizendo 1 
Obrigado. 

0 SR. PRESIDENTE DO CONSELHO:- Qu1nto aos cri· 
mell particulares, Sr. presirlente, repetirei o que já rtisse. 

Todos os criUJes que s;1o objecto de denuncia, ainda que 
comrnettidos em P~'z estran~eiro, por cidadão l>'asileiro 
contra br asileirü, devem ser pl'oc:essados mediante denun
cia, quando nào houver queixa; quanto aos crlmes, po
rém, que não ~ouberem na a!ça.la do promotor publico, 
áquellcs em que nao pode ter Jogar a ·acção da justiça, 
estes devem ser sómente punidos em virtude d~ queixa. 

Dizem os nobres senadores: pó de-se porventura com· 
prehender e punir o crime·de injuria1 Se o crime de 
mjuria for perpetrado sobre as fronteiras, dadas a' cir

. cumstancias em que nos achamos, necessariamente deve
rá ter a mesma sancção que outro qualq11er. Se, porém, o 
crime de inJuria for commettido em outro paiz, ob1erva· 
xei ao nobre senador pr)r Pernambuco que a respeite dos 
outros paizes não militão as mesmas circumstancJas, 
porque entao, comml'ttldo o crime em ~randes centros 
de população, commettido em logar onde a repressil.o é 
immediala, em 'Jogares onde a falta de repressil.o não 
pó de dar-se, todas as objecções desapparecern. 

Que perigo h a em que se estabeleça esta medida se ella 
naturalmente de Ídcto não pôde comf')rehender os crimes 
commettido; em uma nação civilisada? Poderá alguem 
crer que um crime .comrnettido em qualquer ponto da 
Françi passe desapercebido ante sua justiça, não seja pu
nido 1 Não. Assim como na França poder-se-ha crer que 
esses crimes deixem de ser punidos na. Inglaterra e em 
outros paizes civitiudos 1 . 
. Mas, o que temos nós em vista~ Punir aquelles cri
mes perpetrados onde não é possivtl obter sua repres· 
#ão, em vir.w.te do pacto social, em virtude do direito 
de castigar os crimes dos cidad:ios brasileiros contra 
brasileiros em qu·1lquer parte onde e~tes crimes forem 
perpetrado~, quando nào sejão punidos nesse paiz. E, se 
o nobre senador admitte e~te principio a respeito da 
fronteira, como nega-lo a respeito de todos os paizes es
trangeiros 1 Darei um exemplo: se o; nossos compa 
trio tas ae entregassem, como outt''o: a, aa commercio ern 
margens ou patzes inbospitos, em terras apenas trilha
dJs, e se em suas tdtorias commettessem taes crimes, 
a nação não devia punir esses homens? Devia admittir 
em seu seio homens inteiramente destituídos de cos·u. 
mes e can e gados de crime$, commettidos muitas vezes 
sobre aquellas meamas pessoas a quem devem a vida 1 
Por certo que não. Para mim, Sr. presidente, 011 o di
reitO de punir existe, e dá logar ao processo que o no
bre senador admitte, ou es~e direito não exüte, e então 
não deve estender-se aos crimes commettido~ em parte 
alauma de outro terdtorio. 

0.Eu, pois, Sr. presidente, ainda estou resolvi do a votar 
pelo projecto; não duvido que elle tenha defeitos, mas 
esses defeitos poderão ser aqui corrigidos, e o projecto 
ser delles escoirnado, se o nobre senador, em vez do 
addiamento, se digua&se propô r ·as emendas respec
tivas. 

Nem se diga, Sr. presidente, que este trabalho não foi 
resultado de e~tur:lo e de dtscus$ãO muito séria e 
regular; elle deu-se na carnara dos Srs. deputado, ... 

O Sn. MIRANDA : -Eu lá estava prestnte. 
0 Sn. PRESIDENTE DO CONSELHO : - .... deu-se aqui 

no senado, no seio de commissOes compostas de pessoas 
as mais conspícuas, de membros os mais ill11strados desta 
casa. Como ha falta de discussão ? Como ha fdlta de 

? e r o está demonstrada esta uusencia 1 

Senhores, podem as idéas contidas no projecto ser con
trarias, as nossas podem combate-las ; mas não temos o· 
direito de dizer:- ha au~m.~ia de idéas, ha f.lleucia de 
r~zões,-porque neste caso o autor do projecto e os mem
bros das commh~ões, poderão dizer que os nobres ae~ 
nadares que as~im procrdern nã.o U>ão mais que de uma 
expressão que importa dizer :-não me agrada-.... 

O Sa. MIRANDA : - E não me agrada; isto é ver-
dade. · 

0 Sn. PRESIDENTE DO CONSELitO: - Pois lJem, nâ'o 
agradando ao nobre senador pôde dizer que ha ausencía 
de idéas, que n~o ha systema, que não houve estudos ; 
mas ao mesmo pas$0 que o nobre senador diz isto todos 
nós sabemos o que devemos votar; não precisamos de 
e~clarecim~ntos j sabemos para onde devemos caminhar; 
e a prova de que no senado todo~ teem estudado a ma'- · 
teria está nos discursos sabidos destes bancos ; cada um 
de nós vota retlectidamente, e não se pôde dizer que se 
deixa de fazer i~so pelo facto de não agradar a votação a 
um ou outro, âe não estar elle em harmonia com o pen· 
sarnento e systema destes ou daquelles membros da 
~L , 

Entendo que é um máo meio o daquelles que suppoem 
que, tendo o governo interesse em um objecto, devem 
p: acurar por todos os modos lançar· lhe tropeços e 
obstaculos .... 

O SR. MIRA~DA :- Não ouvi bem; quer ter a bon
dade de repetir ? 

0 SR. PRESIDENTE DO CONSELHO ; - Entend.:> que é 
um má o meio o de que lanção mão aquelles que dese • 
jão pôr tropeços e difficuldades sobre qualquer cousa 
que o governo julga necessaria para a boa marcha da 
admin1straçào. 

O Sn. MIRANDA:- Está urn pouco men()s benevolo, 
e até temera r i o. · 

0 SR. PRESIDENTE DO CONSELHO : ~ Sell discUriiO me 
epu a entender isso. 

O Sa. MIRANDA. :-Se o proprio governo tem decla • 
rado que o projecto não é politico, como é que eu havia 
de ter em vhta fazer opposição? Se este fosse o meu .tlm, 
eu o teria declarado francamente. 

O SR. PRRSlDENTE: - A discussão assim vai se tor-
nando um dialogo. · · 

0 SR. PRESIDENTE DO CONSELUo:-Entâ'o para que 
a 3CCtlS3ÇãO de que O governo quer entreter O senado 
na falta de medidas iniciadas por elle 1 E porque é que o 
nobre aenadur não esclarece o senado, se o senado pre· 
cisa de esclarecimentos 1 

O Sn. 1\liRANDA: -Estou em meu direito não discu
tindo. 

0 Sa. PRESIDENTE DO CONSELUO:-Não descubro no 
adiamento proposto pelo· nobre senador senão um meio 
de protelar. . 

O SR. MIRA.NDA:..:.Sirvo á causa purJlica como en
tendo. 

0 SR. PRESIDENTE Do CONSELHO:- Sem d11vida, CO· 
mo entende ..... e nem é só o nob··e seUldor; cada um 
pensa sobre as cous~s publlcas pelo modo que ~ua con
sdenciª lhe determ.m~. 

0 Sn. MIRANDA : - Sei disso. 

0 SR. PRESIDENTE DO CONSELHO: - Não pretendo 
que pessoa al~uma deixe de ter consciencia,e que não pro
ceda de conformidade com o que esta lhe dita; mas po
dem~~e dar casos em que a consciencia ande cesvai
rada ..... 

0 SR. MIRANDA: -Obrigado l 
0 Sn. PRESIDENT~ DO CONSELllO: -Não me refiro 

ao nobre senador. 
o Sn. MIRANDA : - Acha um prazer cxtraordinario 

em se entreter comigo; é um obsequio que me faz. 
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) SR. Pfi'ESIDE~TE DO CONSELHO :- Nao ouço o que 
á dü.endo. O nubre senador por Pern11 mbuco tem l'ii

) quando diz que a emen la das commisbões imporh 
enas uma emenda de red.cçãn, ou, se nã•l 1mport;, 
1a emenda dd redaeç~o, importa a compc~henbã•' de 
los o.; delictos, de todus os cl'imes particulores, quaes
er que sejão. O artigo diz o ~egwnt.:: (Lê.) Lo~o, a. 
•enda não fa.z m;,is do que revestir o me~ mo pen;a
·mo com outras roupas. 

· Restringiod0-me, porém, ás forças do ar1iamenlo, Sr. 
presidente, &into-rue alr_;urn tanto aconhado em responder 
<1 S ~x. oS·, prestdente do C(rn,clhu. S. Ex. suppõe que 
fiz hClJe o meu p• ogr am,ua de oppoçi~ão e que i ui tão in
capaz que o annuuciti ao seuado .fustauH nte no mo
mento om que S. Ex. declarava que a qu••s1ao não era 
puluica, mas sim questão de interesse nacional e com
muro, par~ a qual a at.teoçào de totlos,os nucleus politiCos 
d~v•a convet~:;ir Ct;m todo o inte.es~e do patnotismo 1 
Não me declare i, senhores, eat opp~rsit;ão; se julgass~ 
co.nvonientc fdzer t::~sa declaração, eu a f<Aria lr;,nca eco· 

!!:utrtt.ntl), S:. pres1dr nrr, entendo qr1e a emenda p6de 
· ~danttiJa com uma restric~ão. Uiz a emen~a :-os bra
:liros que crn paizes es1r"n~ciros perpetrarem contra 
%ileiro algum crime particular previolO pebs legi~la
~s do impe.rro, uma vez que prec~Ja a qu~ixa compe
lte.- Pots b Jm, supprt!DJtuão-se as palavra~- uma vez 
e preceda queixa com pet~ute.-Creio que as palavras
CVJSto pela~ lei:; do imperio-compreh~::ndem a idéa de 
nuncia quando os cnmes são inafi .uçaveis, e s.6m.ente a 
'a de queil';a quanto aos cdwes afiançavtis. 
~las acho que o uubre seaartor nao tem razão quanio 
o admitte as pala1Tas -:-ou por extrad1cção para e~se 
eito ol:Jtida.- A t:Xtradic~ao não pód~ t-:r logar senão 
s casos previstos pelo:il trata dos e conven~ões, e nos 
lt,dus e cunveniões respectivo~.nunca Olõ governos coo· 
rdào a 1 espeno aos crimes diminuto>, como ferimr n
s leves e outros a~ sim; de sone que o projecto, quaa .. 
diz- extrudicç3o .. refere-se ao:s cnmes sobre o> qu.~es 

rsarem as conv~u!(Õ se tratados a re.peito da e"tr.
!:!·;ilo. Náo é P'-'ssi vel im:.~ginar que haja um governo que 
mttta a extrad,cçil.o en1 wmes pequenos. 
Creio, Sr. presid.·~nrc, qui! o projecto, discutido como 
i sendo, esclarecido pelos luzes dos nobres senador.:s, 
tdmillind.;->6 me~mo qualquer emend.;. que se dignem 
, fazer, póJe passar. Elle é necessario e eu não c1 eio 
e a recoo~ideração das n .br·es commhsões produza um 
eito mais salutar do que aquelle que podemos obter de 
na discus1il.o esclarec.da. A reconsideração do pri·jecto, 
ndo elle suj•:ito á" mesmas c~,mmissõeii, não p!oduziria 
me~mo effcilo? O.que se gaobatá? A materia não trm 
do pensada? Não temos ou v ido d1scurscs tão brilhante~ 
mo os do~ illus1re$ senadores pela!! províncias de Mi-
s Geraes, do R.io·Granje do None, de Goyaz, da Ba
a, de Pemambuco e do nobre relator das comrniesões? 
Se porventura n~.o ouvi eueil discurso~ fl)i porque in
lizooente não pude achar-me na casa. Mas o nobre se
_dor pela provmcia de Matc-Grossr., que pareceu levar 
mal este passo, devt!râ justitJficar-nie ante o tribu

.l de sua conscieucia, que mu:to respeito, pelas ra · 
íe& que vou da1·: eu me achava empenhado n1 discus· 
o do voto de gr~ças na camara dos Srs. deputados, 
·&im como o meu noLre collega ministro dos ne60Ctos 
;trangeiros. Portanto, siuto qui! o nobre senador fosse 
'ocurar até este pontu para uo.> lonçar em rosto nolísa 
opia, tolvez nossa incapacid~t.l<>. 

O Sn. 1\IIRANDA: -Ainda cootiaúa t1o máo? 
0 SR.. l'RESIDENTE DO CONSRLIIO : - Sluto que o 

1l.>re seu:rdor não me ajude, mas desde já protesto que 
Ji de usar d .quel!a forwula de que usão os tab, lliães 
~s cartas precafvrias:- o mt:smo Luci, quando da 
1rtt: de V. l!:x. for r~quisitado. 

O SR. PrlllHNDA: -Não acompanharei o illustre Sr. 
·esidcnte do con,elho no que for além dao forças da 
uestão de um verJadeiro adiamento. O qne se discute 
um adiamellto, e S. Ex. entendeu que devia 5altar pelos 

mi1es desta quest<lo e cnt!'ar no ex.ame do merecimento 
:> projecto. 
O SR. pnESIDE:NTE: - Eu l)"Ocurei evita· lo qpando 

eclarei quo o que estava em dtscussão t>ra o adiamento 
10 sómente. 
0 SR. Pl\ESIDENTE DO CONSELHO~- Q1,1ando se dis

ute um a•liamc~uto n<ío se pótie deixar de entrar até certo 
onto no exame da ma teria a que ~e rd'tre o mesmo adia
lento. 

raJosameute. · . 
0 SR. PRESIDENTE DO CONSELHO: - E eu sent:ria 

muito ... 
O SR. MIRANDA:- Se quizes$e, tê-lo-hia feito por 

occ>si3o da d1scuosão da. resposta â f~lla do throno; e, 
$C a10da o quit.er, o fnrei em muitas outras occaziões 
propicias a semelhante cfft:ito. 

0 SR. PRESIDENIE DO CoNSELHO:- Sem d11vi•ia. 

O Sr. MlllANDA:- Sr. presidente, p~ra que justa· 
mente não incorrfSSe na accusação com que me pre
tendeu esmagar o Sr. ~Jresid~nte do conselho, isto é, na 
accusaç:to de ornar o tempo á casa e entreter a discus
são, f.,ztndo ciladas ou gu<!rrilhas ao ministetio, foi que 
eu não quiz inlereisar·me na discus~ão do projecto, con· 
tentan•lo-me corn votar contra elle, porque não me 
~gra ia, e porque enten·li, que nemhurna vantagem re
sultaria á causa do paiz de: tooo11r eu parte em uma dis· 
cus~ão tm que vi naufrag·ir essas primeiras capacidades 
referidas pdo nobre sen~dor, que para clla con~orrêra. 

0 SR, PRESIDENTE DO CoNSELHO : -Não direi nunca
naufragar. 

O SR. MIRANDA:- Eu não p! elen:li, nem podia fer 
a filaucia de pretender represtntar o pensamento da· 
quelles nobres Srs. senadores, qué tambcm silencio
sos teem acompanhada a di•cussão; o que eu quiz fazer 
seotir ao nobre pre~idante do con'•e.lho é que me póle 
votar muito conscienciosamente sem discutir. 

0 SR. PRESIDENTE DO CONSELHO: -Não foi isso o que 
di$ se. 

O Sn. :MIRANDA: -Eu não qu~'ria discutir, c, se por· 
.ventura pedi a p;.lavra para o fazer. IDl'strando me taln·z 
incoherente com minha maneira de pensar, foi por ter 
'ido provoc .• do pelo ntrb e presidente do col)selbo. En . 
tão, como eu nãO' por!ia discutir vmtr1josameott>, e C'lrno 
via que tambem r1ão prdla votar pelo projecto em har
monia com a minha couscier)cia, e que nas m'nhas cir
cumstancias se acbão muitos nobre• senadores, que di. 
zem que sa não votão contra o projecto agora é porque 
esperão que na Sa discussã::> seja melhora -:to 1 ID3S qüe, 
se niio o fór, hão de votar contra elle; de accMdo com 
o meu pensameoto, e com a maneira de Eentir éles~e:; 
meus noi.Jr,·s collegas, me re•ol.i a pi:dit' que o projecto 
osse remettido â> commis:õell repnidds. , 

S. Ex. di~se que en, senio benevolo p··u com todos 
os mt>mbroJ do senado, neguei ~:ntretanto a S. Ex. e a 
sm d1gno collega capacidade e intet:igencia para entra· 
rem nesta discussão. · 

0 SR. PRESIDENTE DO CONSELIIO:- Esguartlou de su·· s 
palavras ... 

O Sn. MIRAND.~: - O juiz desta. divergencia é o se•· 
nado, e não l·órle ser V. Ex., que já me retirou su.js 
graças, dando-me patente para as fileiras da oppo· 
sição. 

0 SR. PRESIDENTE DO CONSEJ.IIO : -Não, senhr)r. 
O Sn. Mll\ANDA : -O senado deve ter aprccindo bem 

as minhas cxpreseões, e decidirá !C eu era capai de ne· 
gar aos nobres memhros do minhteril) alta capacidade, 
reconhecidos talentos e a m:ris bem verilicada idonci· 
dadtl para tomarem parte em semellwnte di~Cu5s~o. 

O ' I' IE DO nn · - Beijo-lhe as 

I 

1 
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O Sn. 1\hn.ANDA : ·- Mas, Sr. presidente, não ba~t~ ter 
muita íllustr ação, alta capacidade e reconhecidos talen· 
tos para imprimir·! O ás dout~ina'! que se discutt;,~. um 
tal caracter de verdade e de JU;tlça que para L•go,)1gue 
e obrig11e um humilde c.1llega, como e11, a votar pelJ que 
se pretende só porque se diz que é bom, c que o gover110 
o desfja. Com hOmem taes como são o& collegas de 
S; 'Ex.. a lwgu.~gem deve ser outra. Pa~a nós nem ~ €X
celJencia de posição, nem a alta c .• pactdad ~, é me10 de 
t~2er triumphar uma medida qualq11er; . 

0 SR. PRESIDENTE DO .CÓNSilLUO: ~-- Oh! senhor I 

apoiamento a 1.a, o que agora farei, a pena; finde a ques • 
1M do adiameuto. 

O SR. MIRANDA:- Já vê o senado que, para que eH e 
soube:se qu::J as coromissões t:nh:l.o tratado deste ponto 
importantlssimo, fvi neces ano que o Sr fH es:dente do ' 
conselho o declaras:~e agora; já se vê, portanto, a nece
sldade que ha de que se.melhante projecto e todas as 
emendas voltem ás C( mmusões·reumdas. Qu~l é a causa 

·por qne só agora é que se. pode saber que ~cmelhante 
emenda existia .1.obre a me~a7 A caus:t procede da ausen· 
ela do digno reJat r das commissõ~s, e de algum out!OS 
íllustres membros de !las nll.o terem tcmallo parte na dis-

O SR. MIRANDA.: - o voto dP. um senador, ror tanto, cussão do projeo!tO, Eu declarei que o pr(ljecto se aclla~a 
só pó de ter pc.r !Jase a sua inte!!igcncia, o seu trabalho e . C0!1!JO que abandonado, e tive r· zão, n5o só porque v~JO 
os seus estu,Jos. De :,ccordo com e~ta theoria, declaro qllc os membros ml(s conspicucs das ct.mmis~ões não. 
que, tendo em consideração os meu~ traLalhos, e só elle,, discutem, como porque vi que os nobre~ sena.dores, gue 
dou ou ntiro a minha anauenci~r··ás medidas que ae dis- >ão membros do mÍDilltl!rio, 11ão havião as:oíst.1~o ~s dts. 
cutem, re~peitando semi'-lre muito as discmsões C'lmo ele· cu sõas. s~ a falta dos nobres membros está JUStific~da, 
mente ou resul!.ado de uaba1ho. E tudo isso f-tço sem pe e já appareceu 0 nobre presid~:nte Jo cons~Jho que. nos 
dir venia á il]ustraç~o de qut-m quer que seja. VP-Íu ajudar a demonstranl necessiJade de qtle o proJecto 

Fu não desejava, Sr. pre$Ídente, votar contra o pro: ~eja recoilstderado, o mesmo não succede q1Janto a~s 
jacto, porque, continuo a d~c!ar;;r, considero a mattJria u:embroJ rlas commissões. A falta crntinúa a subsistir, 
importonte, e enttondo, IJãO 1 ó que alguma cou!la sé deve e della resulta o inconveniente, que agora se nota, de 
faztr, ma~ que alguma C• u•a se poderia fazer. Qualquer, existir sol•re a mesa uma tmenda sem ser tomada em 
p•)rém, que teja ;; resolução que se tomar, ella deve ser considera(:~o. 
meditada com prudencia e sem açodamento. Não se deve Eu não 'clisse que havia carencia ~e idé.as, que não 
galgar terreuo, ~altando fOr difficu\datles, quando Se póJe havia doutrina liem estodo. 0 que d~sse fOI que C~ll um 
caminhar placidamente, e com a devida modervção. negocio tão importJnte era necessano ~ue se meditasse 

o SR. PRES7DENTE DO coNSELHO:_ lia quant'os ao- muito e que se estudasse mais. Detepva que alguns 
nos está e~te p. :oje.;to 11 l casa~ membros da cas::. ou dois commissGe:r, desenvoh•essem 

per~nte a camar.a'o sy,tem.a que cutupria seguir em se-
O SR~ MIR.ANDA : -Eu não. disse que o nobre presi- melhant~ materJa; que :fiLe$sem uma deducção .clara· e 

dente do conselho queria. entreter a attenção do senado circum$tauciafl;., que expu7essem todo o seu pensamento 
por Dã 1 ter o grJverno apre~entado ainda medida alguooa e vista:l pt.liticas que l3padrinh:io o project:;, .P.ata q-no 
das reclamadii~ pelas ci1cumttancias (b, bctu&lidadc. Eu nos puclessemos dirigir: é ainda oq1~~ digo. O•::t,tsso .não 
d1s1e pouco mais ou menos : • Se o goveroo entende qu~ Crz determir11damente o nobre prende o te do r.mselh~;. 
d·J''ea::o; discutir este projecto, entretendo a attmção do aproveitou, para razer ligeiras·· ob»ervaçõ~s, a d;scussao 
sen~do e do paiz, por não haverem outras providencias de um adiamento~ e o f:z· de uma m1ue1ra tã~' ·pCluno 
que mais em harnH:,ma se achem com certas exig~n~ias satisfactoria que a:?da me ddx.a !1-mesm~ necess~dade 1e 
da actualidade, discutam)s, mas em t-rruos. o Isto é votar contra o proJecto,, se não for venc1do o ~lltamentt'• 
cousa muito d'ff :rente. Se minha maneira de exprimi1' lia, portanto, muita díffereoça entre o que .dis•e e o que 
envolve uma accu•ação, esta n::ío ~é póde dirigir sómente se me attribue. Podem ser e são altas cap:tctdades aquel-
aos membros do min1sterio, dirige-se.... \es que se cncarregárão d!l examinar o pr~jecto, mas. {lO-

O Sn. PRESIDENTE DO CONSELHO: -Não foi assim. dem lambem mudar ag~ra de sua maneira de sentir á 
. · . · ·. ·. . vista do que tem occorndo, e tanto que o Sr. marquez, . 9, Sn. ·MIRANDA: - ••• tanto aos membros do mmts- de Olinda disse ainda }Joje qu(: vot~ria contra tudo se 

teno como a t?cl~s os mem~ros ~do se~a~~' por:'Jue todos porventura não houve: se um1 nova dtrecção. . .. ; 
J?ÓS temo! o dtrelto e a obr1gaçao de ~umar a' xmportau- DiJsa 0 Sr. presi·leote do c0nsdho qui! cm aa dxscu~
ies .medi las que ~e prend~m aos servtço~ a que me re- 1ão ~e ha de melhor ar 0 proj<!<.to e resolver o qu: mat.s 
teTJ. Para que achar oppost~ão ('m tudo.? . convier. o que é, porém, que se tem votado? ~u oao.sex, 

A reconsiderarão hoje do projecto é do rnlis cla·o in l' se não !Cio tJUC se tem votado, como h I de deixar 
teresse. As illusires commlssões, em cujo se1o ha boje e~cap!lr um projecto modífic.ado por ~odo q~e n~at me 
membros diversos, darão toda a considera~;~ o ãs v.Jiosas esclarece, nem me tranqutlh.sa o esptrlto? Nao se1 o q~e 
idéas que.teem re~ u!tado da discus~ão ; serão convenien. resu.ltar á de semellumte proJecto, emcnda?o como vaq 
temente &proveit3dos os pensamentos do diguo sfn ,do.: supponho que nenhum m~Jhoramento maxs passará em 
pela provincia do Ric-G an i e. d? Norte, do honrad? Sr. Sa discuss~o. . . 
Marauguape e de t• drJs os mm !Ilustres m9mbros dtver- Eu nllo adoptó a idéa do nobre senador .Peh provmcta 
gentes. do Rio-Grande do Norte,. que o nobre preudente do con-

0 nobre prelidente do conselho tanto reconheceu que •elho quer converter cm tmenda,~fm que appareç~ out~a · 
0 projectv n 1o po :lia 5er adoptad,), nos termos em que emenda, que não tt>nho corag~m dl' ma~dar, a qua ten a 
fora oll'erecido a discussão, que adoptou immedíatamente a restringir o nn'!llero do~ cnm~v p~rttculares, !obre cs 

'dé 1 · 1 quae$ deva recalur a acçao da JUStiça, me1mo no caso 
a I a lOJe propos a. . de haver queixa da parte das pe~soas o{fendidas. A idéa 

O Sn. PRESIDENTE DO CONSELHO : -Está enganado. do nobre ~enidor é que os crimes particulares fiquem 
l'hs corumissõcs trotámos de offerecer uma emenda, e 0 $Ujeit·)S â acção offici,11 mas essa idéa vai amar o go
Sr. Pimenta Bueno ficou de apresenta la. verno do direito cte poder mm dar procf ssar e~ te dos ~s. 

0 SR IlinuNDA :- Auora é qu'.! o senado sabe dist·l. casos em que se der a pratica de qualqJJer cmne partt-
• !l 1 · · 'fi te que seJ·a Acho ·1sto absurdn e o ~n VASCOJSCI!I.LOS: -Parece-me que até deve cu ar, por tnSignt can. _ • d d _ ' ' 

" • se'O nC>bre senador asnm o nao enten e, enten o o eu. 
estar sobre a Ulesa. . , Pen'o que da classe ~03 c. lt_ne~ particulr.res se deve 

O Sn. MIRANDA: -Agora é que o senado s~be dtsto lazer uma escolha medttada, dt~creta .•• 
e iilo não é revelado pelos memb~os das commlssões! O SR. PRESIDENTE DO CONSELB.O:- E' minha idéa. 

O Sn. PRESIDENTE:- O Sr. PJ menta B~eno, logo que MlRANDA :- E ue não é necessario 'ómenle 
a propo•ição que se discute entrou tm 2al1~~cussão, -:f"n- 'st~ ~:~bem é nece.ssario qque haja queixa ou accusação 
dou á mesa duas cmeodas p~ra serem . as . quan o I e L ' " n· d. d 
tl'atasee dos art;. so c 5o, a que são _ollerebcidatsti .eá só dar,·ft'{;es~oo e~s 'p~~tos cardeaes do artigo. Eu poderia; 

• , 0 é que cu nao su me 1 J ao " ' 
12 
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J correr· da dhcussão, e auxiliado pelo que se tem ·que a lei saia desta ca~a como convem que saia, e aomo 
'to, aventar muitas idóas, discorrer, citar autores e ltlis desejl o governo. Vou demun:trar isto, mas abrirei antes 
3 paizes estranhos. :ror exemplo, guiado . por algumas ·um parenthesls. 
léas vagas que me occorrem, porqu.e não ~e . tenho o SR. PRESIDENTE DO CONSELHO :-No nm da 2n 
)plicado ao estudo desta r~solução com o mtutto de ·discussão aceito 0 adiament ·• 
· trar em uma d scus1ão profunda, e dt! nella fazer uma 
dlhante figura, me assaltaria urna idéa relativameute á O SR. VISCONDE DE MARANGUAPE: -Abrirei um pa..; 
'escripç5o; dest>jaria que se me d:s~esse qo~an,fo pres- reuthe1is para :.partar uma Íl:s1nuação que ac1.1ba.de fa
·evem estes delictos cu crill!E'S pa' ticu!ares p1·aticados ze1' me o nobre senador pela proviocía de Mato-Grosso. 
n p~izes estrangeiros, q•1ando prescreve a accusação re- W verdade q!le dd o aparte que elle denunciou: eu 
tivamen'te ;;o; crimes publicas. E' indispensavel, 3enho- lhe disse que a respeito da prescripçilo havi:t um artigo 
$' que se V•. te um projecto digno da s:.bedoria do. sena- nas emendas das ccllimissões, e accrescentei: • Mas o 

o, um projecto .qu~ ~e mantenk~ em plcm, harmnn.1a com artigo o que m1nJa é remetter i~eo para os regulamentos 
d.tfetelltes pnnClplOs e doutnnas de nossa legislação do governo. • Ora, se eu, não só no voto em separadr, po-

iminal. ré'm mesmo no meu ultimJ discur,o nesta casa, censurei 
o projecto por querer que fosse materia de rer;ularr;ento 

O Sn. VISCONDE DR MARANGUA PE :- A .. commissão . o que não pó de ser 5euão ma teria de lei, que muito C!ra 
~ixou is.so para o regulamentt) do governo. que di,se~se a um collega: « Já existe isso, e é ao3 rfgll• 
O SR. MIRAJSDA:- V. Ex.. me diz isto com um .lamento~ o? 
odo !... · O Sa. r~IRANDA :- Suppuz que V. Ex. me E')t<?va aju-
Quer que eu accrescente J!guma idéa mais que vá pa- dando. 
·c~r ~ao S.· presiucute do c Jn~~lho um recurso c1e oppo · . o Sa. VISCOJ.'{DE DE MARANGUAPE: -O nobre se
çao . nador deouncwu uma cousa que já tstav.:~. denunciada 
O Sa. VISCONDE DE 1\URANGUA.PE:- J.á comLah essa . por mim mesmo em pleno senade • 

. é a. 
O SR. MIRANDA: -Então não foi insinuação. Está o 

O Sn. MIRANDA:- E 1 Sr. presidente do conselho não Sr, visconde em opposiçao ao minísterio; muito bem 1 
tendeu a V. Ex.? Entãt' que patente lhe daria, visto já 
e haver conferido as hé:nras de c·pposicionista? O Sa. VISCONDE DE MARAJ.'{GUAPE: -Agora verá .•• 
o sn. PRESII.IENl'E 110 coNsELHO:_ Não ouvi. · Sr. presidente, este proJecto não é uma lei singular, 

especial para um certo e determinado fim. Considero e1te 
O SR. MIRAN1>A.: - O Sr. yisconde de Ma.r~ngu~p~, projecto como uma em;nda ao codigo do processo crimi

·, presidente d•J conselho, está aqui ho1hhsand\) a . na!; f.Itava a e e te codrgo o que o c~ digo de in, trucção pe
. Ex. 'na! f•ancez e os de outros paizes conteem. Como principia 
o SR. PRESIDENTE 1 •) CONSELHO :-Se não f~sse o. no~ o codígo d~ iost~ u~~ão penal fran~ez? Principia justaf!iente 
·e senador que dissess j isso eu diria que era ir:npo$sivel. por ~stas d1sposiçõe~. Era o que la~tava no nosso cod1g~, e 

. .. . , por ISSO se ton quendo pôr em duv1da se no B: as i! S•! pode o SR. MlRANJ?A: - romo por !estemunha o Sr. Dias 'pror.eder contra os crimes de que trat~ o projecto, quando 
a Carvalho, creio que não é suspetlo, praticados em paiz estrangeiro. Trata-se pois de uma 
O SR. DIAS DE CARVALHO:-·Ot.·, muito obrigado I . emenda ao nosso codigo criminal. ' ' . 

O s VISCONDE DE MARANG ~Al'E:-Vo1:1 fôr is~o em Tem-le allegado. a~ui constante~ent~ que este.projecl~ 
. a.. não é senão uma 1m1taçao da leg1slaçao de pa1zes mm 
at;:s limpos. civilisados, e principalmente se tem citado a legislação 
o Sa. MIRANDA:-:- Sr. p·e>iüente, para ter o pra- rranceza. Pois, senhor(·s, quereis fund_ar-vos na l~gislac;ão 
:r de ver o Sr. VIsconde dll Ma•anguape pôr tudo lr<>nceza apanaodo-vos tao e&senclalmeute das st:.Jas 
n pratos limpog, dou por fi~dasr.t<: • l>.><:rvações que tinha dispo>i~Ões ~ Achão os nobres senadores que este art. ao 
fàzer em sustentrlttco do at.harnentv · ,··: o- .•puz. esta tm cooform:d:cle com as. disposlçõ. s do artigo 
o Sn. PRESiDENTE: -Tem a palavra I) Sr. visconde de corrcspondent~ da legi&lação fr~nreza? Vou m,ostrar que 
:.ranguape; mas lembro a convenieocia de se não ~f,st:.tr não 1 vou. mostrar que e;te proJecto não é. mats do q~e, 
discussão do seu objecto, que é simplesmente o ad1a- ~o~o .eu Já. d1sse, .uma rede de pesca~ cnmes da mawr 
ento. lllSlgmficanCia. 
O SR.. VBCONDE DE MA.RA.NGU.\.PE:- E' muito 0 SR. P:tESIDENTE DO CONSELHO: -Em t.oda a plrte 

:rucil, se não impossível, tratar dJ adia~len:o, r.em a legislação criminal é uma rede de pe~car cnme~. 
(Stifi.Cdf a razão por que voto por elle. Nesta JUSt!IJL\3ÇãO 0 SR. VISCONDE DE MARANGUAPE:- 1\Ias Cflmes de 
_í de por força toc::.r no projecV.>, todoii teem tocado; o que signi!icação? Vou mostrar que não existe paridade 
ue V. E:c quer é tão abstract,o que uão posso com.pre- alguma, e que ha necessid~de extrema dó voltar o pro· 
enuer. Como é que posso deixar de tocar no pr0JtCIO iecto ás comuus~oes. 
uando tenho ele· demon$trar que é conveniente que elle · s~nhort·s, a legislação frauceza o que diz? Diz que o 
.'lte ás com missões, afim de que ellas o rccousiderem? lrancez que soll'rel' d<! outro !rancez t:m pa z estrangeiro 
o sa'. MlR.\ND,\.: -Está dentro dos limites do regi- uma otr".u~a, emfirn, q.ue tivo::r motivos para queixar-se, 

1ento. poderá f ze-lo nos cnmes que. es: e fraoccz tenha com
ll!ettido. Mas V. Ex. sabe a d,Uerença que ha na F1·aoça 

O SR. VISCONDE DR MARANGUAPE: -Sr. presiden · entre as pa!a1ra1 crime e del11:to 1 uma immemid de dd 
~ apoiei o adiamento e hei de votar p:lr tlle, porque tacto,, que nós chamomos crim~s particulm·e~, nao são Já no importa scuão uma pro r o: ta que indirr·ct11mcntt: flz ~enão deLictos. OrP, estl:ls fvrii.o exclui dos muito de p· o
o voto em separado como membro das commisslies. Ahl po~ito; 0 ct.digo franccz não compreht:ndeu sen:lo os 
u disse que entendia qull e~te projecto uevra voltar á~ crimes, porque previu. que se dis esse lambem ddictt.s 
Jmm s,Õt!s, não é con~a nova: por conscqueocb, ap- abrida. a porta a que;~o~o~ de }lequeu;s.o1Tet~:a~. quo 
ro'Vando hoje o adiamento, está bem longe de mirn faze.r certamente nã.:> pod~m JUSttficilr a pelSeóuiçll.o JUdlCla-
pposii(ÜO ao actual gabinete, que então nem t~xil tia. ria longe do Jogar do delicto. 
Sr. presidente, apoi~ndo e•~e adi.atteoto para. que o Imittauws DÓS aquella legislaçilo? J.'lü!), V. Ex. me.~mo 
roj~clo volle ás commissões laço nr~to um serviço ao ,,cuba dl:l diHtl' que todos os cdmes panicul:.~res cst.1o 
Dveroo, que tanto se emrenha na passagem deste pro- contidOi 110 ilrt i:I,O Eis-aqui po··que cu quizera que () 
·cto. projecto voltasse á commiss~o, ulim de qllc el!a, á vist.1 
O r. · ;,. • · : - ntu:to bem I E' o quo estou fa· elo coJigo, cxtrema~se os cruues q,Je no 13rasJl corres·· 

j3 '. 

'4,· 
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mais ~r.anda do que a franceza; mas teremos necessidade . 0, Sa. VISCONDE DE 1\fARANGUA~E:- Sr. president~, 
de SUJeitar-nos ao systema adoptado no nosso co·iigo estou bastãnle incommodó<lJ ... 
criminal. Eu quí?.el'a .que a1 dlsposiçõ~~ de~te codigo o SR. MIRANDA:_ Vai muito bem Sr · nde. 
~m que se perm !te hvrawento ~em prtsao fossem ex . ' • VlSCO 
cluida«, porque estas disposições n:fcrtm-.e a f•ctns de O Sn. VISCONDE DE MARANGUAPE:- .... v. Ex. vê 
menor gravidade e que correspondem .aos que na França Cúmo estou rouco •. Mas peço aos :10b.rcs sen;1dores que 
são classificados com0 dclictos. n~0 azedl·m uma d1~cus·ao toda scicntitlca, em q\l!l não 

. podem eU'IpeuhaNe senão homens lttrados, homens ju~ 
_O Sn. PaESiuENTE no_ C~NSl!LUO:- O nobre senador ritconsulro•. E' la não tem aqnella amenidade aqlielle 

MO pl!J te~:eu ás Cl'mmJssoc·s? porque não apresentou recreio das discusuJes p..>litic~s, ern q11e se r ai até as pos· 
suas .opm1oes? soas, etc • 

. 0 ~R. VISCON,DE DE MARANGUAPE:- Não houve dis 0 SR. niiRANDA:- V. Ex. esiá mostrundo o contrario 
cussao nenhuma. com o seu discurso. 

0 SR D. M.ANOEL: -.Olhem I 0 3n. PRESIDENTE DO CONSELHO (ao Grador): -Olhe, 
O SR. MIRANDA : -Então I uão suu eu que o accuso. · 
0 SR. VISCONDE DE MARANGUAPE: ·- Apresentárão 0 SR. nfmANDA: -Estou dizendo que está tomando 

:ne o pareter c eu iLLme:~ibtamente disse que não as~i- agradava! e impottante a mattria. . 
gnaV((, 0 SR. VISCONDE DE MARANGUAPE:- As mater.Ías são 

O SR. PRESIDENTE DO CONSllLIIO:- Mas fez um voto imporlantes, seguudo o fim a q\:le se. destiuão : eu nao 
em separado ; e porque não consigno11 todas as suas opi. disse ~ue esta tJão era impcrtante, é importanti,~ima .. 

Diões? · . · Creiu, Sr. pte,idente, ter mostrado a convenienciade 
ir o p10jecto ás commiuões. 

O Sn. VISCONDE DE 'MARANGU APE : - Senhores, leis Por outro lado, como já disse, não admitto que a pras-
desta natureza não po~em ~ahir boas por meio de e.men· cripçflo dos crimes sr:ja objecto de regulamento ••.• 
da~; é precíw que haJa um f;'Vstema. A França, cuJa le- . 
gislação se· tem citado aqui" t~ntas vezes, tomou uma O SR. IHIR..ANDA : -Apoiadissimo, foi o que. eu disse ha 
base, que foi a dos crimes publicos, e os dividiu no pouco. 
:nt. 5o úe seu codigo de instrucção penal fm segurança 
interna e sxrema, abrangendo assim os verdadeiroii cri- O Sn. VISCONDE DE MARANGUAPB:- SeY. Ex. ler à meu 
mes publico~; não é como entre nós, que andamos c a- ultimo discurso ba de· ver que já trouxe este argumento. 
tando e especilicando c i imes como o de peculato e o .de Como é que Je dá ao governo autorisaçãrJ para marcar.:a 
insul'reição, eliminando, porém, 0 de conspiração. preJcripção dos crimes? E' materia muiro grave; ainda. 

Sr. presidm'e, 0 crime de con piraçao é, 00 meu en- não vi que nenhuma nação àeíx.asseisto ao governo. Eis 
ten ler, justamente Um daqutlles crilnts que um br.asi- aqui, pois, outra razão por que entendo qlle o projecto 
1 · d fó d · · s d d fi precisa voltar ás commissões. · 
eiro não po e commetter ra e seu pnz. egun ° a tI· Não sei se o Sr. marquez de Olinda ouviu o discurso 

niçã:o do codigo criruioal, todos o; crimes po!ilicos con do meu nobre amigo senadvr pela província da Bahía ·, 
si~trm em attcntar directamente e por factos; presup-

h · 0 mas, como póde ser que não o tivesse ouvido, me encar-
poem sempre p~esenle 0 ome!ll que os prat~ca. ra, reao da JUatíficação âe S. Ex. quando disse, referia-
como é que se pode suppor prattcados estes cnmes por d u 1. l d b d 
quem eitava au~eote? O mo.do mais natural de praticar o-se a~ pa avras este no re sena o r, que, se era para 

remediar os males que occorrião na fronteira, se fi
~ste crime é por meio da Cl nspira._ão: e é este o crime zesse uma lei accommoJada á: circum: tJncias. O nobre 
que o projecto exclue de.: suas dísposíçõel. senodvr pela Bahia disse então : « Pol qlle não se ha 

Veja•V. Ex. se t• nosso C(ldigo ,m~~ta ~e a rec<:ber emen- de BPI•licar a todos• os outros. paizes 1 • E' porque cri
das que não ~ejão muito meditadas e que nllo se basetm mes particulares podem-se d~r .na fronteira que exi
t.m um ~ystema. ' jão uma lei especial, como tcdos estel ·crimeg, que 1ão 

O SR. PRESII>ENTE DO CONSELH0:-0 nosso codigo é alli muito frequentes e trazrm embataços. ás autori-
um dos melhores qu~ ha no mundo. dad<'S da provincia do Rio-Grande do Sul; mas eu 

O Sn. VISCONJJK DE MARANGUAPE :-E', mas tem de· digo que as disposições reL.tivas a estes mesmos cri
f~itos · O da ,França, que tem s·do imitado por muitas mes, por exemplo, o de furto de gJdo, não te cm Dada que 
outras n5çõej, não tem deixado de ser pnr muitos ju- ~e applíque á Fnn,ia, á Rllssia., etc. Eis porq11e eu disse 
risconsu\tos censurado e tachado de mUJtas Lhas. V. Ex, que be lu necessid .. de de uma l·:i para a frouteha é uma 
que é muito lido nestas ma ter L· s, sabe que d~feítos ~specialidade; n:lo .vamos estender as dbpl'sições dessa 
&e te em not ,do nesse codigo. Entretanto to ios r~ c o- lei a qu11ntos crimes sélo policiues na França : tudo isto 
nhecem que o codigo CJ'·minlll e do proces~o france2 vir pélra cá não é possível. 
e em ga~l llS hlis daquelle paíz pod~m S• rvir de normn Sr. presidente, voto pelo adiamento ainda por outro 
t<>d<tS as naç'õe~ civilis()das. A legid~ç.ão franceza tem motivo: é nece$sal'io reconsiderar as disposições que 
toooado h o.: e o Joga da roman~ : qual é a nação d~ Eu' opa abrangem os estrangeiro'; e$tou com muito receio desla 
que uão tt:<nha íd' ao cod1go civil !1ancez tirar disposições parte. · 
para si.? q'tal não tem ilo. lira~ afg~ma dí1~osição .ao ~o· 
di•'o cmnmal e a toda essa legt~J;,çao d.-:po1s do pr1me1ro O SR. l.HIRANDA : -Eu tambem. 
imfHlt i-> ? Mas havemQs de ôh:er cegamente: • h to sahiu O SR. VISCONDE DE MARANGUAPE :-Senhore1

1 
nós 

da frança, venha • ? Qu~ndo Vt'jo que lá mesmo, não só mesm&s nos queix~mos do modo por que a justiça é 
wl ad.JpQão d~ss~~ legislação, mus depois pela <tDalyse e ~dmi01straà.a tntt e nós ; estas queixas até o governo 
ob•et vuçõ..:s de seus tmm• ntes jurisconsulto$, se teem muita' vezE-s as tem feito, reclamando das cumaras refor· . 
not~do gran:le= defei!os ,, he1 de admitli-la sem mlis ma~ e medidas a respeito de crimes occorridos dentro do 
exame? Não hei de ex.crcer minha iutelligencia, i1CoDie- ,p:.Jiz. v. Ex. ~é que os estrangeiros são um pouco iucli
lbada pela l!litura dos elctiptores? nados a acreditar-que aqui a JUStiçá não é muito be:n 

V. Ex. fi~ue Cl·rt·.J de que quando fallo assim é porque adminislr~d:~, nfio sei se por verem o exemplo de. brasl
desejo ~ervir ao governo no cmptnho que tem mo~trado. !ciro' se queixarem ou por terem experimentado 1sto; o 
Não me recordo tl~ que e;tivesse algurua vez na oppo$i- f,,cto é que, con.o fui ministro dos negocias e~trangeiros, 
çcw, já o ten!w dito; sou gol'e· ~;sta tii!Vt~z por teU!pe:ú- conheç•.1 grande parte d~s reclamações fei!as nesse sentido. 
mento. Agora o que tenho é 1sto : s~JD. do meu m:nor Ora, se isto se dá com os crimes commetlidos pores
am1go o projeclo que venha i1 esta c•sa e que contenha trancreiJos aqui, o que não ha de ser qt\lndo o governo 
qualquct' di~posiçíi.o com que eu nâ'l concvrde, vou·me ma~d.1 rprendE!f, por exemplo, um fr.r.ncez por um cri~e 
a l~l!J... que clle comrnettcu na França, e um Jrl)nr.ez que não vem 

~ .! prcpJ.rado com os uocumcntos c que ntio tem mejos de 
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man.Ja los husc,u ? N;io é possível. Nos crimes iu&fiança· 
veis, sc·gundo as leis do paiz, haveri.J. recL,muçõe~ acC.m-

. panhudas de t·xigeocia de inremois .. çõell d~ tirar couro c 
cobello; o dililleiro do thelouro :eri·a p0uco p ra ess. s in • 
demnisaçól:s. Até é possivel que ctous t·~trangt·iros se 
leml.r assem de vir dar denuoc1a aqui um do ouu o, deixa· 
rem-se prcudtir, di·~gi· em ret·r~lentaçõe>, serem. absolvi
dos e depois, como for'& o presos e como t~llts aqui qu~ndo 
a prisão se dt~mo1a .l~zem uma co~tu _do tempo que• ~~ti
ve! ão ua cadecl, ex 1g•rem mdemoJsDço..-s; porque, se bto 
acoutt:ce com os crime.s commettid•>S <:qui, quaoto mais 
com üS qtu: forem ct,mmettidos fóra? As 1 eclamBÇÕd~ 
su hirtO de ponto. . 

Dirão, cerno já di~se o nobre EeJndor pela Bahia, 
autor do projecto: • Só JJÓ; nãtJ podemos ter e ta kgis
ação, que existe ua França e eru outn s paizes da I~u

lropa. • Senhore~, não sei como esta legislaçao lã se té.m 
cumprido; o qu~;: digo é que, 1e eu foose ministro dos 
negocios estrangeiros e souuesre qt. um bra~ileiro tir·ha 
sido preso la por um crimt• coma.ettido aqui, re;lam;.ria 
irnmediatamr.nte; porque nlo ha n11da que ponha um ho
mem em uma situação mais àesgraçada do q.,e ser accu
sado em logar onde não póde pn .. v.r ~ua innocellcia. Eu 
reclamaria, e com igual direito os governos desse$ pai2es 
estrangeiros .hão de recta :na r tambem. São di·pDsições gue 
se poem all1, mas que nao se jludem reali2ar em multas 
hypotheses. · 

O Sn. PRESIDENTE no coNSELHO : - E' um argu 
wento que V. Ex. rue da. . 

O Sn. viSCONDG DE MARANG'UAPE :--.. E;fou faltar• do 
'o. brasiltiro quê comrr.ette crime contra um suLdao 
strangeiro.... · 

0 SR. PRESIDENTE :PO CONSE~HO :-Referi· me âs ul
imas palavras de V. Ex. 

0 SR. VISCONDE DE MARANGUAl'E:- E' preciso tra
~é-Jas todas; quando ~e desLacão as. pelavras é muito 
acil a!terar o pensamento daquelle que as profere. 

O Sn. 1\'!IRANPA: -Ih pouco fui vlctima diJro, Sr. 
1iscon:le. 

0 Sn. VISCONDE DE 1\iARANGU.U•E : -De soe já exijo 
1ue V. Ex. uão repror!uza sómenle uma ou outra de m~
Jhas palavras, ha de fazd o a respeito de teu as. 

0 SR. PRESIDENTE DO CONSELUO:- Seda uma nova 
dição do seu discurso. 
0 SR. Y)SCOND:& DE 1\fARANGUAPE:- 0 que digo é 

ue, se um br3sileiro, indo para a Europa, fos1e pre~o 
m Frmça por um crime commettido no Bmsil contra um 
rancez, eu, se fosse ministro do$ negocioa. estr8ngeiros, 
edamaria impreterivelmenle. 
Senhores, isto traz tantos inconvenientes que, aind;l 

u<:ndo não se preicrevão todos os casos, ao menos é ne-
3S~ario que haja rouito cuidado no mojo de se haver o 
:>verno com isEo, Í5lo é, que se fixem rc•gr::s para esSE:l$ 
·ocesH•s ; é precl!O ter rm atleução a soberania das na
•es estrangeiras. Eu degde ja.prev<•jo que esta lei não 
ha rle pôr em pratica ; torno a insi,tir nisto. Emt:im, 

r. presidente, ruihha opinião é que o p-ojecto passe como 
:~vepas!IH; desta maueira clle Irão v~ i btlll; nt·o é possi
~lque um~ lei t:l.o importante, mua lei para rtgular o pro-
~ssr, se faça deste modo. · 
0 Sn. PRESIDENTE DO CONSELUO : - E' o modo do 

!girnento. 
0 SR. VISCONDE D:E llfARANGUAPE:- Com o corligo 
, c,,mmercio rcconhecru-~e a irupossibilioadc de dis 
Jli .]o nus camara'; vdu um projecto, a rn~ioJia das com 
is:ões o julgou multo bom; foi m~ud1tdo executar. Se o 
nado propeadts~e a discuti·IC>,t 01ão nunca se faria obru 
li' este codigo. V. Ex. tem vitt:.> a di:cu•s;:o que ten1 
.vido e as emenJns que teem ~pparecido; já se t:rou 
ra fóra dous crin·e~ que ;.s cc·mmiseõ,·s tinhao posto ; 
:lisp(;siçlio que" projecto cr.ntinha 1mpe:ativa passou a 
r facultativa; a re5peito de dispcsiçõ~s muito impor 
1tes tudo iHo se está fnendo, o que pr,, Vil uma ~;P"éJnde 

O SR. D. niANOEL:- Não ~e tem estudado. 
0 Sll. VISCONDE DE MARANGUAPE:- Ora, qual é n) 

imperio a n• cessidade que reclama esta lei já e já? 
A' vista dó tas con;ider~ções, nillguem me póde tachar 

de querer prolelar a discu~sáo. Crciv qu~ nenhu..m sena
l'lor nesta casa me póde tachar de t~r dado exemplo de 
semelhante p10t:• dimeoto. ~e me empenhei ue~ta Jl?ateria 
é p01que me acht:i membro das cúo,mis:ões e aS lgn~io 
voto em sepan d•.1 ; se éli1ün não fosse talve-z me con· 
tcnt.s~c em diwr pl:ucas palavraH e V<Jt<Jr, como muitos 
outros illustres se~,; adores que assim o f.,zem. 

Peço aO$ noL.-es mini~t·os que nãl tomem como oppo · 
siçao as ob$crvações que acabo .~e f.,zer, como oenten
dtu o noure sm.dor f•e:á pr(;Vincia de .1\'liito·GI'O!SO. 

0 S:R, PRESIDENTE DO CONSELHO:- Não tom ames. 
· · O Sn. MIRANDA: -Não lhe !la de valtr ma decla· 
ração, Sr. visconde. 

O SR. l\IARQU~Z DE OLINDA: -Sr. presidente, não 
me demorarei. A questão é se o projecto deve voltar ãs 
commissõe•, e eu concordo cm que vú. 

0 Sn. MIRANDA : - E' mois um. 
O Sn. MARQUEZ DE OLINDA : -Para corroborar est1 

necessj2ade é que pedi a palavra, e induziu-me a isso 
uma ol5servação do nobre ministro da fazenda. 
F~&·não eu na extradicçiio, o nobre ministro respondeu 

que o projecto se entendia na conl'orm1dade doS' tr1.1tados. 
Ora, nós temos poucos tr~tados que fallem do extradic
ção, e nem to los e.t1o concebidos no;; meupostermJs; 
além de que,tndos os governos f'Stão pedioào extradícção 
sem tratado; mas, se <e quer li miJar aos tr;, ta o os, decl:tre
fe isto mesm ~, que ainda náo es•á dectar.do; e é m•is 
uma necessidade de que o projecto· vá ás cc·mnfssões. 
Se não com·ém e•tlibelecer regras a e; te re>peito, deixem· 
se as ccuias como e~tãr; antet nãf.l se diga nada do que 
se leghle ?Omo e$ tá no proJecto. . . · . 

Senhores, devo fazer u 1.a d<·chr~çlio: esta dtvergen
cía e~ que estou .do nohre ~ena {o r t>. de seu colleg~ d; s 
negoctos estr.:::ogmos não se enteeda que é. opposJçao. 

O Sn.. PnESIDENTE DO coNsEÍ.no: -Nem nós âcro-
ditamos que ~eja. . · 

. 0 SR. MARQUEZ DE 0UNDA :- D,rei ao mi!Íí.terio 
todo o apoio da minha fraca vo:i sempre que puder, 
·mas ;~ lgu ma vez hei de a par tar-m e de suas opiniões, c:;mo 
~gora o f.ço. 

0 Sn. PRESIDEl'iT.E DO CONSELHO :- Nem Cbta lei é 
Jo ministe1 i o. 

O Sn. VASCO~CELLOS :-Não ob;tan'e, Sr. pre-iden
te, o profundo re5peito q11e tributo aos nobre~ ~coadores 
que aca!Jão de f:,llar su~tentdtldo o a iJ;meoto, não 
obstat·t~ cr·midrrações d~ particular amizade que voto a 
algun> delles, todavia n~o po~St> prestar o rud.1 voto a 
qúe o projecto volte ~.s conn i sõ s; e vo11 d~r ao ~enado 
a rnzilo. 

Quando eu, em uma das s~2~ões passaJaç. tive a honra 
de fijllar pela pritncira vr.z nesta C;.tSI.I su.tfn!ar·do alguns 
dos artigos do projecto c coa.bat1·rHlo outro~, V. Ex. se 
recordará de que comecei o meu discurso diuudo que, !:lC 
não me p eudes3e a consideraç:10 que mHrt·citw as p:;l~
VJas do nt•bre miuHro d·.Js Ut!t;ocio.> eotrangeiJ'<•B qmndo 
decbrára que este proj.:cto era urgente, de CC; lO pediria 
o adi,mcnto da mnteri:1 d·l que tratav~mos. 

A razão principal, Sr. pns:uente, rorque eu não ruo 
inclino a votar prlo adJ,,mento no estado da di!lcuss!ío 
é a 1eguinte: entendo (ja diue em umn das sessões an· 
tfriore~) q•Jr, por mai~ dispa1ata*as que par.·ção ~er ;,s 
duvJd~s que ál vezes se apt·etentao n;; discussão, ellr.s 
;1proveitão 1:11 mp·e; é por is, o que 1e1á cocncniente que 
esta tnateria vá a~ commis~ões d'~pois de c.mc.Juida a 
2a discuss:lo, porque tJJIÜO as ccmmiMõ•.·s da casa, 
que tet m ouvido os deb:•t,·s, tirados bem a limpo os prlll· 
tos de duvida c €1~ di v c• genci 1 r m que se ach:10 os nt1hrcs 
senador:~ que ll:lO ía<!ht•Jem á doulr•na do p OjtlCto OU lhe 
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deração e emendar o projectó na conformidade das me- senado de que existe uma emenda da com missão sobre a 
lhores idéa& que a diwussão suggerir. mesa, a qual será lida em occasião opportuna. Demais; 

Eu pediria mesmo aos nob;e' senadores, e principal- na aa discus)ão, por exemplo, nós poderemos incluir no 
mente ao nobre senador pela provincia do Uio-Grdnde do art. 1° o crime de homicidtc e de tentativa de homicídio, 
Norte, meu amigo, que continua~se a auxiliar a discus- o de contrabando, de que faltou o nobre m\nistro da fa
são com as suas luzes, porque, se passa urna ou outra zenda, e as.im poderemos melhorar muito o projecto, 
iJ~a que pód<J não agradar, é bom in~istir n1 reproducção independ~nte de que as comooissões tenbão de novo de 
dos argummtos, produzir mesmo novos motivos em occa- reconsidera-lo. · 
si·ão opportuna, porque pó de. bem acontecer que a dis- Peço desculpa ao senado de ter-lhe tornado o tempo; 
cussão fa~a calar no an;mo do senado as razões em que ma~ julguei quertcvia exprimir-me com esta franqueza, por· 
o orador se funda para impugnar um ou outro artigo. que já disse na sessão em que me pron~ociei sobre o 

Convido, pois, a S. Ex. para não g11ardar silencio, projecto que e.u não tinha em .vista senão o credito do . 
porque a sua voz nos pó de muito IIUXil~ar na questão, assim senado; que eu tambem desejava, ct.mo os nobres sena
como a de outrcs honrados membros. dores deseJão, que desta casa não 9aia senão uma lei que, 

Sr. presidente, n~o quero nem fazer censura a V. Ex.: ~e não póde ser perfeita, porque é obra de homens; não 
nem aos nobres oradores que me precedérão ; mJs a dis. encerre ao menos violação dos principi{)s da sciencia. 
cus,ão tem-se um pouco desvirtuado ; ternos disc11tido Peço tambem desculpll aos nobres senadores por terim
não só o art. 3o, f .. llant1o do adiamento, como tocado em pugnado as suas idéos; n:as, respeitando muito as sua.s 
todas a~ qvestõ s do projeciO. Sejn.-me, por isso, permit- convicções, espero que SS . .EExs. me farão a honra de 
tido lembrar o que já dtsse em uma das sessões pass3.das, acrt·ditar, que eu não tive em -vista outra cousa mais do 
isto é, que não votaria pela incumbencia que se quer dar que mnnife:.tar-me com toda a lealdade contra o adia• 
ao governo de regular o processo desta lei, se acaso a par meato que se acha eru discussão. 
desta autorisa~tão não ~e achasse um correctivo pelo Voto, portanto, contra elle. 
qual eu estou que o meu nobre amigo que acabou de · O SR. PRESIDENTE declarou adiada a diacuss~o 
falia r e os nobres senadores pelas províncias d(), Rio- por não haver casa~ e deu par~ ordem do dia da seguinte 
Grande do Norte e de Mato Grosso v-otárão tambem. sessão, além das materiai já designadas, a discuuão 

Está impressa uma emenda que diz que tal regulam·~nto aa redacçã(\ q11e se acha sobre a mesa. 
não terá execuç~o sem prévia approvaçãll da assembléa Levantou-se a sesaão á 1 3-/4 horas da ,tarde. 
geral legislativa. Em vista desta previdente tJispmição não 
póde haver duvid ,, a qual sem duvida procederia se 
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acaso a dispo~i~ão estivesse núa desta cautela; mas, es 
tando incluída a idé.t de qu·e o regulamento do governo 
s·ó terá applicação qmndo for approvado pelas camaras, é 
'\'Ísto que não demittimos o dever que a con•.tttuição nos 
tem imflOsto, regular por nó~ mesmos materia tão impor• · 
nttae. rRES!DENCU. DO SR. liU.NOJlL IGNAClG CAV ALCAN1'1 

DE LA:CERBA, 
Sr. presidente, a materia é sem duvida de alta impor·· 

tancia e gravidade, mas não encerra ditficulJ;,dcs taes SmuHARIO. - E:x:pedie~te.- Engajame~·to de estrangeiros 
que.nós não possamos ir votando, e-JJendando n1 2a dis· para o exercito. Ducurso e requenmento do Sr. Mi .. 
ct,ssao aquilio que nos pareç~ máo; ~e adoptarmos o randa.- Ordem do dia.- Alterações ao regimento do' 
adiamento por caasa de difficutdade dJ assumpto, teremos senado. Redacção.- Processo e julgamento de cer-
o grande inconveniente, a necessidade imp~ r tosa de adrar tos crimes perpetr&d-os por bruileiros em paizes .es• 
sempre qualquer mate, ia quando na casa haja divergen. trangei.r1ú. l.Jiscursos dos Srs. presi:dente do conselho, 
cia. Mas, senhora~. estas casas do parlam~nto slio mes· Silveira da Motta, visconde de Maraoguape, marqaez 
mo iustituidas para lallar-se. d~ Olinda, Pirotnta Bueno, D. · Manoel e mini~tr·o dos 

Ha divergencia nas opiniões 1 Procure-se conciliar essa negocias estrangeiros. Rejeição do adiamento. Emen• 
divergtllcia, adoprando os po11tos mais cardeaes, o.s mais da. Uiscursos dos Srs. visconde de Maranguape, mar-
razoaveis ; aliás não app··ovariamos materla alguma, quez de Olinda e Souza Ramos. 
Sr. prPsidente, ~enão aquella sobre a qual houve.sse A'l 1U 3[4 horas da manbll, 0 Sr. presidente ab!ill a 
profundo silencio na ca$a, ou qu;,ndo, como dium os sessão, estando presentes 3'\. Srs. senadores. 
pedreiros livres,- remasse o silt·ncio em amb3s as cohtm· Lida a acta da anteriur, foi approvada. 
nas.-Quando em ambas as colurnnas rdna5se silencio é · 
que deveríamos. approvar aw mate r ias; veja v. Ex. 0 .O SR. 1.0 SECRETARIO deu conta do seguint~ 
inconv.eniente que ha de resultar de tal ptincipio. • EXPEDIE~TE. 

As objcc•·ões propostas agora por honradvs membros 
que se pro~unciárão pelo adiamento já forão trazidas á Um aVIso do ministerio dos negocies da justiça, re
consideração do senado por elles e já forão respondidaa. rnertendo um dos autograpbos de cada urna das :reso• 
Póde ser -que a convicçao não cheg~sse ao animo escla- luções da assembléa geral, a s~ber: 13, approvando a 
reei do de SS. E Exs. ; mas nem por hso o senado deve aposentação concedida ao juiz de direito. J-olé · Gaspar 
.ficar íohibido de continuar no debate, porque, ou eu, dos Sarltos Lima com o ordenado correspondeote a seu 
por exem pio, me não convenci da vantagem de uma me- tempo de ser,iço na magistratura; e 2l, approvando a 
dida que passa, ou cahiu uma emenda. V. Ex. (Jb1~r- aposentação conc~dida ao juiz de direito o couaelbeiro 
vou que ainrla hoje cahiu urna emenda minha, e nem por José Thomaz Nabuco de Araujo com o ordenado de 
isso me dei por escandalisado, pelo coiurarío quero 1:357a, oas quaes re$oluções Sua Mageatade o Impera
que progrida a discussão. dor conseute.- Ficou o senado inteirado, e mandou-se 

O senado entendeu que não era conveniente approvar communi.car á camara dos deputados. 
essa emenda; não fico por isso est0m~gado. Na 3l dlscus- Um ofiíc'io do presidfme da província de S. Paulo, 
são hei de reproduzir a emenda, hei de dar as razões em remettendo um exe·mplar dos documeotos annexos ao 
que me rundo, póde ser que o senado a adopte; a e, porém, · reb1torio com que f.,i ~berta a aasembléa provincial no 
o sr nado não a adoptar, eu entfnderei que se votou o corrente anno.-Foi rett.•ettido para o a• chivo. 
melhor, porque sempre é na maioria destas casas que· Um requeri~ento da cam~r~ municl_r:•l. da ci.dade da 
suppõe·se residir a sabedoria ; e eu .satisfiz um dever de Fo· miga, pedmdo ~m auxtho p~ct~mano a favor da 
consciencia. <!Strada de .Bt>m-J•rdlm.-A' commrssao de fazenda. 

A observaçãll que o nobre senador pelo Rio-Grnnie do Outro de Maooel Monteiro de Barro~, pedindo ser 
Norte fez a respetto do art 3°, e de que outros meus hon- admittido como official da secretaria do senado, sem 
r ·· · •• · é ' 
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O Sn. PRESIDENTE disse que ia officiar se ao Sr. minis· 1 commiisões de legislação e constitu:ção, para reconside • 
tro dos ncgocios do imperio para se saber o .dia, hora (ra-l<l, a proposição da cam.~ra d~s ue~utaJ_os que mania 
e Jogar em que Sua Mage~.tade o Imperador ~e dtgnará d~ ~ro~essar, a1nd.t que a.usentes do u:np~no, e Julgar logo que 
receber a Jepu tação do senadJ que deve apresentar ao lo rem pre~entes, os ctdad:Jos ~rasllev o, que perpetrai em 
mesmo augusto senhor a resposta á falia do throao; e certo> crime3 em p3izes e1Lrangeitos. 
proceder-se ao sorteio ~e quatro .senhores que com O! · o SR. F U\Ri\ z (pres;dente do conselho) :-O serra .lo já 
l.res membros d: respecl!va comrn1ssão d~vcm compor a me c:uviu f;;dl;;r contra o 11di~meuto cm discussão; mas, 
mesma dep.uta~.ao,: . ~ como depois declarei em um aparte que .convil·í11 nclie ou 

Em s:gutd~ to:ao sartead 15 ·o~ Srs., 1\ltrand~, barao de o proporia mesrno logo que pass;mc o projecto em 2a 
Quarahtm, Sd.v~tra da Motta e vBconae ~de Ma:anguape. d!srussão, cumpre agora ra"tiOcar Nta declaração; acll•) 

Cornparecê.•o.~o no decurso da. Sts~ao 9 Sts. sena· conveniente qt e o pro.iecto vá ás cummis;ões, m1s de
dores. pois de passar em 21 discuslão. E nt!~tP. sen.i.Jo eu pedia 
ENGAJ.HIENTO DE ESTRANGEIROS PARA O. ,EXERCITO. ao senado que regeitasse ·O requerimento do nobre ~e· 

nado r. O Sh. MIR \ND .'!. : -.O St·, mloisrro da guerra, no seu 
relatorio, pediu autorisação ao corpo le~islallvo r.ara po
der eogaojar estrangeiros, afim de complelar o numero 
de praçai de que necessita o exercito. A commissão de 
marinha e gue1 ra de~ camara dos de pula i os enrendeu que 
se lhe devwa conceder c~ ta autorisação, que ~cm duvidu 
·virá ao sen:.do inserida no projeclo de lei de flxação da 
força de ter1a. Eu desejava babili~ar-me, a!im da entrar 
na discu!!!ào de assumpto tão impo1 tante, com blguns es
clarecimentos, e por isso ouso oll'erccer á coooideraçào do 
senado o requerimmto que vou mandar á mesa,. 

Foi lido, ap?iado e approv(ldi), o seguinte 
Rt:qú~rimento. 

« Requci~ o se peção ao governo os seguinte~ esclare
cimentos: 

« 1.o Quantos estrangeiros forão eogAjados em exe
cução da~ !e: s de 20 de sttembro de.! 1838 e 26 d<! se
tembro de 1.839; 

• 2.o Quaes as condições dos sens engajamentos; 
c 3.o Que .a n ti verão as p1·aças rle que se trata, üto é, 

Ee morrêrão, desertárão ou recehêrão baixa; 
c 4.o Se na gulrda nacío.:1al servirão alguns estran~ 

geiros eog;>ja los; _ . . . 
• 5.o Quantos estrangeiros forafl engajados, quer na 

Europa, quer no paiz, em comequencia da auturi5ação 
concedida ao gov~rno. pela lei n. 586 d3 6 de setembro 
de 1R50; . 
· « 6.o Q11aes as condições de seus eng;)jamentM; 

« 7 .o Que fim tiver.~o as praçam de que se trat:1, isto é, 
!e mon êráo., rlesertárão ou ti verão La xa ; 

« F.o Qual o procedimento da tropa de que se trat', 
que deu Jogar ao afa~tamento de ã1gun~ otliciaes, e á 
punição de alguns delinq:zentes. Paço do senado, 8 de 
jUnho de i 860.- J. A. de Jlliranda. • 

ORDEM DO DB. 
ALTERAÇÕES AO REGi:MENTO DO SENADO. 

Entrou em discussão a redacção d JS emend>s e ad· 
àiçõas ao regimento interno do senado. 

O SR. SILVEIRA DA 'MOTTA obs2rvou que a commis
são ultrapassou ai raias de suas attribuições, introduziu 
. do uma emenda que não é :ó de redacção, pois altera a 
disposição que foi votada pelo senado. 

0 Sn. VISCONDE DE SAPUCAIIY re>pondeu e mostrou 
que a commi~são cingiu se ao que se at h a na acta respe
ctiva. A dispo~ição de que f~llou o Sr. s~nador por Goyaz 
se acha cons'gnada em uml emenda que foi approvada. 

O Sn. PliESIDE.NTE declarou que o regimento não l11e 
permitlil aceitar um:t emtnda JUJild~dl à mesa pelo Sr. 
Silveira da ~íot.ta. 

O SR. V.ASCONCELLosjustificou e olfereccu o seguinte 
R! quetimento : 

c 1\cqaeiro o adiamento p;r 24· horas, aflm de ser im. 
pre$Sa a redacç.:ío. - Vasconeellos. ~ 

Fd apoiado e sem dt:bate regeitado, sendo por tiro. ap
provada a reuacçfio. 
PROCESSO E JULGAUENTO DE CERTOS CRI~fES PERPETRA· 

DOS PO t\ ll!lASlLEIROS El'tl PAIZES ESTRANGEIROS, 

Contiuuou a dlscus·;iio, adiadl na sessão autecedcnte, 
dJ r.:que:imrnto do Sr. Miruuda, pr1•pondo que volte à~ 

Peço isto tanto mais qu::cnto, Sr. presidente, a razão 
que o nr.·bre senador allegou foi q.ue e.stavamos. ia albís 
a respeito d:~. m~teria, raz:lo que não me parece J~roce· 
déute. lia longo tempo que se trata desta materia: l'oi 
eila ç.bjecto de discus~ão ampla, e. creio mesmo que J~mi
nooa, na c~mara do,a Sr$. rl(·putados; nesta casa foi o!.JeCto 
de t-xame profundo.:.- d~s nobres cornr.n·:saões ~ tem síuo 
tambezn objecto de discussão na actu~J se<são. Como, 
pois, di1er-se quJ trata-se de uma mat<:ria em que es
taulOS inteir~mente in albis? 

O SR. ItliRANDA:- Não usei delta palavra l.~tinanem 
de outra equivalente. . 

0 Sn. PRESIDENTE DO CONSELHO: ....:.; Dis:e que não 
tinham?s estudado, que e~ ta vamos discordados, etc, 

O Sn. MIRA :'IDA. :-Por ahi vai bem. 
O Sa. PRESIDE~TE DO CoNSELHO: - Anua o ao adia

mento, mas dl•pui.~ que passar o p• ojecto t•lll 2a dtscussão • 
Se o nobr~ 9enador n~.o apresent:r um reque:imento 
neste sent1do e•1 o·fareJ. A mater1a é necessnria, d•rei 
mesmo q:Je .n té certo ponto é urgtnte; .iulg0, poi~, que 
~ão deve!lll·S procurar es$es meios protelt~t6rio , que não 
Impot tão cuusa algutnl. 

O SR. ~111\AND,\.:- Prol elatarin~, não, senllo~.· 

0 Sn. PRESIDElUE DO CO~SELllO:- 0 adiamébto agora 
o que produziria t.. . · 

0 S~. MIRANDA:- ~eja mais generoso, porque não 
posso fallar mais nesta quesJão. 

0 Sn. PRESIDENTE DO CONSELUO: - Era cJnmar de 
n?vo ~ discussão as mesmas materías que já taem s:do 
diSCUtidaS, 

Eis 1.1s razões que dou para que o adiamt nto s?ja 
desprt zado. 

O SR. SILVEIRA. D \. MOTTA .: - Sr. presidente, dPpois 
da declaração que fez o nobre presideute do con:elho a 
respeito da urf_et.cia da lei, quando se p1 anunciou contra 
o adiamento propo~to relo meu honrado amigo, senador 
pela província ele Mato-'1rosso, talvez rejao ociosas 
quaesquer razões em que nomesmo sentido pretendo 
abundar • 

Eu não me conformo tambem, Sr. presidente, com 
o ~diamento propost!l. Acl10 que :.1 matuia é urgenlis
sima; ha uma lacuna muito scosivtl no no$SO codigo 
criminal a respeito d::~s qoalitlcações dos factos crimi
nosos praticados em paiz estrange~ro e que podem 
cabir debaixo da jurisdic~ão da no sE a autoridade ter rito~ 
ria 1. As circumstancias esprciaes de nosso paiz em 
relação a ;,lguns paizes limitrophes fazem apparecer 
motivos de urgencia palpitante de disposições que sup
prão ns lacuna~ do 11osso codigo crimiaal, e pot· isso não 
posso adhcrir a qu;,lqu~r demora do preenchimento, de 
um~ lacuna de nossa legts!ação. . 

O Sn. MlRANDA:- Dt:poi9 de seis annos. 
0 Sn. SILVEIRA DA MOTTA:- Não p01s0 tnmbetnr 

acorupau11nl' o nobre st'nador na outra razão que deu 
para se adiar a ma teria. Diz elle: • Náo temos feito o 
menor e~ tudo. • 

O Sn. MIRANDA: -Ouviu isJo de mim tal qu:!? 
0 Sn. SILVJllnA.DA !iiOTrA:- N.1o OUYÍj mas eHou 
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me reft:riodo ás CXJ>re~sões do nobre presidente do con· 
selho, que traduzo, creio, muito bem. 

O Sa. MmANDA:- S. Ex. estâ mal comigo desde 
boatem. 

0 SR. PRESIDENTE DO CONSELIIO: -Não, .senhor ... 
0 SR.. ~ILVEI~A DA. MOTTA:- S. Ex. disse que o no· 

b e sena11or },avJa d·to que estav11mos in a/bis; ora, •eu, 
tr.duzindo in.albis po1· f . .tlta de estud•-', creio que tra· 
duz.o IJetn. ·· 

O Sn. IlfiRAND.\. : - Foi melhor traductor. 
O Sa.. SILV.EUlA DA 1\foTTA: - E' ju.stamente esta a 

razão qu.e nilo po~so adooiltir; creio que poucas disr~us
sõei teem ba\iido no parlamento tão esclarecidas como 
foi csu na camara dos dep11tados em 1854, quando o no. 
b. e srn 1dor P' la pro v ncia da, Ba!Jia, que en•ão occupava 
o Jogar de miuisuo, propoz esta l.~i. Foi clla objecto de 
muitos dias rte discus5ào; foi obj~cto de elaboração 
da commissão, < Ult-s e tlepois .da discussão, porque 
se rtful'!diu o tral.Jal!Jo prlooi1ivo, oiT~rPcêrão -se tm' ndas, 
e a ~ommissão aceitou algum:~s d~s idéas que então appa-
rct:el'áo. • 

Senbores, depois que uma materh desta ordem é dh 
cutidd na ~anma t mporâria com todas essas minu.cio· 
sidades, depoi~ que pa~sao seis annos de interva!lo, es
tando este proJecto no sen~do e devendo presumir-se 
que os membros d:sta casa não auandonão as mate
rüts importantes que estão sujeitan seu exame, depois 
que houv;· n) senado uma discussão tão esclarecida como 
a que jâ teve Jogar, pode-se porventura argumentar a 
favor do adia.mento com a razão quo deu o nobre :euadorl 
dizendo que nao ha estudo.~? Seulwres, eu creio que esta 
razão náo póde proceder. 

Os e1tu ios sob ·e I'~ ta m~teria, aliás muito delicad~, 
são hoje estu.dos f~cei~. Etta materia Joi tratada o rn<4is 
lucidamente que é possivd no corpo legislativo francez 
O!ll 1852; ahi se achão os importante• relatorios do 
Sr.l\loHer; ahi :e achao os importmtEs relatorios de 
C:Jmbaceres no conselho de estado; ahi se achão es3as 
discussões illu>lr<~das pel~s maiores nohbilidades de 
frança. Pds, senhores, quando temos esse .fóco de im 
formações e de elncid;.ção, havemos de dizer que o senado 
está sem e o tutlo subrc a importaotiuima m .teria das quali· 
fi<:açõe$ dos crimes que são praticados em paizes oHran· 
gei1os, e que podem cah1r sobre a juris:Hcção territorila 
do imperio? Nà:) é pn.ssi vel. Ac~o qu~ seria até injurio~o 
ao ~t:n:.do que se a ·•a•se uma matena desta ordem, d1-
2eo le-se que e li e a adia v a pol' fctlta à e estudo. 

O SR. MIRANDA:~ Vá a rcS!lOsta a quem toca. 
0 SR. SILVEIRA. liA MOTTA: -Por isso, e aiuda quando 

não fosse por outros motivo~, não posso d&r o meu voto 
a1 adiamento. 

Entendó que o E>Xpedicnte lembrado pelo nobre presi· 
.d(•nte dp conselho. é o mais regular. A 2a discussão 
~ocetada pód~ contm.uar em seus termos; votado o pro
Jecto, olleroctdas ma1s emendas cm 2a discussão, porque 
reconheço que o projecto preci~a de mais emenda~, póde 
então ser remtttido, no intmticio inevitavel da 2a para 
a ga di. cus são, o mesmo projecto ás comminões de legis
loção e de constitutção, par<~ que ellas sy•tematisem as 
eruen1as e apresentem ou úm projecto novo para a ga 
di,cus1ão ou emendas isolauas, mas methodisadas. 

Este expediente acho regular, mas o adiamento da ma
teria com nquelle fundamento não posso agora vol.llr por 
elle; e por tsso o nobre 8enador me relevarâ que não o 
acompanhll, estimando oliá~ ser sempre seu compaohe:ro. 

O SR. VISCONDE DE MARANGUAPE :-Como cu disse 
111 ultima ses~ão que votaria por c~te adl•rneuto, e como 
agora pareceria contraditorio se votasse contra elle, pre. 
ciso mostrar ao senado a razão por que as~im faço. 

de já desisto c.lo meu voto em favor do requerimento do 
do nJ.m~ senador ptla provinc!a de Mato·Grosso. 

Pouco importa que cor:tinu'! a discussão da materi2· 0 
que eu quero é que o proJecto não entre· em ga dis :us5'ão 
em ~fltl volle ás commis· õe•, para se fazer o que acaba 
~e d1zer. o nobre s.;>uad li' pela província de Goyaz. Por. 
·~so p~du·Ja ~o nourc $Cnador pllr Mato Grosw que re· 
t1rasse o E eu 1 equelimento, á vista da d( cl~raçao do 
nobre pres•d~n:e. do conselho. E' esta a razão por que 
voto contra o adinm.-nto. · 

O ~~ ~U.RQUEZ DE ~LlND:\: -Sr. prcsidentP, ha 
uma ctrcum;~ta[JC•a n·~st1 cltscussão que mr.stra a neces~i· 
de de. do...:,.adwnento para. que o prOJ~'Cto sr·jn novamente 
COOStderado peJ,;g Com'lltSSÕeS: e:te é O t~rceiro al.lia.;. 
!Deu to qu7 se pror?e ne~t~ ma t(·ria; i, to ~ó por i$SO 
wculca 11 1mpo• taoc1a do objecto para que 1if~ não appro
ve .sem o maio~ exame. Nem o projecto nem as émendas 
sat1sfazem: a d scussa.o o tem demnnstrado. 

O r~, diz o nobre sen~dor: • Por falta de estudo, não. 
ha ~et:~ anno' que se estuda esta ma teria; foi muito dis~ 
cuttda na camil'a dos deputados; as cc,mmi,;ões encar
rt gadas de o examinar ddl ão .o seu parecer, :~presentárão 
emtndas, etc. • Senhores, .uto mesmo 1e disse nesta 
ca~a quando app<neceu a 1ft dos círculos; oinguem es
tava preparado p~ra seirJelhant~ lei, appareceu de re" 
pente, e disserao O mesmo que O nobre Sfnador acaba 
de dizer • Ha oito ~nnos que se discute csía materia. , 
E no entao to os m·'SlllO~ que então a advo~árão c disse
rão qtx~ a ma.teria estava b~·m estud_Jcti dizem hoje 
qu.e a let não fot bem pensada, e querem tmenda-Ia. · 

0 SR. SJLVEIRA DA MOTTA.-Vá a quem teca. 

. O Sa. MARQUHZ DE OLINDA: - Nãn sei disso: o que 
d go é a verdéld~. Esses argumento& são bons de pro
duzir, mas 0.1 factos lÕ.O e:·ses. 

Esta ma teria foi apresentada ha sei$ annos • eu en Ião 
es.tu,deí-a, estava preparado pa .. a a discussã~ em todos 
os''àrtigot;; mag ~Clnfesso que não tenho. memoria para 
c.ooservar, depot~ de SC'!~ annos, as mesmas iãéas qtie 
t nlla sobre cada ~m pro;ecto. Apparece de repente esta 
d!sCu\sãn, uma dtscusfão de tão grande import:tncia ; e 
e~tav:Jinos preparados? . . 

Se eu não recorresge hoJe á minha remin:scencia do 
tstudo que fiz, então de certo não poderia fallar na 
ma teria, c assim melmo reconheço que estou muito· 
fraco. E creio que o que a cwntece com:go acontece 
com os Oulrog, 

E~ta lei, senhores, é un:ia lfi monstruosa · e uma lei 
tlestas ha de passar só pelas duas razões qutl deu o nobre 
ser!ador: a lacuna do nosso codigó e a necessidade daJ 
nossas frt~ntciras ~ Senh· res, preencha-se essa lacuna, 
mas de tima maneira razoavel. 

Só porque ha uma lacuna no codigo ha de se admittir 
os ta Ir i 1 Só porque· nas f1 otlteiras é neccssario dar-se 
uma providencia para ac~utelar os crimes que alli são 
com:l'Jettido~, só porisso havemGs da discutir e approvar 
esse projecto tal qual foi aprcsc·ntado? Já se tem mos
trado, senhores, a fa]Lt de 'igualdade qu.e ha em suas 
disposições; e o que ha de acontecer? ~· que elle ha de 
ser approvado tal qual, como já o forão os dous primei· 
ros artigos; ha de aer approv~do o art. go; ha de passar 
este absurdo de ser sujeito á punição todo o qu 1lquer 
cr:me commettldo fór.a do paiz 1 Não tenho idéa de legis
lação alguma que comagre semelhante principio. 

O Sa. N.Anuco : -·· Quasi toda1 o con•agrão. 
O Sa. nuRQUEZ DE OLINDA : - E' legislação que s6 

ãgora ae propõe. 
b' Sn. 'SILVEIRA ... DA MOTU :-Não, !enhor. 

O Sn. MARQUEZ DE OLINDA:- A franç1, onde se 
firma esta digpc·siçào, faz d lit!rcnça entre crime e 
delicto. O meu llm, approvando o adiamento, era que o pro

jecto volla»t~C ~s commis)ões para fazcmn aqulllo que 
ju•t~mente ~cat.a de dizer o nobre ienador; mas, como 9 Sn. ~ADUCO:- Não, senhor; iÓ na legislação dos 
hu pouco 011 vi o nobre presidente do conselho dizer que Pmes Batxos. · 
elle .mesmo, quando outro membro do senado n~o o fi- O Sn. nrARQUEZ DR OLINDA : -Até os crimes psrti· 
zesse, apresentaria um requerimento neste 3cotido, des- culare' sujeito5 â llCcusa•;ão oc~sc caso. 
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Ora, não e;t;;ndo habilitado o senado, não digo que 
por falta de estu;lo, se ar;aso o nobre senador entende 
que com isto se off~ndcm o~ membros desta casa, mas 
de certo por l.tlta de esclarecimento,, porque é preciso 
que se mostrem quaes os c.rimes commctlidos no cstr~n
geiro e qual o seu numero; é preciso que .. se mc,strem 
quaes os c' lmcs que 1e teem commmettido fúra do impC·· 
rio que não teem sido pun!dos por falta de lei, 
e qual o n.umero des~es crrmes ; ap.egoa-se uma 
necessidade que não está demonstrada ? 

Sr. presid~nle, o projecto precid<t de grande re· 
form:~; se não for para as commissõ~s, h a de ser appro
v~do tal qual tcem sido os artigos anteriores; hei de 
votar contra tudo isto. 

O exame que se poderá então encarregar ás commis· 
sões não poderá produzir bons resultados;· exami
nem antt'S da votação. O meu votl), c(JnformanJo-me 
com o que disse na sessão passada, é pelo adiamento. 

O SR. PUIENTA BUE:NO: -Sr. presidente, di1 ei pouco, 
sómente para manifcs!ar a razão por que vota1·ti ctntra o 
requerimen!o. · · 

P.uecc-me que o adiamento é evidentemente prema
turo, Se o projecto é tão importante, como todos Jeco
nhecern, claro é que sua importaucia não se limita aos tres 
primerros artigos, estende se a todos os outros; por con
sequencía, cumpre q11e os nobres membros da casa 
emtttão as suas variadas opiniões sobre cada uma das 
disposições desta lei, que ella soJTca o encontro das idéas, 
que mais luzes se espalhem sobre cada um dos dilfcrtnt~s 
artigos. Depois que a discus$ãO tiver illu$trado a mate
ria, então póde sem duvida ser conveniente que se d~
vdva tudo ás commissõe~ de constituição e Jegislaçãl), 
para que tenhão em attenção os esclarecimentos, a sa
bedoria desenvolvida pelo senado sobre cad~ uma das de
t 'rminações que se incluem ne~ta lei. 

Se mandassemo1 agora, senhores, o projecto ás com 
missões, o q1:1e d~rião ellas sobre os arts. 4. 0 , 5o e segu·n
tes? Não tt>m hav1du sobre elles manif~stação alguma de 
nenhum do• orád.Jres da casa. S.tbe-se o que os roem
lHos do senado pensão acerca d JS primeiros arti~l)s, mas 
ignora-se qual o seu pensamento a respeito das outras 
pisposições. O que se faria depois de vencidos mais tr.:s 
artigos1 Iria o projecto de novo ás commissões1 Creio, 
portanto, que é prematuro o adiamento. 

A concepção do projecto vindo da carnara dos deputl
dos, ou a das emendas das commissões, fórma um todo de 
ligação entre suas p.nte1. Diecut• .. se, e no fim vá tudo ás 
commissões, porque ent:lo ellas terão outros elementos 

, ~e eluci.daç~o, que não poderão ter se o prnjectl) lhes 
for envtado prematuramente. ~s1a é a rafão principal 
})Or que voto contra o requerimento. 
~ SR. D. MANOEL :-O primPirO reqlll'rimento de 

adtamento qne appueceu sobre esta mat~ria foi olfere
cido· pdo nobre senador pelo Rio de Janeiro, autor do 
voto em separado. T_inha S. Ex. por fim pedir que se in
tenomp~sse esta drscUSiilO até que comparece~sem os 
Srs. mmtstros que teem assento nl casa. Eu oppuz-me 
a esse reque~imeato, e repito o que entiio dis~e : • N8o 
temos necesst~ade das luz~~ dos s,-s. minidr os para vo
tar C?DSCJenctosamente ~ !avor ou contra a proposição; 
aprect:lmol muilo o auxllro de nossos co'lfgas ns Srs. 
senadores pela província da Balua e das Al~góas; mas 
nã? carecen:os d j presença dos mini.tros para prose
guJrm~a na d1 cussão. E:;tou persuad1~o que o govtrno 
não poLI e ad•aat•r n. da ao que é sablio dos membros 
da casa, principalmente daqueltes que já tiverão a honra 
de ter ;useuto nos conselhos da coróa. Ora, cinco mem
.bros das commissões já forão ministro3 de estado e 
tres occupárão a r.asta. dos ncgocios estrangeirtJS. • 

Que novos esclarecimentos nos pôde, pojs, fornecer o 
governo? n, mais, os Srs. min slros que sao nossos coi
legas estavão na outra camara as5istiudo á dLcussão d11 
reupo~ta á falia do throno e nil.o podião comparecer no 
senado. 

Mas, Sr. presiden'e, o que se tem observado 1 Uma ex
tr:;ordinaria dlvergencia de opiniões, o que prova a illl· 
portancia e diJiiculdade do objecto. O nobre senador 

por Goyaz disse ha pouco (e disse de maneira tão pe~ 
remptoria que fiquei acanhado) que não havia nenhuma 
difficulJade, porque em França Cambacêree e outros tÍ· 
nllão discutido perfeitamente a ma leria, e essl dis • 
custão .foi renovada em i85~. Poi~ basta ler o que 
di~se Caoobaceres e outros para e e legislar adequada .. 
mente no Brasil? Então a taref.t da legislar serict facil• 
lima. 

A discussão que tem havido não COIIV«'nce ao nobre 
senador elo contrario? !São fez elle forte impugnação ás 
emendas das commissôes no seu primeiro discurso? 0:~ 
grande talentos teem facilidade de compreh~nner tudo 
em poucos momentos; m~s bS mediocridades, como eu, 
teem necessidade de meditar, de pensar muito, para po~ 
derem fazer :dguma cousa que pJt))te. Não baHa a lei
tura dos luminosos relatorio; de Cambaccres, das dis
cusso s· do parlamento francez, etc., pa ·a 1e fazer uma 
boa lei, que tem pnr fim processar e julgar os crimes 
commettidos por bras;Jeiros em paiz estrangeiro ; é de 
mister attender ás circumstaocias do paiz, para que Dos 
não vejamos obrigados a reformar no anno seguinte o que 
fizemos no presente. 

Qu11ndo se observa que passou sem discussão o art.· 2o, 
que manda appiicar a dl$posiçllo do art.1 ° aos estrangeiros 
que existirem no imperio e houverem perpetrado fóra 
de!le qualquer dos crimes alli mencionados; quando se 
presta attenção ao art. 3°, ao qual apenas se oJfereceu 
uma emenda de redacção, póde-se afoutamente asseve· 
rar que a mat.'ria não está bem estudada, e que é ind1s• 
pensavel ser de novo considerada pelas illustres com~ 
tnissões de com tituição e di! legislação, qut! hoje apenas 
teem dous do• seus antigos mtmbros que assignárão o 
parecer e voto separado que estão sujeitos á delibera
ção do senado. 

E, senhore$, cumpre notar que dous illustres membros 
deuas antigas com missões, o Sr. marq~ez. de Olinda. e o 
Sr. visl!onde de Maranguape, são os pnmwos que amda 
hoje reconh~cem a difficuldade da mateiÍa e a necessi
dade de novo estuilo Nã::~ ~ei, Cumo affirmou o honrado 
membro por G1•vaz, se a di•cussão foi rumioos.J ria outra 
camara • o que "sei é que na propo açao h a disposições 
que estão de encontro aCls princípios do D(•sso codigo do 
processo crimiml; o que sei é que as com missões lhe 
lizerão Dota veis emendas; o que sei, fioblmen·e, é que a 
proposição, segundo a opmiao que se vai manifestando, 
não passará sem grandes alteraçõe~. E ain ia haverá quem 
rliga que a materia é r~cil, que estb u:ouilo estudada, e 
que quem a não estud.Ju \á ler Cambaceres? 

Os homens emioenle$ do senado recuão ante a res. 
pons:~biliclade de legislar com precipitação sobre objecto 
que toca ás nossas relações lnternacionaes; querem p~u
sa, meditação, estudo, pa1a que se oão deem as cotnpltea• 
ções u~ que Jallou o honrado membro por S. Paulo •. Eu os 
acompanho no seu modo de sent1r, e por isso estou in· 
clinado a votar pt:lo requerimento de adiamento olfe~e
cido pelo nobre St·uarlor por 1\!ato· ~r-osso. O nosso codr&o 
crimin<~l ttm 30 annos de exrstenCia; o do processo Crl
minal 28, e com elle temos vivido; pois bem, v;vamos mais 
algum tempo com uma lacuna que é preciso prel.'ncher, 
com uma nece)sidadc que é de mi. ter satisfazer, mas se~· 
P' eciprtação, sem açodumentn, com mUlta pa~sa, me,dr
tação e estudo, visto como trata s-:: de uma ler que pode 
e~trcer grande innucncra nas nossa" r~lações .wt~r~~
cwnaes; de uma lei que, me~mo nos patz!'ls ma" ciVIh
sados, deJ occa)i~o a proloog:.dos e lummosos deb. tes 
entre os mais nota veis 01 adore~, e a obras impo1 t.ntis
simas, cscriptas por homens de grande nota. 

E pode se sem clamorosa injustiça taxar de prot~la
dort:s os qu.e a~sim pensão 1 Qutm Ee ;.trevcrá a drzer 
que o nobre marquez de Olinda qu~r pr~teLr a discus• 
são? Pois na ses~ào de quarta feira não dtsse este vené
rando brasileiro ao governo : « Contem com o meu voto 
c até c1 mo aux1lio de minha palavra •1 E· o governo sabe 
mu1to bem qu;.nto vale o auxilro do il!ust~e marquez. 
M~s o ho01 ado senador por S. Paulo d1sse h a pouco : 

• O que vão faz~r as commis~ões? • Respondo ll S. Ex. 
com a Eua mesma UU!(•ridauc. O que fez o nobre sena· 
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dor·q_uP~ coni dous collt>gas, O[treceu a emenda que 'está ·ao exame do senaâ 1~ ainda não se aóli~ elle habili,tado a 
sobre a me~a, relativa ao art. Ro.? Ainda,. Sr. pre•idente, ,,rosl'guir em sua dis-cussão? . 
nllo se tinba discutido est~ ártigo,· e já o nobre senador, . Ccnzebo que ~lgui:n :dos .nribreJ senad:>res,·apezar· de 
c não. sei· se lodos os seus rollegas dJHo"mmissões, re~o.. iâ. 1e a ·bar h a dms na ~rdem de nossos. tr~bal.bos p.'pr~
nhecião a necessidade de uma emenda em sentido muito Jecto de· que se tMa; ainda.não tenha podido Jazer sobl'e 
lmpo'tante, emenda tal t[Ue v01i alterar completàmfnte, elle um estudo·cor;resr.r!ndente áimportancia.da màterl~; .. 
ou·ao menos vai modificar ts;encialmente1·a disposição do ~as, veodo eu que muito~. dos membros dacasa se ctchão 
art. 3. 0 dispostos a ent· ar m discussão, l)ão des~ubro motivó suf-

Tudo isso o que provaTNão prova a neêessidade de tlciente para ínterrompé.:.Ja. .· .·. . , ·. ··• < . 
novo estuJo, üe maJs meditação,'dé examê' mais acu- · Estou loDge d~ p'nsar_q'l~ h3}a des~j~.d~ em~ar~çar a 
radol · · · · · · · · · passagem do proJecto, Da() faço. esta IDJust1ça a nenhum 

Nao temos. tempo ?I Temos muito tempo, senhores; no dos meus ~obre$ Ct.Jlegas; a natureza mesmo da matá ia 
sena 'lo· n lo h a por ora traba,lhvs importantés ; e é de que é estranha d.e qualquer pe~.samento politic();~ porqu~ 
suppór que aind.1 ·por algum tempo não ·nos occupemo9 ~lia. ttn I e especmlm~nte a satisfazer al.tos lntm•sses:<la 
eom· os centos de projectos sobre lot.erias q11e estão no ar- JUstJça!· é uma garantia de que não. póde JJ~ver .. ~:m.enor. 
chi v o da secretaria. · propos1to de dem?1 ar o .seu exame e discussão; Creio 

1\las SUpf'O ihamos que eiJe não JlOSSU passar nesta SCS- mf~mo que ? ~eSeJO de profundar e$SC ·t'.XÍline é .·queiactú~ 
s1io: quid inde? Pois estamos h a tantos aoos sem supprir soore o espmto de alguns n.obres m.embroí_; m,~s~ per:.. 
esaa lacuna da nossa legislação, c hoje é ctue se reconhece gunto eu: Já ~ão t~m · decomdo. espaço sLfficiente depois 
que esta necessidade é urgentissima? A urgencia é que que essa matena fot dada P.ara ordem dos trabalho~~ pâ:râ 
eu não vejo. Acaso o horizonte está cheio de nuvens ne- qlle soLre e !la se te nbão ~~nsultado os· autores, exiuninado 
grasl Receia~se alguma graode tempesta~e, que é preciao: os facto~ e firmado .um JUlw? A que fim vem ·agorà':esse 

· prevenir com a med.da que se discute? Todos, cüm ex- · o ovo adtamento proposto pelo nobre senador da.pro:Vincia· 
cepção 'de uni sé, reconhecem a necessid 1<le de uma lei. de Mato-Grosso? . . . .. · . . •. · .. ·.. . / : · 
relativa aos crimes ,commettidos po~ brasileiro.s em paiz · . En me limitaria a esta~ si mofes observação e náo:.trata.: . 
estrangeiro; mas o que .se t.e~e é <JUe. a precipitação e ria de fali ar sobre o art; go :_do projecto, guârdaúdo:me 
po~co -~studo acarretem .ma11 mconvementes ?o que a . para faze-lo quand~ e II e. entrasse emdiscussão;<.se.rião 
satisfaçao de uma nece1Sidade que se n.ão eons1dera ur- JUlgasse que me corna o de verde ponderar ao meu\nobre · 
gente. . · · .. · · . amigo senador pela provínCia dei IU~-Crande·do N~rte a 
. Eu já disse que,uma:vez que passou o.illimitado arbítrio quem, além.~o respei~o que· .consagro,.in.e ligã,o .senti

dado ao governo para mandar processar ou não processar ~entos ~a mm alta esllroa; que .não me parece fundada a· 
taes crimes,eu não podia approvar a proposição em 2a dis· Jmputayao de:absurda qu~. elle faz á doutrin~ .que êncerra 
cussão. Mas, voltando e: lia ás commissões,não poderá reme- o rerendo artigo. O no5re senador a quem neste momento 
diar-se esse mal, que considero gravíssimo? E' possível, e· me refiro reconhecerá q~e, se ha absurdo na disposição 
conto com o .auxilio do J?Obresen~dor por Goyaz, mem- d.e.sse artigo, esse mesmo alisurd?• e~t~ .consagrado··na~le
br·o da commiS$ãO de legislação. · · . · . g1sla~ão de todos os povos o.s !ll!llS cJv!lJs.a~os: ~<~,p~opria 

Disse-se aqui : • Quereis ir de en.contro ao que foi de·.. I~gla~erra ~ 00•5 Estados-pmdos., o_ude o pr1n~'P'o dajuri&
c!dido pela maioria? • Qual maioria, senhores ? Que dtcção .tcmto~tal é 0 maiS restuct~va.e e~crupulo.sam~nte 
maioria foi essa i Seria uma dessas gran:les :maiorias que entendl~n,. ah.1 il2esmo se tem entendtdo .qu~ ca•os na em 
impciem silencio a um orador? lia maiorias em numero e que. a JUriSdlc~ao d~ estado ult.ra~~ssa as~ra~~s ~o :'Se'!l 
peso; m1s tambem as ha só em numero. E .quantas vezes terr~tor!o e ~a1. P~ntr actos. cnm1nosos pratlCa(jos· em 
a minoria pesa mah que a maioria I Declaro que as maio- terntono de JUriSdicção estranha.. .' .· · . ..··. : 
rias não me impoem só pelo numero,. O que me infunde O Sn. D. MANOEJ;. :~.v. Ex .. está. em ccntràdição·.com. 
verdadeiro acatamento .é uma argument •çáo lucida, lo-. o Sr. presidente do conselho, que aceitou a minhaiéléa · 
gica·e concludente; o que me.impOe são as grandes ca-' . . .. : .. · ·· ... <.:é'.': 
pacidodes illustradas pelo esludo e peJa fXperiencia, que .. 0 Sn.; MI~ISTRO ~O.$ NE~OC~OS ~ST~ANGElltQS: .:;: 0 
por todos &ão respeitadas e citadas. Esta imposicão é Sr. pres.deate dl.l C?Dselh~ .. ceJt? a Idéa.de que OSC!'Imes 
auave. • pra~lcldos P.or suLd1tos d.o 1mper10~contra $Ubditos do im .. · 

• .J• • perta em pa1zes estran"'~Iros não sao puaiveis? · , Houve quem notls~e que eu llvesse u1to que a materra · 0 • . .· · ·. 

não es!á bem estudadl, o que parecia uma ceamra ái: O SR. D. MANOEL : -Nem mo é o-que. eu disse. · 
commissões. Por ora só o honrado membro por s; Paulo o .SR. IUINJ.STRO DOS NEGaCJOS ESTRANGEIRos: ~V. Ex 
~e encar.regou de defender o t~ahalho que ell<~• apreseu·á- diise que e1se principio era absurdo. . · . · ·. · .' .. ' 
rão; e a emenda ba pouco hda prova que me não en· 0 S D M · p· d:' • ·d· · .... · 
g:1nei. n. . . ANOEL:- er ve-me, eunao .. r~setaj; .. 

Voto pelo requeriment~. Q Sn. MINISTRO DOS NEGOCIOS ESTRANGEIROS:.;;.:_Ccímo· 
O SR. CANSANSÃO DE SINIMBU' (ministro dvs negocias o artig? de 9ue se trat\e que deu .moti~o.ao adiamen~o 

estrangeiros):- Pela segunda vez, Sr. presidentu, peço que discnu.mos .é ~ a.' que considera-digQos d~ puni-. 
a pai ~vra para me oppor ao ad amento deata matena. ção ?s s.ubdJto.s Lrasiietr?s ~uc c"'or:t·a l,eus concrdadllos 
O Sr. ..anador que acaba de fallar, a quem muito praticarem cn~es em parz e,tranoelrf, taxando V: E~·~de 
respeito, perfeilaml!nte se lembr~rá que, tendo em .um dos absurdo 0 art go, suppunha eu que •da cave. o prtaclplo. 

· dias dtsia sem a o a 'ido proposto um adiame.n1o deJta dis- O Sa. D. IliANOl!L: - Eu ná:> podia dizer isso; dar~lhe-
cussão por um nosso amigo, senad >r pela:provincia do hei uma e&plicação se quizer; · · . . 
Pará~ que não se acha hoje na casa, eu tomei a liberdade de 0 Sn. IIJINISTRo DOS NEG.OCJOS ESTR;f.NGEIROS :_:Não 
po~derar-lhe qut>, no intereue ~o project~ que fJ~ hoje. é preciso tomo-a já como satísfactoria. 
OÔJecto de nossos trabalhos, sena con•emente re!Irar o ' . . 
ad1amento proposto,, ao que elle benevolamente ;;ccedeu. , . O SR. D. MANOE

0
L :- Eu d1sse outra ?o~s~ para tax.ar 

Pelos mesmos motivos com que então fundamentei 0 de absurdo o art·.· 8 ; meu pensamcnlo .e dlller.ente. 
meu pedido opponho·m{;l agora á tentóltiva desse novo O.SR.l\IINISTRO DOSNEGOCIOSESTRANGI!JROS :-Como 
Adiamento. · . · o art; go não está em discussão; quando' chegarmos a efle 

Ouvi com attenção, Sr. prelÍdente, as razões aHegada; V. Ex. dará o seu pensa.mento, que rlesdc já eatou·peraua.:. 
peloJ nobres senadores que desejão a interrupção desta d1do gue não poderá delx.ar .de ser o mais conform·e com 
discus!ão, e confesso·lhes <JU·e n~o lhes acho raziio. a razão e com os bons pnncrpios; · 

Quaes 1110 e. sas ra?.ões allegadas? Sãll sempre as mes- Voltando, porém, á ·ma teria. do :~di~mento, direi q11e, se 
mas: f~lt 1 de estudo da ma teria. Quererá o senado fazer o Sr. presidente do conselho Já n~o tivesse declarado ao 
essa conD,são? Q11ererá clle declarar qtJe, não obstante scn~do q•1c sua inten.ção é pedir, logo que ae ullime a 
achar-se este ~ssumpto já de lu muito t~mpo sul>mettido 2a ~rscussão do proJecto, que elle seja novamente 
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remettido ás respectivas commissões com as emendas que manto proposto pelo nobre senad.lr po .'. Mato-Grrssà; 
lhe forem feitas, acharià que procedem com razão os . e todos fi1erão o.mesmo, tr~tárão da materia do anfgo,, 
nobres membros que 'desejão o adiamento; mas, desde porque não pod'ia s~r&bsolutamente separada na discus• 
que já J10uve aquelle pronunc~amento e o stn~do conhece são. Cada vez me convenço mais da necessidade de voltar 
que o pensamento do governo é que a mataria seja con- . f'ste projecto· ás c&mmi~sões, e teria votado, como já 
siderada com toda a madureza e reflexão; entendo que rtisse, pelo requerimento do illustre senador por .l\fat0~' 
não é mister votar-se pelo adiamento proposto; alé por- :Grosso, se o nobre presidente do conselho não Dos afi:in·.· 
qne, como muitoacer·tsdamente ponderou um nobre sena- çasse que, finJa a 2• discussão, o projecto voltaria. ás 
dor pela proviocia de S. raulo, o novo exame a que será commissões, afim de ser expurgado dos defeitos que se 
o projecto Sllbmettldo poderá ser mais proveiteso atten- lhe teein apont~tdo. Mas hoje no decurso da discus~ão do· 
dendo as commissões às razões e obstrVaÇGCS feitas na ÕldÍamento ouvi proposições que me chamarão a. tomar 
diiCU!são. parte na discussllo do art. 3. o .· · 

Portanto, pelos mesmos fundamentos por q'!-e me oppuz Ouvi, por exemplo, o nobre senador por Goyaz. dizer 
ao adum~nt? ~reposto pelo meu rwbre amtgo .senador . que o estudo detta. m.teria era uma cousa muito sim~ 
pela provmcta uo Porá, me op.ponho agora ao a-duunento · ple~, que só com a leirura dos escriptores francezes qu~ 
pelo nobre !enartor pela provlDcra de Mato ·Grosso. . teem commentarJo a legislação lranceza nesta p:ute, que, 

O SR. D. MlNOEL (para uma explicação):- Se V. Ex. só com a lrção dos debates do con~elho de estado em 
tivesse est.do aq11i na seHtão de quarta-feira, eu não França, estava.qualquer de nós habilitado para discorret' 
precisaria d .•r esta explicação; mas V. Ex. e& ta v a na ca- sobre a ma teria. . 
.nara dos Srs. dep11tados. . . . O ~·R. NAllUCO: -·Não disse isso. 

Eu disse que o art. ao deste projecto era incohertnte o Sa. VJSC():SDE DE MARANGU.A.PE : -Pai ece .• . 
e absurdo, por duas razões: 1a, porque, tendo o art. 1.0 

. disse. que 
marca1o só .sd> crimes publicos ptlos quaes fossem pro· 
cessados e julgados cs brasileiros que 0$ corn!llettessem o Sn. ~AllUCO : -Foi uma dar razões q~e àeu .. 
em paiz estrangeiro, no :ut .. 3° não se f iZÍa o me.mo a 0 S ~· 
respdto dos crrmes particulares; quero dtzer, este artigo R. dLVEIRA DA 1\fOT~A:- Vou.collocar-me ao pé 
.suj~ita os brasileiros a processos e julgamentos ~elos ~ri·: do nobre ~euador plra ouvtr melhor.· . 
roer; particulares mais insignificanses, porque dtz aSSim: O SR. VISCONDE DE MARANGUA'PE : -Eu tão vou re~ 
« Qualquer dos crimes particulares previ~tas pelo codigo petir ~ di,sse o nobre senador por Goyn que esta materia 
erim:nal~, ou, como diz o artigo das comnussões: «Algum e•tava muito bem deseuvolvi.la pelos escriptores fran·· 
crime p~rticular preVi! to pelas leis do imperio; • 28

, e esta c~zes que elle citou ; que elle achava ali i, por assim 
é a mais forte, porque me parece que torna o artigo . dtzer- o comer f~ito-; p:rrece-me até que citou 
menos digno de :er approvado como está. Diz o art.igo : Matter. 

(lendso) ã 
1 

· b d . 1 d uan.Jo ao 
1
·m O SR. SI1VlURA DA Mo:ru:- Fd uma razão que dei. 

« er o am em processa os e JU ga os, q l.l. • 

perio voltem, os bra,ileiros que em paiz estrangerro per- O Sa. VISCONDE DE MARANGUAPE: - V. Ex. disse 
petrarem contra brasileiros qualquer dos crimes. pa:tiCU· • que com a li~ão dos escriptores fl'&ncezes qualquer de 
lares prevütos pelo codigo criminal, havendo querxa do nós estava habllitado para entrar nesta discussão. 
ofl'endido,ascendentes, descendentes, conjuges, senhores, O Sa. SILVEinA DA MOITA:- Não disse i~t. o, não, 
tutores, CIHadores, e do promotorpublico, sendo oolfen· senhor. 
didó pesso1 miseravel. ~ Dizia eu que o absurdo de•ta 
disposição estâ 110 seguinte~. Eu 1i5urava o crime mais O SR. VISCONDE DE MARANGUA'PE: _._Então V; Ex. 
grave, e não vejo crime mais grave do que o parricídio; tenha a bondade de repetir o seu argumento. 
um filho matou StU pai em paiz estrangezro, e, esca- O Sa. SILVEIRA DA MorTA:- Eu düse que a dis.• 
pando á justiça desse paiz, fugiu para o Brasil; a família, cussão do conselho de esta:io francez e da; c~maras f<an
talvez por iuteresse pecuniario, não persPgue o parri- . cezas tinha illustrarfo muito a mataria, e não disse que 
eida e elle passeia em face de todo o. mundo com o fer- quem lê essas cousas não prechava ler outras. 
rete desse crime tão horroro>o: pois b'm, o artigo 
não dá á autoridade acção alguma para processar e julgar O SR. VISCONDE DE 1\IARANGUAPE: - Eu tambem 
o criminoso. podia servir-me da discujsão que teve Jogar nas uamaras 

'l'anto estas razões, senhores, são valiosas, que o Sr. pre- francezas e do proprio codigo f ancez para mostrar 
si dente d) conselho disse em aparte : 11 h to é um defeito que este ~rt. 3° não ha de passar como está. · 
do projecto. • . O nvbre StDldor p:la BahiB, quando teve um ap3.··tet 
~ão disse, portanto, o que suppoz o nobre ministro dos não sei de que Sr. senador, disze que em França al>ran~ 

negocios' estrangeiros, a quem tributo rfspeito e ccnsagro gêrão se todos os crimes particulares, e que era o mes:-
amizade, l\ f·Or JSSÓ me levantei para eEta. explicação. mo que CStavamos fazendo. 

Concluída a di>cuss~o, foi reJeitado o requerimento, O Sa. NAnuco: -O que eu disse foi que o unico co-
proseguindo, portanto, a do are. ao da proposição com a digo que designava os cri.nes particulares era:o codigo do$ 
respectiva. emenda das commissões ; e entào veiu â P.âzes-IIaixos •. 
mesa a seguinte · O Sa. VISCONDE DE 1\!ARANGUAPB : - A França não 

Emenda. os especifica ? 
« N~ art. 3°, em vez das palavras-que proceda queixa 0 Sn. NA:BUCO: ·-Não, senhor; diz em ger41 -crimes. 

competente-, diga· se- que proceda queixa ou denun 
cia, nos termos d~s leis do imperio·~- P1menta Bueno.- O SR. VISCONDE DE 'MARANGUAPE : -Pois bem; eh a· 
v1sconde de Sapucahy.- Queiroz. • ruo a attenção do seuado para esta parte do meu discurso; 

Foi apoiada e entrou coojuoct.mente em discussão. os nobres senadores hão de convir comigo na necesstdade' 
de uma proft.~nda reforma neste artigo. 

O SR. VISCONDE DE MAR.\NGUAPE:- 'falvez s.e te- · F 
nha reparado no meu a~>odammto em discutir esta mate· 0 codigo de rança não esp~ciüca os ~rimes pa~ti,cu· 

v lares quando trata de persegmção dos crtmes col!llmetti:. 
ria, eu que habitualmente me abstetJho de empenhar-me dos em paizes estrangeiro~; porém como se exprime E!sse . 
nas discussões. 1\Ias, sempre q11e se trata de uma lei do codígo? Etle refere-ae á definição da palavra -crime
tanta iroport~ncia como esta, o senado 5abe que nuoca que traz o codigo penal; chamo a attenç:to do $euado , 
deix.o de tomar parle no debate, muito principalmente para esta circumstancia. Por crimes, na França, Sr. pre-' ·. 
quando tivo de dar meu voto como membro de uma das sidente, entende. se só mente aquelle11 a que ~ão impo.stas 
commissões que cmendára o projecto. m· t' . r t 

Sr. presldentfb, eu já falle•, ainda que a~ticipad.a- penas a IC tva~, 10 uman es. • 
mente, wbre este 3Q <~.rtigo quando se dJicu:1u o adta· O Sn. NAnuco: -Não ha duviàa. 
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O·Sl\. 'VISCONDE DE MARA.NGUAPE :- To.Ios os outros e·men'dem L' 't 1 t ' .. . um o-me a ~ o, porque nao quero passa. r 
são excluídos desse artigo do codigo. do art. a,o · . . · 

U~u: voz: - Ellâo excluídos pel<ny>tema do mesmo O SR. MARQUEZ DE OtlND .\: - Sr~ presidente,. aqui 
codtgo• · · · · esrá uma e.menda que. coolirma o que .eu disse acerca 
~ Sn. viscoNDE DE MARA.NGUAPE:- Pois, senhores, d~ imperfeição do proJecto. E.n~o é ~ó neste ·r.aso que à 

q~Premns ÍLDita,ro COdigo l'r;;ocez, e vamOS es.tender uma t;JSCUSSãO ha de trazer a necessidade de emendas• tOdOS 
red~a qqan,tos crimej ptquenos pod'em haYer? os putros artigos pre~isão de. ser en:uindados, o'que ·.6 

. facll reconhecer examinando-os bem. · · · · 0 Sn. SILVEIRA DA iV ÓTTA :-Isso não quero eu! · ·· 
N~ emeo~aaccresceuta:re a p.1la~.ra-::-denu~cia-,·porque 

O· Sll~ VISCONDE DE ·MARUGUAPE: -Como é então n~ d1scussao. ae ft!z ver .q;ue 0 ar~ 1g0 do P"OJecto ;;brangia . 
que V. Ex..-, tã9 illustrado como é,· vai consagrar as somente os casos de que1xa partrcular, ficando incluídos 
:palavr:~s que aqui e6tão? Eu até quereria.'otfe,.ecer uma todos. aquelles em. que tem Ioga r. a intervenção oillciat 
emenda se tiv~s~·e esperança de qu., ella passasse; e ~g«?ra.extge-se que1~a ou.denunc13, nos termos das Jeis·do. 
·minha fmenda •eria neJte se atido: como não temos Hnpcno; mas não 5el se estas palavras: -:-nos termos das .. 
penas inf~mantes, eu proporia que a dispo.síção se esten- leis. di> imperio ..:_ sa~vão ~omplctamente 0 incônveniente, 
desse sómente aos crimes a que esttvessem impostas de poder dar-se á dispostção uma iutellíacncia extrava~: 
pe.nas de pri~ão com tnib'a!ho. Ao menos procuremos oi gante, e vem a ser de licar auto risada um~ e outra' cousa 
cr1mes que teém esta grande p1~na, e não aquelles a que em todos os casos. Eu diria antes:-:- nos casos em qUe 
se 1rupõe a pena de um ao no ou mezea de pr hão simples, c~ da uma des.sas fo~malidades tern logar ~ ; · 0 ,que quer, 
e. até de multa, porque não são só mente os ..:rimes poli- dizer que haJa quetxa nos casos em q11e deve ha·ver e 
ctacs que teem pena de milita, mesmo n:os particulares se denuncia nus caio:~ que a exigirem. Creió qUe de$te i:n~do. 
dá· rep:lração do damno. Pois tudo isto I:a de entrar na se melhorava a red;.cçâo. . . · .. · · · · . 
li$ta· dos crimes particulares! · · Como quer que seja, porém, não anmitto á amplitude 

O :SR.1'!flllANDA.: - IÚ de haver extradicção para to- do arti~t>, como n~o admitto a generalidade da doutríoá' 
dos esses crimes T . · do proJecto. Amphar•se a acção da autoridade a todos. os 

O Sa. VISCONDE os MARANGUAPR : - Disto estamos crimes, quando prat!cudos. fóra do ímperio, acho que é 
bem livres, porque não depende da vontadedo governo. uma perseguiç~o que hadc ser f~'tal muitas vez~•·: .A 
O que ha é que quem ler a lei ha de suppor qtJe não es- emenla 5.alYU IDC?here.ncla do prQJecto comsigo mesmo; 
ta mos versad 1s n~ mate ria, fJOrque a extradic~ão suppõe mas contem uma disposlçãohorrcirosa, q11e é autorisar a 
vontad<! de dous govern'os. accusação oflicial em tod05 os casos em que el!a é auto~ . 

Mas., pPrgtinto eu, erte arti~o não merecerá uma cor- risada para os crimes commettídos d~n~ro do imperio.. . 
recção radical? Na 1 sárá preciso ir estudar nossa Jegi~la- Voto, portanto, contra esta emenda, postq que me pa...;, 

rece que melhoraria um pouco· o artig'). · · · · ·. ção, para compara-la, e ver quaes são os crimes gravissi 
mos a que se impõe pena correspolideute pouco mais ou O SR. SOUZA. RAMOS: -Sr. presidente, deixeipassàr 
menos á dos crtmes em França? Penso que nos codi~os os arls. 1. 0 e 2° do projecto, sen~ toi:nar a palavra, porque 
das outras nações acontece o mesmo que no codigo frau- guud.va-me para a sa dis~ussão ;. seud.o que não nutro: a·· 
cez; não 1e tem servido senão da palavra - crime -; p•etençàn de esclarecer, Illustra,r a d1scussão, mas sim
mas os codigos pen~es dessas nações não se teei:n ha- plesmente enunciar o meu voto. Entre.tanto, o nobre prc-
St;ado no da França? s;de.nte d~ couselh.o acaba de an~unciar. que,. finda a, 

o sa..· MIRANDA:_ E te dos teem modificado. 23 dlscussao, ha cte requerer que seJa o proJecto outra· vez 
examinado .pelas commissões. Neet:.~:o ciiCunistanCías, pa· 

O Sa. NAnúco: - Para mais, neste sent'do. rece-me de alguma convenienci'a que quem tiver duvidas 
O Sa. VISCONDE DE MARANGUAPE: .... Estou persua- sobe e elle as exponha, afim de serem tomàdas ein comide

di.Jo de que, apezar âe.ser contestado agora, se este pro- ração. Reconheço, Sr. presidente, que a materia está bem 
.i~cto fvr ás comwissões, este artigo não volt~rá assim; estu·lada, como nos ponderou o illu:tre · senador. pela 
h a d ~ ser emendado. no senti·io em que estou fallando. província de Goyaz; e· vou ainda mais longe: a m.ateria 
E' preciso que a di·po~ição se .refira sócnente aos crimes está estudada. de mais. Se o senado recon&iderar a dis. 
graves, cuja punição importe á sociedade. cussão havida, verá que cada um dos illustres senado-. 

Ainda h a 'm:tis outra cousa : aqui dá-se a qualquer par- res sustenta a mesma opinião coi:n um princípio dilfe
ticillar o direito de queixar-se contra as offeusas que lhes rente, o que me indlZ tambem. a. crer ·que abundan
forão fcit_as por outro, e dt>pois se diz que: ~ na falta das lissíma é a fonte dom argumentos para a sustentação deste 
queixas ou denuncia, póde accusar então o promotor projecto. · 
publico. • Não te oh o aqui o projecto; mas pmso que e> te E11 vejo, Sr. pre~idente, nesta ma teria uma questão que 
é o sentido. Sr. pl·esiucnte, eu quizera que, dtlsignando- deve ser resolvida pelos prlncipios do direito internacio· 
se ·os crimes (como convem, no sentido em que acabo de nal, e outra que depende pura e simplesmente da appli-. 
faUar), então f,lsse aa promotor publico que competisse caçíio dos princi pios do direito criminal. Na questão de 
exdusivamente. a denuncia ou accusação de tAes crimes, di~eito faterlJacional, restricta á nossa competcncia para 
porque tambem a~sim é na França. decretar a punição de crimes commettidos por brasileiros 

O nobre senador sabe que um dos de[eitos que se no estraogeiro, voltando ao paiz, eu não tenho duvidas de 
notiio nl legis'ação franceza é 0 de se não dar acção ao maior gravidade, e concordo nos plincipios com que teem 
p trtu~ubr nos crimes particulares ou delictos; o particu- argumentado os nobres 1enadores que sustentlio o pro•. 
lar. vai sempre ao promotor publico, a elle é que $C di ri· jecto ; ma• na questão subordinada aos principias do di· 
gP., e diz.: .~ Fulí:tno me offendeu • ; .e sempre é 0 promo- rei to criminal me parece qlle se deve fazer uma applica· 
tor pllLl.co que dá a denuncia e accusa. Por consequencía, ção differente da que tenho vbto amtentada:por illuatres ' 
como é que vamos ; brir a porta a todas essas queixas? membros desta casa. 
O pt·omotor publico é um !.tomem letrado, que pó de exa ·• .Não creio, Sr. p.residente, que a· omissão da lei penal· 
minai· e apreciar bem .as provas. E' urna diiS couias que a respeito dos delictos que agora se pretende comprehen
se censura alli quaoto aos crimes particulares; porém der seja uma lacuna, um defeito, e que só por amor desta 
nos crimes publlcos a parte deve ir ao ac~urador publico, consideração devamos fazer uma lei. O legislador do 
porque t!lltl'lo elle, não &ó accuaa o crirne, como trata dos nosso codigo crimillal viu estas questões, e nem podia dei· 
meio~ de o!Jter as provas. . xa1• de ve·las, porque força é reconhecer que, não se po· 

Eis aqui, Sr. pre3idente, a1 lrgeiras ponGleraçõeJ que dendo em materias antigas e sobejamente demonstradas 
faço, para justilicar a necessidade de emendar este artigo. io.ventar, tão competente, til.o habilitado era elle para 
Eu quereria mand.:u· uma cmencla á mesa; potém •receio acompanhar os prmcipios !umiuosos da sciencia como 
q11e ella não passe. Toda~ia espero qlle as commiss(les nós que pretendcml.ls corrigi-lo. Se a dilierença das épo· 
emendem o artigo neslo scn~ido : é imp:>ssivel q11e o nilo cas !leve trazer alguma alteração, esta não nos póde ser 
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favoravel no conceito dos homens justos. Na queiJe lempo 
ma terias desta importancia erão tratadas com rnai:. attenção. 

Nós hoje, senhores,· permitta-me o sen .• do que o diga, 
temos reconheciJo. ern graud~ escala a tutella do gover
no ; a iniciativ~:~, e até mesmo a influencia da opinião in · 
dividual dos membros da; camaralll leg:sl.ativas em mate· 
rias importan~es, está morta. Nioguem se aniwa a iniciar 
e sustentar mtdidt~s de alcance sem a vontade do goveruo. 

Tanto, Sr. presidente, é verd~de que o legislador dtJ 
codígo criminal viu e~t1; questões que cowprehmdeu 
em suas disp1 sições alguma1 especif's. E' punivel o cri 
me do brasileiro qne se ali8ta nas bandeiras do inim=go 
contra o seu paiz ; llqui temo1 .,ma questão qne atft.!cw 
o direito internacional, e assim outras e$pecies f•.>J ãa 
comprehendida1 no codigo crimioal. Tenho, polss Sr. pre
sidente, que o cc,digo crimioal intencionalmeniÁ legi:luu 
deste modo. 

Agora pretendemos reformar esse codigo, f.zendo 
extensiva a repressão penal, submetteodo a e lia actos 
que até ~gora não esta vão sujeiras. Podemos l~ze·lo; 
os princifios do direito interna.cionat vã., n:1s vedão; 
mas ·cumpre examinar se procedemos prudente e justa. 
mente na applicação dos prJncipios do direito criminal 
que daqui por diante devem dominar a questão. 

O dirtito de punir funda· se essencialmente no direito 
da seg•uança que compete a cada individuo, no direito 
da segur;;nça que compete ao estado como pessoa mo· 
ral, ou, o que é o mesmo que se tem dito .em melhor 
phrase, -na ju5tiça e interesse social. l'rlas, porque te· 
mvs o direito de erigir em delicto um acto que r('pU. 
tamos olfen.ivo â jusúça ou •o intere.sse wcial, ou, o 
que talvez importe o mesmo, eatender a lei repressiva, 
segue-se que o devamos fazer? 

TenNe ~uHentado a affirmativa, porque a França legis
loll ne:.te senti ;o e outros paizcs imitárão a França. 
Mas, renhores, na tranJplantação das leis ha muitas cou
sas a condJerar-se: nad~ mais f~cil da que tran=p!an
tar· se verbalmente a lei; .mas a lei real deixa de exi;tir, 
não produz os seus effeitos, se elln não é requerida pd,s 
circumHaocias do paiz. 

01a, perg•mto eu, as nossas circumstancias são as mes
ma: dtssei paízes, ~ão as mes!!;as da França?' Nem nó • 
tstamos na época em que essa legialação foi feita, nem 
tambem as noss~s circumstandas geographicas são as 
mesmas. 03 e~Udos da Europa, vivendo qu:•si em com
muro pela Lcilidad0 de communicaçõ~s,dill'erem m111to 
do Brasil, separado grande :nente dos outros ~st;,dos e 
apenas em uma communieação rp:ais immediata e m3is 
activa com as republicas vizinha~. 

O sn. NABT:JCO: -Aqui está. 
O SR. SouzA RAMOS:- Nesta circurn~tan1ias, C•1nvém 

a ttenrler-w á nossa posição. Se se trata)se de uma lei 
respectiva ás nossas fronteiras, cu nlio teria duvidu a 
ofl'ereccr ao seoa lo; mas oÓ$ tratamo.s dt: fazer uma 
lei geral o por uma circumstancia parftcular. 

Em facto de lei, S "· fil'esidente, é a doutrina que aprendi: 
allegar urna boa razão é aiJeg1r os bens e o~ males que 
da lei pod.:m resultar. Quondo se allega um b~m que 
pó de resulta r da I e i tem-s~ ~llegado uma boa 1 al.ãO em 
favor à dia; qnando se ~llega UJl mnl que póle vir dJ 
lei tem-se allegado uma b· a razão conLra ella. 
· Vejamos ~e os L~ns que esta lei pó de produzir slio su 

períotes aos males dtJllll c autorisão uma disposição 
l:lemelhaute á que S\! discute. 

Teem se d . .11.lo nos estJdos vizinhos alguns crimes de 
brasileiros coutra. b asileiros (isto refere se ao artigo que 
se dh~ute),. os quiu:s, .rllla o.mhsão da nossa. lrgislação, 
teem ucado 1m punes; ets •~qut um bem que ha de vir: re~ 
Jlrimir-se ulguns delictos nos esrados limitrophes, com· 
mel tidos por b1·asilcit os contra brasileiros. lili>S estl lei 
nCío tem inconveniente 11lgnm, não póde trazer algum 
mJ.l? A e meada reme!lida a mesa pelo illustre relator da 
com missão compreheode, além dos casos d:1 q11eixa, os da 
denuncia c }'rocedituento ollki~I da .iustiça nos crim~s 
particu!JreG: esta dispo~i·;úv nüo abre a porta a ncci!
$1JVj ~s calurnnio~as :• 

· Depois de uma lei semelhante o'b•asileiro que sabir de 
seu paiz em viagem, por exemplo, á Europa, Dão está .su
jeito a uma accus lÇão calumniosa7 N!io é possível- ou não 
é facil artid a :1ente um illim'go muu'r·se de documentos 
falsos, de f.t lsas testeu: unllas, e promover uma ar.cusação 1 
Parece que sim i· e então aqui temos que para evitar .um 
mal, que poderia ser evitado por uma lei especial, n6J 
V<mlos legislar geralment~, expoodo a um vex~me o ci
dadão brasíltliro. 

Em todJ este. decurso de 30 annos em que tem 
vigorado o codigo criminal me parece que, se exce
ptuarmos e•ses acontecimentos nos e~tados vizinhos, 
nenhum facto vem reclamar a necejsidade de pro·viden
cias semelhantes; c, portanto, deve-se reconlíecerque não 
temos o direito de legislar de•te modo, porque não. temo1 
O direito d0 fazer lei$ de mero apparato, IÓ para CODSÍ~. 
gua.1 mos no nosso codigo ai theorJ AS apregoadas como. ;s 
ma1s adiantadas ne~ta maleria. Q11ando se trata da legis
lação pe1ul, o legisladllr pruJente attende á necessidade 
della, que é a sua ba•e e o seu funilaaiento. · 

E a proposito aven·iurarei esta opioiilo, Sr. presidente, 
qu.e em ma teria de legislação penal a pe1 feição ou maior 
adtantamento está na razão inversa de sua extensão.Quan
to menor é o numero de disposições rerressivas, tanto 
ma:s perfeita é a lei, mlllbor guarda e attende á },herdade 
do cidadão. 

O Sn. NAllUCo: -E1ta proposição é absoluta? 
O Sn. SouzA RAllfOS :- Q11ando não estavão tão adian

tadas as idéas a este respeito as leis criminaes. de drlfe
rentes paizes comprehen i ião 'casos que a civilisaç!io eJi. 
minou dos codigos modernos; assim desapparecêrão as 
leis sumptuarias e outr ali de semelhante natureza. 

(}SR. SILVEIRA DA MOTTA:- A cívifisação tem trazido 
a nece5sidade de quali.tkçõcs novas. 

O Sa. SouzA. RAMOS: -A' proporção que a civili3ação 
se augmentar as h·is repres.ivas irão dlminu·ndo de ex· 
tensão. 

O SR. NAnuco: - Conferme os crimes. 
o SR. SouzA RAIIIOS: - c~ nf .. nme o paiz for mais 

civilisado, a, nece~stdades da repre~são iréo dimiouir.do. 
Esta considrração tem a11p!"caçãn para a imitação que 
se nos ttnl querido imp.>r da legisloçiío da Fr;,nça e de 
outros estado;. Fiq~emos n.~ pol!to l'OJ que DOS ach mo~, 
e esperemos a de~ejada undora.Jd,, d;1 õos progressos da 
civilisação, que traráo para os outros paizes a desneces· 
sidade de tão larg~ repressão. 

A emrnia das illustres commi~sões, estendendo are
pressão a todos os casos em que a denuncia tem logu, 
não sei em qu~ principio poderá se basear. Os nobres ora
dores que t~em tom~do parte oeH 1 discus•ão, e princi
p~lmente o iii ustrado autor do projecto, teem justifi
cado c.d..l artigo com a applicação de um principio Ern 
que se fuud~J á a emen ia? No principio de pi otecção .... 

0 SR. NADUCO :- ~ poiado. 

O SR. SouzA. RAMOS: - .••• com qlle o nobre aulor dtl 
projecto sustentou a disposição pr imo1di ll limitada ao~ 
casos de queixa? Sendo assim, fic11rá dP.mc•nstrado que o 
nobre senador e o• ill11stres autoreJ da emenda entendem 
que o esta,!o tf·m obrigação de reprimir 01 delictos prati
cados naquellas circomstaocias, c então devem reconhe
cer tambem a neccs•idade de dar-se ao estad0 os meios 
de aaibl"azer este defer. Para a r<'p>essão dos crimes den· 
tro do palz, par a c.,Jiigir as provas e proporcionar os meios 
de um processo em que a verdade pos~a apparecer, o E'S• 
ta lo, ou a administração publica, está a· mado dO$ meios 
de uma pohcia organisada, a'ém de outros de que dispõe 
e que as circumsrancias do logar do delicto e presença do ' 
deunquente oll"erecem mturalmeote; entretanto se reco
nhece que a repressão dos crJmes entre nós não é tal 
como seria para des~jar. Mas de que meios ficará armado 
o gove•uo para reorimir os crimes commettidos 110 os· 
trangeiro, para colli,1ir as provas, para descobri·las? 

Será preciso crcar-se uma policia espcciul, será preciso 
est.:.1beiecer umr.1 espion:Jgem act:n nos logarcs on.le 
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se acharem dous brasileiros, visto que o estado tem a 
obrigação, tem o dever reconhecido na lei de proceder 
como se o ddicto fo11se com'Lettido dentro do p.liz. 

Sr. presidecte, talvez por não ter estudaio de mais 
esta materia esteja um pouco atrazado nelléi; mas qua~:~to 
a mim o e~tado póde e deve reprimir alguns delictos com· 
mettidos por brasileiros contra brasileiros em paizes es· 
tran~eiros, pelo principio da segurança que deve aos 
membros dd!e, que exclue a ving'lnça particular. 

O Sa. N.Anuco :-Apoiado. 
O SR. SouzA .RAMOS : - Póde-ee dar o caso de um 

brasileiro em paiz estrangeiro commetter um delicto gra
ve contra um brasileiro e irnmediatamente retirar~se da· 
q11elle paiz, voltar ao ~eu, não podendo pela sua ausencia 
ser lá punido, e· não pod~nd•>, conforme a lei actual, ser 
pro,cessado e julgado aqui por ter sido o crime commetti
do fôra do paiz : neste caso é necessario alguma provi· 
deJJcia que evite a vinganç.• particular, que seria o unico 
recurso do offendido. 

Por este principio, portanto .... 
0 SR. NABUCO: - E\ tá justífi~ando o artigo. 
O SR. SouZA RAMOS: - ... pelo dever que tem o ('S!a· 

do de reprimir os crimes commettidos dentro delle, como 
medida preventiva e de segurança, vai punir o delicto 
commettido-fóra do paiz. O direito de protecção,· pi'in
cipalmente quan·lo vivemos em contacto com nações 
civilisadas, póde e deve ~er exercido de outro modo: 
temos o direito de re?lamar a punição do ~rasileiro que 
lá commette algum cnme contra um brasileuo. 

O SR. NAnuco :-Mas elle co~mette o crime lá, e vetu 
para cá. 

0 SR. SOUZA RAMOS :-Então póJe ser punido pelo 
principio da prevenção, para nao dar Jogar á vingança 
parucul..r; mas üto não se dá em tojos os casos, para se 
legislar por esta maneira generica. 

O SR. NAnuco : - E' para quando se der. 
O SR. Souu BAiliOS : -Demorando-se em paize~ es· 

trangeiros as pessoas interessadas, não ha necessidade 
de uma disposição semelhante. 

O Sa. NAnl!co : - E' para quando se der. 
q SR. ~OUZA. ~AMos.: -~e descermos a urna analyse 

mais parttcula•·, não se1 como o illustrado autor do pro~ 
jecto te sahirá da difficulda leque se offerece objectando
se com os seus princípios. Tra.tando-se do art. 1.0 , disse 
o illustrado llutor do projecto: « A justiça e interesse 
social é que determinão o direito de legislar a este rei
peito. » l'rlas o interesse social oiTendido é ma: o r ou me
nor, conforme a gravidade do delicto; e, portanto, a pu
nição não deve compr~henda tod<lS os delictos, mas 
sómente os mais graves .... 

0 SR. VISCONDE DE MARANGUA.PB :-Apoiado. 
O SR. SouZA. RAMOS : - ... e é por isw que se espe

cificárão os artigos do codigo a que fica restricta a 
1 e pressão que se c1 éa. 

O SR. NABUCO:- E' o olfcndido; mas agora a llypo
tbese é outra. 

O Sa. SouzA RAMOS : -Entretanto, tratando se de 
crimes p:.rticulares, a~pl!ca-se em to~a sua extens~o a 
lei penal, até agora ltmttada aos cmnes cornmetttdos 
dentro do paiz. 

Parece.-me que não lu ni11to uma applicação rigorosa 
dos princlpios do nobre s.enador. Se guando ~ estado é 
o otrendido se punem somente os cnrues mats graves, 
tambem quando os pJrtir.ulares fossem os oiTendidos 
a punição não devia ter logar senão ~:~os casos mais 
graves. 

Uma disposição tão ampla, Sr. presidente, a meu ver, 
requer tamuem alteração na lei do processo. Quando 
se trata de uma accusação contra um individuo no Jogar 
onde elle reside, ou no Jogar onde o crime fot commet~ 
tido a innocencia não precisa cercar-se de tantas cau
tela;, No caso de u;na accu3ação calumniosa, que não ó 

impos~ivt'l e que será frequente quanJo a lei der aber
ta, no proprio · Jogar ondt: se diz cummettido o delicto, 
·lU no logar onde re,ide o réo, tem elle os meios a seu 
alcance para mostrar sua innocencia, prom•:veodo sua 
d~ftlsa; mas, se $e trata de um· delicto que se diz com
me•tidl) em pa;z estrangeiro, quanto mais innocente for 
o réo tanto mais desprevenido estará, e todos sabem o 
vex!Jme que soffre uma parte accmada em crime ina• 
fLwçavel, ou que tenha de responàcr pelo crime qne so 
lhe imputa n > prazo breve e per<!mptorio da OO$Sa lei 
do processo. · · 

Quando se trata, pois, de fazer extensiva a legislação 
penal a crimes comrnettidos róra do paiz, de força e ne
cessidade era para sc.lva·guarda da"innoceccia alterar-se 
~ lei do processo. • 

A não ser, Sr. presidente, pelo prfacip!o da preven
ção deu r1 outro delict•>, para evit'ir a vingança particu
lar, que se deve guiar o legislador nesta mater1a, eu serei 
levado a duvid11r de doutrinas que até agora me pare· 
cião verdadeiras. Ensinão os criruinali~tas que, tratando· 
se de um delicto, não se deve olhar simplesmente para o 
primeiro dfeito dt!Ie, para o mal que rt!,su\ta com rela· 
ção l!O c·ffeodido; ha no delicto outras circumstancias, 
a attender-se para a severid lde da repressão. 

0 SR. SILVEiRA DA 1\IOTTA:- 0 mal de segunda 
otdem. 

O Sn. SouzA. RAMOS: -Sim, ~enhor. Nos delictos ha 
que considerar o m:d de primeira, de segunda e de ter
ceira ordem ; nos ddictfls commettidos no estuogeiro 
não ba senão o mal de primeira ordem, não ba senão o 
darnno causado ao indivrduo; mas o alarma, o perigo1 •a 
qtte ficão expostos e alfecta a mu tos outros, não existe. 

O Sn. NABUCO : - Então existe o alarma, o máo 
exemplo. 

O SR. SouzA Il.uros : - Não existe infracção de lei· 
no proprio terrilorio. T<Jnto mais distante é praticado o 
deli c to~ tanto menor é o alarma, porque ningutm ~e julga 
em pengo. ' 

O SR. NAnuco : - li-tas quando o criminoso vem ao 
paiz e fica impune? 

O SR. SouzA RAJUOS : -Sem duvida qne não nos assus
tam·)S com um homicídio, com um roubo commettido, 
por exemplo, na It .• lis, como sendo o homi~idill e orou
bo commettidoli no proprlo Jogar onde e~tamos. Consi
derações que até agora te.nho visto sustentadas pelos 
criminalista& como essenCiaes quando se trata de ma
teria penal não vejo attendidaç. A frequencia do de\icto 
e outras circumstancias influem no modo de legislar so
bre ,ua renressão; e essas circumstancias se dão diver
aamente q~ando o ?rim~ é commettido no p~oprio paiz e 
quando é commet.ttdo fora. E.ntretanto o prr·JCCto pare9e 
a nad1 disto attender, approx1ma-se neste ponto de legts· 
J:v~ões que estão atrazados de muitos seculos. 

Sr. presidente, me parece que nãe devemos fmprehcn
der· a tarefa de !azer uma lei de apparato, de avolumar o 
nos!o codi"o criminal, só mente para acompanharmos os 
codi.,.os de ~utros paile$; cumpre reflectirmos seriamente. 
Ha ~eccssidade desta lei por caus;A dos acontecimentos 
de nossa f: onteira 1 Pois legislemos a respeito da fron
teira, façamos uma lei justificada pela neces~idade. 

0 Sn. SILVEIRA DA. MOITA: - Nem a respeito da moe• 
da falsa v. Ex. quer uma providencia para os falsificado
res que voltá o para cá,.? 

O Sn. SouzA BAiliOS : -Essa disposição se acha com~ 
prehendiclll no art. 1.0, já votado .... 

0 SR. SILVEIRA DA MorrA. : - Então admitte? 
o sn. SouzA RAMOS : - ... e eu não estou dis~ulindo o 

at t. 1,o, Entretanto notarei que não ten.ho conhecimento de 
factos que torne.m necessaria a medtda propobta: póde 
eer que esses factos e~istã? ; ?las ~u os iguo~o, não sei 
que brasileiros tenhão 1do fabriCar íóra do pa1z moeda, e 
depois voltado para cá. Sabem todos que se tem fabricado 
moeda falsa dentro do paiz, c fóra deite sómente por e: .. 

ltí 
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trangeiros. Para o primeiro caso temos lei: para o segun
do caso, como o nobre senador já nos disse que é em 
Portugil ?ode existe. a pri~cipal fabrica de moeda falsa, 
observarei que a este rcspe1to :amos um tratado, e se o 
tratado oão ba,ta procuremos IniiOVa-lo. 

O SR. NAllUCO : - O tratado n~o comprehende este 
caso. · 

O SR. SoUZA RAMOS : - Não comprchen i o eEte caso; 
mas este caso não consta que se tenha dado. P<1ra os ca 
sos frequentes temos uma convenção com Portugal. Se as 
medidas de que até agora se tem l.1nç do mão não bastão, 
adoptem-se outras, pôde-se mesmo adoptar a que está 
profosta: não combato o principio. 

o SR. SILVEIRA DA n1oTTA: -Citei múeda, p:~rque 
V. Ex. es·.ava fall•ndo em principio geral ; parecia con
testar a base da lei. 

O SR. SouzA RA!lfoS : -Não contest·J a base da lei. 
O SR. SILVEIRA DA MoiTA: -Chamou-a lei de ap 

parato. 
O SR. SOUZA RÀMOS : - Tenho contestado a necessia 

dade da applicação dos princípios em que a lei se funde 
na extensão em que ella está concebida. Taivez não me 
explicasse bem. Entendo que não devemoi fazer urna lei 
só porque podemos, só por imitação : uma lei nesse caso 
seria lei de apparato : quero, tr.tando·se de uma lei pe
nal, que a necessidade, apoiada nos factos, a justifique. 
Assim, demonstrado, como já foi, que as circumstttncibs de 
nosla frontetra exigem esta medida, Entendo que deve 
•er adopta-la, mas especial para a nossa fronteira. 

O SR. NAnuco : - Seria uma lei excepci<mal7 uma lei 
odiosa. 

. O Sa. SouzA RAMOS : -N~o seria uma lei odioHl, por
aue a excepção se funda na razão de contiguidade de 
têrritorio e frequencia d<Jco·nmunicações. 

Nossas cir cumstancias, nossos interesses, exig•m uma 
repressão mais efficaz contra motdeiros falsos ? Convem 
que se pnnão, porque factos se teem dado ou. ser4 facil 
que se deem de brasileiros irem fabricar moeda fat.a 
fóra do paiz e depois voltarem? Não me opponho a uma 
lei repressiva neste sentido; a necessidade a justifica. 
Estes são os princípios que tenho e$tabelecido; e servem 
para contestar o que se tem dito soLre a n~cessidade de 
supprir-se uma lacuna que ha no nosso co'i1go, trazendo 
para elle as disposiçõ~s dos codigos modernos de nações 
adiantadas em civilisação. A aspiração de por t-sta ma· 
neira entrarmos na lista das nações civilisadas é que eu 
dis:oe que o legislador prudente nào devia ter em mate· 
tia p~nal, porque em materü penal quanto menos se le
gisla mais perfeitamente se legisla. s~ não ha necessi· 
dade da ~xtensã.o penal, não a f~çamos; se, porém, ha 
necessidadP, legisle-se com bom fundamento. 

Sr. presidente, a questão versa exclusivamente sobre 
o art. 3.o Eu não duvidaria ad·Jp!ar uma disposição que 
fosse mais r;•stricta; q11izera que se precisasse a cir-. 
cumstancia da presen~a do réo para ter logar o processo. 
Como está redig;do o artigo, me parece que pó de ier pro
cessado, ainda mesmo ausente. 

0 Sll. SILVEIRA DA MOITA:- Só quando voltar. 
O SR. SouZA RAMOS: - Quizera tambem que se limi· 

tasse ao cas:> da queixa, excluiado-lc ainJa difi'erentes 
casos cm que ella póde ter logar. 

0 Sn.. SILVEIRA DA 1\IOTTA: -Sim, senhor. 
O SR. SouZl RAliOS : -Não duvidaria admittir a de

nuncia, mas em poucos e de,ignados crimes de maior 
gravidade, por exemplo homicídio, e outro,, que, com
q~an~') tenhilo pena ~euor, filcilmente provocào a susce
p~!Lihdade do oJfend1do .... 

O SR. SILVEIRA DA MorrA: -Con:ra a honra e co11tra 
a propriedade. 

O Sn. SouzA RAiiiOS: - Contra a hont·a: contra a pro· 
Jlricdnde pre~im hlveralguma cautela, p~rgue, portxc!D· 
11lo, a di,posição do nos:;o cod1go a re$petlo do estcllw
·llíl.iO tem Lido um elanerio tal ... 

0 Sn.. SIL Vll:IRA DA lUOTT.A :- A culpa não é do co~ 
digo. 

O SR. SouzA RAMOS :-,; .• que seria bastante para 
comprehender qua$itodos os crimes que podem ser~om
mettidos. 

Assi!ll, bem explicita 6ca a minha opinião a r~speito 
do artigo : coov.-m limita-lo a certos e dt:termm::.dos 
casos em particular, dando loear á accu:~ação por parte 
da justiça, ao procedimento olficial em certos crimes 
ma11 graves e que, provocando a susceptibilidade do o!Ien • 
dido, possão dar Jogar a vingança particular, iutolera
vel em um paiz civililado. · 

O SR. PRESIDENTE declarou a dhcussãoadiada por não 
haver casa, e deu para ordem do dia da ~egtiinte sessão: 

1a e 2a di;cussão da proposição da camara dos deputa
dos ãeclaran.Jo que o Bauco do Bra~i! e suas caixas fi
liaes são obrigados a real.zar 2uas notas em moeda me· 
tallica, á vontade do portador; e as outras m~terias já 
designadas. 

Levantou-~e a sessão á$ 2 horas da tarde. 

f~u sessão 
EM 9 DE JUNHO DE 1860. 

PRESIDENCIA DO SR. lliANOEr, IGNAClO CAVALCANTI DE 
LACERDA. 

SuntMARio.-Expediente.- Ordemdodía.--A questão ban· 
caria.· Declaração do S·r. presidente do conselho. Re- · 
querimento. Di.,eursos dos Srs. Souza Franco, presi· 
dente do comelho, D. Manoel, Carneiro de Campos, 
visconde de Maranguape, Dias de Carvalho, Vasconcel· 
los, ministro filos negocios estrangeiros e S.lveira da 
Motta. 
A's 1.0 3/~ horas da manhã o Sr. presidente abriu a 

sessão, estando presentes 30 Srs. senadores. · . 
Lida a acta da anterior, foi approvada. 
0 SR. 1° SECRETARIO deu COlHa do seguinte 

EXPEDIENTE. 

Um aviso do ministerio dos negocios do imperio, re~ 
mettendo um dos autographos da resolução da assembléa 
geral que approva a pensão annual de 8008 ·concedida 
reparlldameote ás filhas legitimas do fallecido contador 
geral do thesouro nacional, Antonio Caetano da Silva, na 
qual resolução Sua Magestade o Imperador conseute. -
k'1cou o senado inteirado, e mandou-se commun1car á 
camara dos deputados. · 
~m req,:erimento de Ezequ1el Alfredo dos Santos ~i

beiro, pedmdo que se mande por um acto legislatiVO 
admitti-lo a exame de an~tomia descriptiva antes da 
matricula do !!o anno da faculdade de medicina do Rio de 
Janeiro, apresentando préviamente approvação do exa· 
me de ]Jistoria que Jbe. f~Jta.- A' comwi5Sâ0 de instrUC· 
ção puLlica. 

Outro de Jo:é Fruncisco Barbosa, correio da secreta
' ia do senado, pedindo augmento de vencimento. -A' com 
mí&são da mesa. 

Ccmparccêrão no decur$0 da sessão mais 13 Sr.-. se
n!Adons. 

ORDEM DO DIA. 

QUESTÃO BANCARIA, 

Entrou em fa discus1ão a proposição da ramara dos de;. 
putados declanm.to que o Banco do Brasil e suas caixas 
llliaes são obrl5ados a realizar Juas r.totaz tm moeda me· 
ta!lica, á vonta4e do portador. 

O SR. FERR.\Z ( pres1:dwte do ccnsellwl: - Sr. pmi· 
dente, chamilndo o governo á ditcussfio esta m;,t~ri~' 
foi ~uu intcnc~ão ()[crecer cm1n ·as que altcrão c mod,fi-
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cão sensivdmente as disposições da proposição da camara 
dos Srs. deputados que acaba de ser submelttda á consi
deração do senado. Como, porém, n.a fórma do no~sa re
gimento, as emendas só podem ter logu na i 4 di.~cus
sãCI, reservo para então as que tenho de oll'erecer á pro
posição de quü se trata. 

Julguei do meu dever prevenir ao sen2rlo que tencio
no apresntar e;sas emeodas, sobre as quaes em tempo 
conveniente pedirei toda a sua atleoçào. Assim que forem 
lidas e apoiada:~ requererei que sejão enviadas á com
mhsão de f .. zenda~ Creio, portanto, q11e os noures sena
dores vão terão escrupulo cm votar para que passe á 2a 
di!cuuão a propos;ção da camara dos Srs. deputados. 

O Sa. SoUZA FRANCO: -- Peço a palavra pela ordem~ 
O Sa. PRESlDE.NTE: --E' para apre:entar algum reque

rimento? 
O Sa. SouzA FRÀ.Nco: --V. Ex. verá. 

O Sa. PRESIDENTE;: --Tem a palavra. 

O SR. SOUZA. FRANCO: - o· nobre presidente do 
conselho .acaba de nos dizer que tem emendas a ~presen
tar ao projecto que s~ vai discutir, e, pareceu-me ter ou
vido, que alterão sensiVelmente o projecto. 

0 Sa. PRESIDENTE DO CONSELHO : - Alterão ·e mod:-
fi~o. · · 

O Sn~ SouzA. FRA1'1CO : - Que alterão e modificão o 
projecto.; e talvez seja um projecto substitutivo. 

l'lã~ posso deix.ar de dizer que fique.i um pouco ser
prendido quando, estando hontt'm em m10ha casa, incom
m~dad~ el~ .e m_uito incommodada a pessoa P.riacipal dt: 
mmha Jam•ha, b que entrava em discussão hoje. este pro 
jecto. E' elle de summa importancia; foi elle que ainda 
o anno passado dividia a camara dos Srs. deputados e o 
SeJ?.ado tmduas partes quasi iguaes : é elle, portanto, um 
objecto que chama, e muito, a nossa attenção, e que pre· 
ci:ia de todos os nossos cuidados. 

Eu vi o anno passado que amigos nossosse declarár ão, 
e muito, contra as do11trinas deste projecto, que foi em 
consequencia destas declaraçõ~s, quasi da metade da ca 
mara c:tos Srs. deputados, e de declarações não menos pro. 
nunciadas no paiz que o miaisteril) teve nece~sidade de 
pedir aua der;ni·nã,~, porque supponho que entendeu 
que nâo podena iiSSim coutiuuar. Ora, parte desses nossos 
amigo; que ae declará:ão contra o projecto entrárão para· 
os conselhos da coróa; hoje este mesmo projecto entra 
em 1.a di1CUS:ão: como hJ.vemos de encara ·lo 1 Podere
mos nós vutar, alo à a mesmo na 1• disCU$São, por este pro
jecto? Eu desmentiria o meu ministerialismo actual se 
fJsse assim votar por um projecto contra o qual amigos 
meus que e.stão boje no ministerio se d~clarárão franc;t e 
abertamtnte o ann•J p31sado; ·eu de~ mentiria a mioha 
opinião e a1 opioiótS de muitos amigos meus se viesse 
votar pelo projecto, ainda cm 1.a discu.são. 

Diga-se tml:.ura que na 1.a discussão só trata-se da uli· 
lilade; é porém, não da utilidade d..t materia, ma$ da 
do projecto como e li e está formulado : nós que já o com
batêmos, que e~ta•amos promptos a fazer todos· oa esfor
ços para que taes idéas uüo passassem a lei do imperio, 
não podemos hoje approva-to, embora em 1.a disc11ssão ; 
strht, repito, dt!sm'I!Dtir as nossas opinioes, seria contrariar 
as opiniões de amigos q11e temos dentro e fóra do ministerio, 
e que entendemos nao p<.d~rião levar ll bem q11e votas~e
mo$ a favor df' doutrinas contra as'quaes elles se d o:clar á
rào o anno passado, e em virtude de cuja declaração to
márão ~ ssento nlls conselho:s da coróa. 

Eu, po. tanto, achando admissivel o que disse o Sr. p•e 
sidente do conselho, que elle tem dd apresentar emendas 
que alterão e modificao o projecto, achand J muitl) con~ 
corde com a sua declaração do anao passado de que i11 
est11Jar a questfl.o c que depoi1 faria as mod 1llcações que 
julga~ se conveniente, entendo tod .• via que essas modiU
caçOes, que esse projecto substitutivo póde ser apre~eu
t~do em ta discussão, porque se n:lo eu me verei obri
gado a votu contra o projecto de>de já, c as•ir:n nflo terei 
occ~silio de mostrar ao nobre prc3idente do con:clho 

quanto estou promptJ a acompanha-lo mqut:llas idéas 
que forem convenientes, quanto estou prompto a cou-· 
~oncorrer com elle para q11e deste projecto se faça uma 
l~i accitavel ao paiz e vantajosa cm seus resultados pra
tlcos. 

Disse-se que era preciso estudar a rn élt.eria 1 eu tam
bell_l h~ntem recebi um gr;;nde VIJ)um •• ljUe me parecm 
murto •mportbnte á p imeira vista de clhos .•. 

0 Sn. PRESIDENTE DD CONSELDO : - Eu já declarei 
que, _quan·:.lo as emendas forem ·lidas e approvadas em 
occaHão opportuna,·hPi de pedir que das e a proposição 
sejão env1adas á commissão de faz~nda. · 

O Sn. SouzA FRA1'1CO :-Sobre isto mesmo é que estou 
fallalldo. V. Ex:. tenciona apresentar as eniendas depois 
de votado em ia discussão o projecto; nós tencionamos 
votar contra elle mesmo Dà ia discussão; votariamos 
assim em sentido coutrar:o ao Sr. minÍ:otro, quando aliás 
quert mos votar com o ministerio. 

Mas, 'como dizia, reconhP.ceu- se que era preciso es
tudar a questão. llontcm se nos apresentou um ·volume 
de dúcumtntos, entre os quaes ha algumas tabellas im
portantíssimas. Bem que incommodddo, b'em · que tivesse 
muito mais que fazer, puàe nas horas mortas dl noite 
lançar a vista sobre esses documentos, mas sómente de 
relállce, e mais para 1aber o que se continha no volume 
do que parc~. examinar cada uma das inattlrias qite Delle .. 
se conlém. 

Portanto, não pude estud .. -lo; ninguem ainda o terá 
lido todJ, ninguem o póde estudar senão em dias; e creio 
que S. Ex. quando dizia : « E' preciso estudar a questão » 
dizia a seu respei•o e dizia tambem a nnsso respeito. 
S. Ex. ba de ter estudado a questão, e muito; nós não a 
podemos ter estudado nesses documentos, que malacabão 
de nos vir á$ mãos. Além di~so as emendas ou projecto 
que nelles se basêão ainda não são conhecidos. ' 

Minha condusão é esta: não sei qne sE-ja contra os 
esty los do seuado lr,go em 1.a dhcussão apresentar 
um projecto substitutivo e manda-lo com o outro ás 
commitsões; creio que pelo contrario é um estylo muito 
seguido no aenado, creio que se tem fóito isto muitas 
vezes e que convém faze-lo agora com e~ te. · ·· '::~~:· · 

Não teuho disposi~ão de demorar a discussão, nunca 
a tive, e em mataria de tanta importancia seria o pri
meiro, de1de ~ue a discmsão fosse levada em pé regu
lar, a accusar a mim mesmo se em Jogar de discutir 
a questão procurasse demora-Ia. Portanto, não procuro 
demorar ; ~ómenie o que peço é que o projecto, em vez 
de passar em ia diseussão para ir á com missão de fa
zenda, vá desrle já; muito mai• quando e1ta commissão 
nã.o Lem agora e n seu seio o mertbro divergente que 
tinha. Felizmente o aca1o fez com que eu fosse ex.pel
lido desta commissão, e confesso que me arrependo ele 
não me ter lembrado de que com algum peq11eno es
fl.lrço me podia con·ervar nella; f11i o primeiro talvez 
a dizer que não desejava ser reeldto. 

Mas agora não ha quem demore na commissão ; o pare
cer virá provavelmente desde logo; o projecto e.IJtrará 
em ia discussão,··e então votaremos pelas emendas ou 
projecto substitutivo, conforme suas doutrinas, nunca 
pelo projecto, repellrei ainda; ter me-hia por desleal ao 
proposito cm que estl)u de acompanhar os nossos ami
gos do ministerio nas idéas que julgarem convenientes se 
eu desde logo fJssc votar por um projecto contra o qnal 
elles se declarárão. · . . 
. A~sim, peço ao Sr. ministro de:. fazenda que apresente 

as su·a·s emendas otf projecto substitutivo, de que não 
temos conhecimento, e é provavel que contenha muito 
boas idéas, que possamos aceitar algumas c quem sabe 
se todas? 

Eu tenho esperança de que possa aceitar tod.s. Ora 
eis ahi até onde chega a minha boa fé. 

(O Sr. Silveira da Motta ri-se.) 
Tenho essa esperança; e V. Ex. , que se rl, como que 

está dizGndo que jã sabe que o substit11tlvo nllo tem mui
to que eu possa aceitar. V. Ex n~o me poderia fazer essa 
revelação particular cm amizudc? Niio poderia pór-me 
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ao conhecimento de alguma couça que possa arranhar os 
meus ouvidos? 

0 SR. SlL VElllA DA. MO TIA:- Eu só sei o que está no 
relatorio, o que está ezcripto. 

0 Sa. PRESIDENTE DO CONSELllO :-Não pó de SJIJEJJ' 
outra cousa. 

O SR. SouzA FRANCO: -Ma;& uma razão para se 
apresentar o sub1titutivo; nenhum de nós sabe o que se 
contém nessas emendas. Pe~o, portanto, ao noLre presi
dente do 'C(·nselho que mude, que fdça essa pequena al
teração n'l seu plano; apre~ eu te desde já o S!!u substi
tutivo para que vã a comrnhsão, porque assim vc.ta1er 
com S. Ex.; se não não polerei deixar de votar contra o 
projecto. 

Eis ahi: o meu pedido é que S. Ex. apresente o seu 
substitutivo; e o meu requerimento é que, apresent~do 
este substitutivo, vá á commi8sii.o de fazeuda para dt!
pois entr:tr em discussão. l'h:ste sentido VGu ma[Jdar um 
requerimento á mesa. 

O SR.. FERRAZ (pre.1idente do conselho) : - Eu dese
java que V. Ex. c~tabelecesse a di&cussão em regra, e a 
colloca,se no seu devido pé; pela ordem não fallo, e 
sim sobre a mate r itJ. 

O SR. PRESIDENTE: -A di~cus~ão por ora não é senão 
sobre a ruateria' ; !lem considero o discurso do Sr. stn:t
dor que acaba de sentar-se como um di•curso feito ptlJ 
urdem. 

O Sn. SouzA FRANCO: - Foollei pela ordem, fazendo 
um pedido ao Sr. presidente do conselho e justilicando 
um requerimento. ·· 

O Sn. PRESIDENTE: - Mas ni'io apresentou requeri
mento por est.ripto, para s~r apoiado e se p:>der interrom
per a discuss:ío da matena. 

0 SR, SouzA FRANCO : - Mandarei. 
0 SR. PRESIDENTE DO CONSELHO : -Direi fran 'a

mente ao senado q11al o pen~amento do governo acerca 
de~ta materia. · 

Qnanâo tivfmos a ho~ra de ser escolhidos para com
pôr o gabinete actual d1ssemos na camara dos Srs. de
putados mui positivamente, de .m,odo mu~to claw, que 
não ccncordavamo8 ~om certas tde~s conttdas no pro
jecto que tiulla passado naquella cnnara; mas que ado· 
ptavamos algr1mai das ~uas i~éa$, quaes as ~u.e nos pa
recião dignas de aer xmmed1atamente admttl!das para 
melhorar o nosso meio circulante. Propondo-nos agora 
a cdTerecer essas emendas em ~a discussão, esss,s 
:>.iterações, essas modificações, creio que estamos con-. 
formes com a manife$tação que fizemos logo que e o trá. 
mos p~ra o gabinete. 

Será opportulla a apnsentação drstas idé1.1s ou antes 
destas emendas em 14 discussão? Os es1ylos repro
vão esse procedim~?to. A 1a d.íscussão tem por 
fim reconhecer a .utxhd11de d·l med1dJ: qual, pois, é 
~ mataria do projecto que se discute P.,ctualm!:~nte? Vem 
c ser o melhoramento do meio circulante po~· meio de 
~ertas condic;ões: a questão, portanto, versa unicamente 
sobre a utilidilde destas medidas, e est:;s medidas podem 
ser alteradas mediante a dis{lussão competente, que é a 
2a discussão, para a qual reservo a apt eientação das 
emendas que o gabinete julga dever apresentar. 

A pratica a que o nolm: ~enador alludiu é muito ditre
rente. Era necessario que IJ.Z emendas fossem formuladas 
em proJecto, que cs~ projecto foss~ apresent~do e julgado 
objecto de dehberaçuo, e que dep01s cm 1a d1scussão ver
sasse o debate sobre~ SU:! prefercncia, e decidida a pre
ferencia entrasse conforme os cstylos da casa. Mas o go
verno não deseja por modo alg~m infringir esses estylos, 
quer accommodar-sc com o rcgnnentn da casa . 

At:sim, pois, Sr. presidente, eu tenho exhibido provas 
de que o governo nt'io C$ tU era contradicção com a mani
festação que fez ~él cao:ar~ d?~ s:~· deputados; que o go
verno o qtw desep é nao mlrmgu· os ostylos c as regras 
estabelecidas pdi) regimento do >cnudo. 

Mas, disse o nobre senador, era melhor que o proje
ctõ sul>stitutivo fosse otrerecido a~ora e depois remetti
do á commissão, porql.le dal'ia tfmpo a que e1tudassemos, 
porque daria tempo para que melhor averiguassemos 
esse' trabalhos que !orão apresentados, o parecer da 
commissão de inquerito nomeada pelo governo. Sr. pre
sidente, eu reconheço a necessid.de desse estudo ;.mas 
esta necessidade ~erá satisfeita immediatamente que, 
approvada o projecto em 1adiscussão, se apresentarem aa 
emenda~, e ror remetLido · á cooomissão de fazenda para 
d.:~r o seu parecer. 

Creio, Sr. presidente, p<'réoo, que a razão oll'erecida 
pelo nobre senador militará a respeito de qualquer outro 
membro desta ca~a, não certamente a respeito do no!Jre 
~eoador, cujos conbecimeutos especiaes .ninguem póJe 
contestar. 

Os documentos offerecidos pela commissão de inque~ 
rl:o avivaráõ apenas suas reminiscenclas, talvez am
pliaráõ os seus trabalhos já fdtos ; mas de maneira 
alguma poderão contribuir a q11e o nobre semdor faça 
estudos novos sobre aquillo em que é versado, e, per
mitta·se-me que diga, proCessional. Quanto aos demais 
nossos collegas, eu creio ~ue elle$· de bom grado ~cei
taráó a J>roposta que eu faço, para, depois de serem 
c•tf<!reciúas as emendas e sujeitas á com missão, depois do 
exame da commissão e da al'Jresentação do seu parecer, 
serem então discutidas: haverá um esp9ço immenso em 
que este estudo póde dar-se, haverá .·toda a demora ue
cessaria para que tlle seja profundo, e por consequencia 
proveitoso. 

Assim, vê o senad::> que não quero quebrantar nem os 
estylos, nem as regras do regimento; desejo de todo modo 
conciliar a necessidade de investigações e de profundo 
estudo com a necessidade que h a de que sobre esta me
dida corra a discussão de um modo calmo, de um modo 
amplo. 

A commissão de fazenda, Sr. presidente, não sei se es
tará d~ accordo com o governo ; ainda não pude (nem. era 
possível) combinar com ella ; depois do olftrecimento du 
emendas necessariamente o farei. Sinto vivamente que 
o nobre senador não faça parte dt~sta cornmissão, pois que 
estou certo de que concurr e ria com as suas luzes pa! a 
que um trabalho comp!eto fos~e feito; para isto o nobre 
senador permittir á que diga que n6J não pudemos concor
rer, e creio que o nobre senador tem disto bastantes pro
vas quando conhece que não está principalmente em mim 
o motivo assás deploravel para não achar-me então Delta 
casa. 

0 SR. SOUZA FRANCO: - E' de certo. 
0 SR. PRESIDENTE DO CONSELHO:- Assim, pois, Sr. 

presidente, cu estou resolvido a offerecer as emend11s em 
2a discussao. Sentirei que o noLre :!>enador vote contra o 
projecto, e não devo deixar de reflectir que a discussão 
das emtndas proposta$ vem a ser a di~cussão real; a 
discussão sobre o proj.,cto actual não póde ser a verda
deira discussão. Neste sentido creio que tenho otrerecido 
ao senado as observaçõe$ e esclarecimentos que são de 
mister para a votDção. . 

Hei de me oppór ao adiamento do projecto, porq11e 
julgo que o nobrtl senador ficará satisfeito logo qut: na 
2a discmsão forem otrerecidas a~ emend~$, e logo que 
eu mesmo pedir para que as emendas e o projecto vão 
á commi:11ãil respectiva para dar o seu parecer; então 
haverá tt'mro para averiguar-se, para estudar-se a· ma
teria. 

Foi lido o seguinte 
llequerimento. 

• Requeiro que o projecto vá á commissão de fazenda, 
para que, ouvindo o Sr. ministro da fazenda, dê aeu pa• 
reccr sobre elle. - Souza Franco. • ' 

Foi apoiado e entrou em discussão, ficando entretanto 
suspensa a dl materia principal. 

O SR. D. MANOEL :-Sr. pre,idente, hei de votar pelo 
rcqucrimeuto que acaba de :er lido, para que possa vfl· 
ta r em 1 a discussllo por um projecto de rtforma ou de 
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melhoram~nto do meio circulante. Eu não podia sem O SR •. PRESIDEENTE :-Mas palavras taea excedem 
desbonra dar o meu voto a esta propo1i;ão da outra ca~ muito. por certo a liberdade da tribuna. 
mara em 1.a disc11ssão. V.· Ex. e o semdo Je hão de re· 0 SR. D. MANOEL : _ Que pllavra$ 1 
cordar que me proauncid o anno passado . da maneira 
mais cJara contra 0 projecto bancaria, acompanhando O SR. PllESIDENl'E : -Taxar de corruptor o minis-
a todos os meu~ l10nrados 'amigos da camlra dos Srs. teno. 
deputados q11a prüfcrirao o• magnificas discursos que O SR. D. MANOEL ~- Posso faze lo a respeito do pas-
tanto honrão os annaes do parlam1u'.o brasileiro.... Séldo, do preseule e dos futuros. Suppuz que V. Ex. me 

o Sa. SouzA. FRANCO : _Apoiado. queria lembrar que não devia fali ar cont1 a os dduntos. 
Foi a corrupção princip.lmente que matou o. minis-

0 SR.. D. MANOI!L:-.... enellet mostrárão, 1°~ a illega- terio, e a corrupção foi empregada com o maior excesso 
lidadedo projecto; e 2°, a in· fficacia dos' meios nelle apon- por hum ex· ministro que até então passára porCatão, e 
tados para mtlborar o meio cfrculante. que, querendo a todo o custo apparecer triumpb.mte na 

No sen.do, seohoreg, fornos éco da opinião que se grande luta que houve na outra camara, regalou-se· de 
manifestou em maioria contra tal projecto; digo maio- Jazer promessa,, qu?. não cumpriu. E o ministerio não 
ria, porque forilo tão poucos os votos por que passou f11zi.t alarde da vicwria que &lcançára? Ntlo atnrmãra que 
elle nas tres discússões, votos dos ministros, votos de se quizP.sle lambem havia de fazer passar no senado a 

· empregados publicos~-- votos arrancados pela corrupção, proposição? _ 
empregada na mais alta e1cala, que se pó de efoutamen te Vã, pois, a proposição á c·ommissão de fazenda, que~ 
affirmar que a maioria não queria tal projecto. hjudada pelas luzes do Sr. presidente do conselho, se 

O SR, DANrAs :-Passou por tres ou quatro votos. dará presa em t fierecer um projecto novo que poss11. 
merecer o assentimento do senado. 

UM SR. SENADOR:- Por sete. Não se creia que temos o proposito de contrariar o go• 
O SR.. D. MANO EL:- Se nó:;, portanto, temos a respon- ver no: pelo contrario estamos muito di$postos a coad

sabilidade de&tas opiniões, se 11ós no senado ajudámos os juva-Io. E' provavel que não estejamos .!'empre de per
nossos amigos com as nossas vozes, se o hon_rado senador feito acl.lordo; mas seremos francos e apresentaremos 
pela província do Pará mais de uma vez fez a analyse as razões por que não úamos o nosso apoio a taeJ e. taes · 
aeste projecto e patenteOU todos OS dtfeitos deiJe,. COlllO mtdidas. 
hoje, sel4horen, se pretende que votemos por elle?. como o SR. CA.RNEIRO DE CAMPOS: -Sr. presidente, 
:5e pre,ende qne DÓ$ nos desairemos, f<.tltacdo até aot vou dar as razões por que hei de votar pelo requerimento 
compromisws ~olemn !S que contrahimo$ com._os noss~s proposto pelo nobre senador pela província do Pará •. 
ami3os dll carnara dos Srs. deputlldO> nas reunwes que ti Parece me que o senado :abe ou presume quaes erão 
1emos, e á; quaes assistiu o Sr. presidente do conselho? minhas opin!ões o anno rassado acerca desta questão ; 

O Sr. presidt!ote do conselho tinha um meio muito focil de e~ tas opiniões eu as cooser v o ainda pouco mais ou me· 
livrar· nos d-~. colli~ão em que nos achamos, apresentand'l nos, e p()r isso pretendia votar para qne o projecto pas. 
um projecto novo. (.1poi(ld•Js.) S. Ex. di$Se ha pouco que sas~e em 13 di>c11uão, embora tivesse de soll'rer alguma 
as emendas qu~ tencion.1 dl'erecer alterã_o em parte o alteração IH ~n. Mas taes forão :iS occurrencias . da dis· 
projecto essencialmente, e ~m outr~ m,,d,ficào. Com~, cussão desta materia o anuo passado, e tal é à importnn
)J•lis adopton como base de ta d1scussão a propost- cia do pensamento q•1e o mioisterio tiver a respeito e de 
ção da outra camara, tão combdtida, e da maneira a mais conh~ccrmo~ e o pniz qual e !I e seja, que convém que desde 
vi ctoriosa, na tribu.na, na imprensa? Com? ado~t'l uma já se saiba perfeitamente sGbre que bases a discussão 
proposição que exCitou o su~to em todo o I~peno, de_u tem de versar, se a do projecto que veill;da cam:ara dos 
occa~ião a muit;:s representações,. e podena produztr Srs. deputados, ou outra. 
males incalculaveis se o governo não tivesse tomado a Me parece que pedem adoptar:..se dilferentes systcmas 
deliberação de a mtregar ao esquecimento, não promove~do para rtJrnediar o mal que se quer curai ; mas o caso é 
a discussão delta nesta Ca$a, apezar de se lhellaver pedtdo quP, partindo-se de uma idéa qualquer, que póde ser em 
repetidas vez~s que o fiwsse? Tenho p3ra mim que o clesharmonia com as de outrod systemas, sobre eeu idéa 
Sr. presidente do come lho fugirá dos escolho~ em devem assentar outras que formem um systema connexo. 
que'haufragou a propo.)ição, que sem du~ida era repe!- . O projecto que ac discutiu o anno passado na camara dos 
lida pela grande maiona do pa1z, embora ttvesse passado Srs. deputados apresenta uma ordem de idéa~ harmoni-
na outra cam~ra, pelos 'mo:ivoi que expendi. cas; se o min'5terio se conforma com o principal destas 

o SR. SouZA. FRANCO : _Apoiado. idéas, então ua 24 discus~ão póde altaar uma ou outra 
di,po~ição do projecto;. mas, se ~e separa e afasta no 

O Sa. D. MANOEL : - Senhores, parece-me que nãe princtpal ou na esseuc1a, como. dtsse o nobre senador 
ha hoje na camara urna só opinião disc:~rdaute a respeito que acaba de seutar-se, então desde a 1a discu~são convém 
da necessidade de env darmos todoil os no1sos esforços que se satba isso, se di:lcuta e dê preferencia ao penDa
para melhorar o melo circulanfe; pod~rá lnver questão meu to cardeal que parecer melhor, e vá servir de regu
accrca do' meios·. pois bem; off<Jreça o Sr. presidente do Jador nM discussões ulteriores; porque na 2a diScussão 
conselho o seu projecto substitutivo, estudemo-lo, disCU·· discute-se artigo por artigo, projectos e emen1a1, que 
tamo-lo,e ainda na presente sessão teremos tempo de to· podem assentat· ern rensamentos oppostos; o que tem 
mar medidas que tirem o p~iz do desasocego ( m que se necessariamente de prodllzir uma discus~ão desconcer-
acha com a leitura do artigo (lo relatorio da fa?enda rclati · La da e desorieotad 1• · 
vamente ao assumpto; medidas que poohão termo aos 
abu$OS mencionados no mesmo relatol'io e previnão as O SR. l)RESIDENTE Do CONSELHO : -No art. 1° se 
c:,Jom;dades que podem c~ usar as rmís:ões exagera~as póde dísculir a materja em geral. 
das ins.ituições de credito. Quem não procurará coadJU· O Sn. CARNEIRO DE CAntPOS:- No systema do pro· 
v~.~r o governo cm tão patriotico empenho? )ecto ha uma providencia principal, a q'1e as .outr~s 

Mas nós não podemos hoje renegar o nosso paesado, eubordioão-se; e V. Ex. sabe qu_e sobr~ essa prondenc1a 
contradizer nos, f~llar aos compromisso! que coutrahimos, principal pó de haver e h a opmtões d1fl'erentes. O pro~ 
á lealdade· que devemQs aos nossos amigos; não pode· jecto procura pór uma barreira ~s. emissões excessivas 
mos emtlm deshonrar-nos, dando o nosso apoio á pro- e ruinosas de papel de banco, ~UJettando ao pagamento 
posição que se ;;cJta em ta discussão. E direi de paP~a- em metal de uma certa época em diante; póde-se nrto 
gem que não fúl ella que fez baque~r o m_i~isterio adoptar esta idéa; ma~ áquella quo se adopte, qualquer 
p3ssado, como se tem querid? fazer acred!tar; o mtntster~o que ella seja, devem ficar subordinadas todas as outras 
c:1hiu pelos seus erros, cnmes, esbanJamentos dos d1- que razoavel c logicamente ~e prendão para produzir a 
nheiros pu!Jlico.,, e pela corrupção de que s~ serviu para reforma que ~e in!enta; por isso, ~omo esta questão é das 
viver miseravelmente ~ete mez1,·s e alguns dws. que julgo m:us vttacs para o pa1z, porque da sua solu• 
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ção podt'm nascer graves ditliculdadcs que augwentem 
todos essea embaraços com que estamos lut~ndo, e que 
se attribneni. á fd.lta de braços, á falta de mantimentos e 
a outr,ls cau1as, entendo que na di.sc11s~üo dc)tJ. ma teria 
n1!o se deve poupar tempo. 

0 SR. SOUZA FRANCO:- Apoiado. 

0 SR. CARNEIRO DE CAl\IPOS:- Concórdo em~que o 
ministerio actual tenha u1n systema de medidas muito 
convenientes mos cumpre que nós desde a 1a discussão 
saibam~s q~aes ~ão as Jdéat principacs desse .systema. 

Que IDC•.tnvemente 113 em qae desde a 1.a discus
são $aibamu$ aquillo com que teremos d~ lidar para 
chegará solução de bzer uma lei con\·eoiente? Saben· 
do-se desde o principio qual é o systcma e meios que 
o ministerio quer seguir, pó de cada um orientar-se de ode 
a 1a discussão, istó é, desde a :1a discussüo pôde dar-se 
prefe; encia a uma iléa qualqt;er que pare~a melhar, e oa 
2a aperfeiçoar~.: e essa mesma idéa, que já se tem ajofJtadJ 
e é a plincipal e ca1 deal. 

Além disJO, Sr. presidente, devo dizer que tal foi apre
venção que se procurou crear no paiz, porque o paiz 
compõe-se de pessoas entendidas· e de pessoas que não 
pem~o sobre estas ques'õe~; tal fui a opinUo que se es· 
palhou que co1avém desrte já quo o paiz vá sabenrto qual 
é a ld qtte pode; á vir a ser aceita, e, P'Jrtal~k, saiba que 
esperança póde depositar oas providencias que forem 
lembradas, n:,s vistas economicas do ministerio e na 
direeçilo que elle pretende dar para a solução destas 
questões e satisfação desta gravíssima necessid&.de pu
blica • 

.Assim, Sr. presidente, hei de votar no sentido do 
requerimento, nl!o porque não adopte a~ idéas do p1 o
jecto; mas pela• razões que já expuz. Adopto as idéas 
do projecto; conheço, porém, que podem ser substitui
das por outras boas, e se assi01 for hei de votar por 
ellil\~; não estou resolvido a votar unica e restricta
rnel:lte po1· aquillo que se contém no projecto ou contr;• 
tudo aqui !lo que cão iÇJr elle e sÓmi nte elle: •!!~s por 
alguma cousa que o acompanhe con•:.:nienttme_nte e 
não deixe sem rcmedío irem as cousas C:Jmo estão. 

Por muitas razões tenho confiança c espero que o mi: 
nisterio ha d.; pro pôr medida~ cocveoientes; mas desejo 
conhece-las debde já, e que a comt.'lissão dê seu parecer, 
e desde logo tenhamos um cotnplexn de medidas que 
possão h.:rmonícamcnte entr8r cm 9,a discussão. 

O nobre senador que acaba de seutar-se .... Como V. Ex. 
lhe permittiu certas obAervações, lla de conceder me a 
mesma permi,são. 

O nobre senador dilse que o mínisterio passado não 
cabiu por causa rtcsta questão, e sim por reus crimes c 
j)Or 1 e r corruptor. Eu entendo o contrario, supp' nho que 
elle cahiu por causa desta qut>stão. 

O SR. SouzA. FRANCo :-De3ta c da outras. 
0 Sn. CAUNI!IRO DE CAJIIPOS: - E1·a a sua opinião 

ne~ta quebt:1o a q11e formulou ue~te project1); de boa 
fé SUSttnlou-a COtnO de v ia, C quando nii.o Fêde SUStf!lta•Ja 
mais retirou-se : fez com diguidarle o sea dever. 

Que o ministerio fosse corruptor, não tenho conheci 
mfnto de acto algum que possa manchar a reputação de 
$eu~ membros. Senhores, é esta um1 imputação que se 
faz a tcdos os m~nistclios. 'Entendo que o ministerio p.:ls
sado podia errar; mas o que é certo é que 3C[Iltlle mi 
nisterio cumpriu o seu dever, procurou com consciencia 
üucr como entevdia um serviço ao paiz em ponto do :eu 
m~ior interesse, e rcnuuciuu com lealdad·~ á sua elevada 
]10Si~ão qutn1o conhece!l que o não podia prcbt~r. 

Voto pelo requerimento, 1.10 menos por cmquanto. 
O SR.. VISCONDE DE MAR~NGUA.PE : -Sr. presi

dente, memb:·o do gabiu te cJe 1,. d1J maio, n:io polso 
deixat' de vot;1r r1elo requerimento cJo nobre seuador 
pda proviocía do Pará. A propoJição d11 camar:1 dos Srs. 
denutados envolve n!.l sua maior pnrto a cocdemnaç:Io 
de' medidas liuancdr;;s tomadas no tempo desse ministerio. 

O Sa. SILYzmu. DA MoTTA: ~- ApDie~Jo. 

0 Sn. VISCONDE DE MARANGUAPE : - Se . eu vofasse 
para que o projecto passasse para a 2a discussão nào fa
ria mais do que reconhecer ·a utilidade (pois é do que se 
trata ~gora) de uma medida que tem o fim de rep~ovar 
aqui! lo que eo.tendo que foi o melhor, mas que aioda stJf· 
fce medidas posteriores, como talvtz ~s que o nobre pre
sidente do consdlw se propõe apresentar. · · 

0 Sn. SIL 'VEIRA DA 1\IOTT.Â.: -E' lr,gico. 
0 Sn. VISCO:'IDE DE MARANGUAP.:l;: ..;.·Se eu j:í CÓ· 

ohcccs: e as med·das que o nobre p1 esi.dente do con~elh' 
vai afires~ntiir, se pudessem ser apresentadas em 1a 
discus~ão, eu, al,reci~ndo·as, podaia vohr por ellas, 
maa nunca pelo prf•jecto, pnrque jám~is dcrei meu voto 
para que elle sirva de baseá aiscussão. · 

Por uso desde já declaro que voto pelo nqucrimento. 
O SR. VISCO~DE: DE ALBUQUERQUE: -Sr. :presi

dell!e, nutro alguma duvi la act:rca da marcha dos nos
sos .trabi>.lhos. Se a memoria niío me faiha, creio. que na 
1a d1scuss~o se podt:m apresentar emendas para sereru 
tomadas «.m COihider<~ç~o na 2.8 Nilo ~ã·J discutidas, m~s 
são aprest~ntartas. 

O Su. PRRSlDENTE : -Na conformid;,de dúS art;, 45 
e 59 do regimtnto, podem ser apresentada~ eme!I ias 
até mesmo antes de entrar qualquer projecto em dtscus..:. 
~ão; roa~ só podem ser ap 1iada$ e discutid!s, óu, por 
t utra, tomadas em con ;idtração, na 2a discus$ãO. · . 

0 SR. VISCONDE DE ALill'QUEDQUE: -Não são. toma
das em consideração para a di!i:ussão. E.u m e1-mo rne 
ltmbro de ter a1}re~entad.> emendas na 13 discussão. 

O Sn •. PRESIDENTE no CONSELoo :-Não otrereço por 
causa do reguuento. . . . 

0 SR. VISCONDE DE ~LJWQUERQU:~ : - Perdôe~me 
1 

ba 
muita d;traença. Estoa persuadido ·de que, S:! o Sr. pre
sidente d0 conselho tive~se apresfut:.d:J essal emendas, 
não se teri" levbn ado esta d1scussao d~ ord(lrll. 

0 SR. PRESIDENTE DO CONSELHO - Não fOdetn Str 
discutid. s. 

0 SR. VISCONDE DE ÂLBUQUtlRQUE:- Não podem ser 
discut das, mas podem ser apre~entod~s e lida>. . · 

0 SR. PRESIDENTE DO CONSELHO: -·Apresentarei as 
Emend<~s se os nobres senarlorcs quizerem. . . · 

0 Su. VISCONDE DR ALBUQUERQUE:- E$la é que é a 
questão. Svu urn que Lambem não voto pela 1a dís
cuslão desta propo~ição; nem sei mesmo se é projecto 
da camara dos Srs. deputados, ou se é proposta de go
verno. 

O SR. D. MANOEL : - E' projecto da camara. 
O Sn. VISCONDE DE ALBUQUERQUE : -Se o St. minis

tro apresentar suas emenda~, e eu pela lettura dellas vir 
que podem melhorar muito a doutrina da proposição da 
camara do.s Srs. deputados, votarl'i l:'go para que o pro
jecto past.e em 1~ diwuss:1o; lr!a~, se S. Ex. n~~ apresen· 
tar suas e:.nendas, não pod~re1 lazer o meu JUIZO senão 
contra 3 proposiç~o. · . 

Se v. l!:x.. quizesle apresentar já essas emendas, que 
prejuízo pode:ria haver~ O '('gimemo não o!Jsta a isso, 
e nem é preciso que o p· ejecto vã já á3 . com mi~! ões ; 
póJe ir dt~pois da 1.a discussao; o que é prec1so é que pos~· 
sarno~ fazer umjuizo sobre a materb, á vista das emendas: 
do Sr. ministro. 

Sr. presideote, a opinião de S. Ex , principalmente so" 
brc cgta questão, é ~nciosam3ote csperaJa, não só nas ca
m .ras, mas em lodo o paiz. 

Eu não quero c!ltrar na matcria da propoai~ão; con
tento-me em dizer que voto contra, som dar os motivos 
que Leuh1> tnra vot:.~r· assim, porc1ue üto tomaria algum 
tempo, e IJ.6ora trata-se do requerimento. 

O adiamento púde caducar desde que V. Ex .. apresen·· 
tu r suas crnend~s. O que quero é que uão. se drga que o 
1 e"itncnto não ali rnille qu~ a; emendas seJãO ap1 esent:l
tla~ on :la díscus:ão. Il.··pilo, podem SOl' np~os.en~~da~, c 
convém que o cejão, alim de qtlo po:;samos formtlr um 
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juizo a.cerca daquillo q~e se tem de vorar .. Naturalmcnre A. simples leitura deste artigo mostra bem que é licito 
vot:n'ei para que o proJecto passe á 24 d1~cussão, urna a cada um de nós, quando uma mnteria é offerecida á 
vez que <:u vej1 as emendas. cousid )rnç!io do senado, aprerelltar as idéas que tem a 

Se di~o _ tmeada; -,e não·- projecto-, é porque respeito dessa materiJ, p;;ra que sms collegas a estudem 
não des~jo 'em alguma susceptihi.Jidadc .• Não quero que e combiuem as dJfferen!es idéas. · 
S. KK. venha àprc~entar se ns proJectos, mas quero qu~ O Sn. PRESIDENTE DO CONSELHO: - • No intervallo das 
aprestnte suas emendar. Parece· me que ninguem poderá discuesões, » diz o regime11to. . , 
contestar-lua o direito de apresen.tar emenda•; mas O Sa. DIAS DE CARVALHO:..;;,. «No intervallo da dis· 
q11<=nto ao direito de 8presrntar proJectos ilto pó.de ser tribuiçáo e flas discus1õet. »Já vê V. Ex. que o ri·gimentci 
c.; o testado;· isto é, S. Ex. póle ap_Iesentar proJ~Ctos, cousldera dtws hypotheses -a distribuição c a.discuss:to: 
como senador, mas n~o como presidente do COilselho. por consequc:ncia, não ha infracção alguma do regimento 
S. Ex.,. fallando como prf:sidente do conselh?, disse q_ue n~ apresentação dus emendas; e eu dedaro a V. -Ex. que 
tinha suas idé.ts, suas opiniões, boseadas nas mformaçoe~ (jão teria d'lVidu 1Jlg11ma de votar contra o requerimento 
c estudos da· po~ição em que ~e a~ba: o q11e, porta,nto, que pede que vã o negocio á commissio, agora 'filesmo, 
parectl mais coaveuiente é que ;eJà0 apr~e~en·adas Já as ze porventura eu tivesse já conhecimento de quaes erão 
emend;,s,· embora não se discutao, e entao mumetta se essas medidas. Então eu poderia,. prestando·lhe meu 
o projecto ·á votação. . . . apoio, wtar qu~ o projecto passas~e á 2a discussão, por· 

Ir já o ·projtcto á comrnissão não se~ se se:Hi mutto que nesse caso não seria mai~ do que oll'erecer um andor 
cedo; era m·elhor que tlle passa~se 6. 2a ~~~cusiao, sendo para carreg~r essas novas medidas; mas, i5norando eu 
conhecicbs as ea~en,fas que. 0 Sr. mmi~tr.o pretende quaes sejão essas emendas, não posso de maneira alguma 
~presentar; e então n~ 2a · d1~cussão se env~asse 0 pr~- votar par;1 que passe á 24 discussão um projecto contra o 
jecto á commissao, se isto fosse nece~sano. Nós nao qu.al eu ter-rne-hia p•onunciado o anno f·assado

1 
e ·por 

queremos· pressa; queremos acertar. cuJa approvação não teria votado, · 
o SR. Souu FRANco:- Apoiado. Senbores, na:o desejo já mais que se me attribua um 

O SR. Vl~COND"' DE AÚUQUERQUE: -· E' isso 0 que voto pessoal·; ·entendo qut>, ccllocados em uma 'po~ição 
- "' tão independtn!e como a de senador do imperío, não de· 

eu quena di!er. vemos votH senão pró ou cóutra as medidas que en-
O SR. DIAS DE. CA.RVALHO: ._ Sr. president~, não tendermos de conveuiencia publ1ca. Repito, não quero 

posso dar meu voto. contra· o adiamento que =e ducute, hoje dar ura voto de approvação. a uma medida contra 
porque o nobre presidente do conselho n~o. quer ter para a qual eu me pronunciaria o auno pas1ado. As pessoas 
comuosco .. a n1esma generosidade do gabtnete de 4.de que tlvercm p: estado alguma attenção ao meu modo de 
maio de 18L7. O senado h a de recordar-se ele qu~ na votar nesta casa hão de fazer· me a j uHiça de reconhecer 
ses1ão de 1.858 o nobre ministro da justiça de~se .g~bi.nete que, quando combato urna medida, nao costumo appro.:. 
apresmtou na casa u~ projecto de.Iefolm:t JUd!Cl.m~'-e va-.la depois ·por motives pessoaes; e.seria de certo in~ 
p~diu que fosse remetudo á$ cowm1ssões de constllu~çao coharcncia de minha parte se viesse hoje dar um .voto 
elegi~lação, juutamente com outro, creio eu, que uuha tle simples af>poração, mesmo pan que passe á 2a di~· 
vindo da camara dos Srs. deputados...... cu~são, a um projecto que não sei conw ha de ser emen-:-

d~~ . 
O Sa. V AsCONCELLOS: -Apoiado. Tei,lha S. Ex. a generosidade de apre$entar ao sen:~do 
O SR. DIAS DE CAR.V ALUO :-:--·•" e, se a memoria ~e suas idéas; nós votaremos então contra o requerimento. 

não é infiel,~· Ex. disse. que desejava que O ~cnado tt- Se í:U soub~sse o que temos de discutir uão tetia duvida 
veue cot~hecunento prevw.... alguma de prestar meu voto para a passageCJ do projecto 

0 sa. v ASCONCELLOS : _ Apoiado. á ~a dhcussão, fccilitando asllim o andamento de um ne· 
gocio de tanta i::nportanci'a. 

O SR. DIAS DE CARVALHO : - ...... de quaes ·crã 0 as E' preciso que 1lxcmos bem nossas iuéas a respeito da 
emendas que o gove.rno entendia c?nveniente propor .á uti!id:Jde dos projectos. Não pen:o que, quando .se. con~ 
sua consideração, ahm de que na di?cussão da proposi- salta o senado sobre a utilidade de um pro_jecto apre:;en~ 
çao Ja outra carnara se tratasse CO[IJU~ctamente d<> .P 0 tado, trate·se sómente d:.t mataria em thesc; trata-se de 
jecto tJfftJrecido por S. Ex. Quando, pois, DOi occupamos saber se o desenvolvimento da m&teria pJa maneira pot' 
da 1.a discussão da propos çáo da camara doa Sr:.;. de- que é apresentado o projecto cClném ou nllo, conforme a 
puhdosja sa~iamos •1uaes erão a~ intençõts de S. Ex., intdligencia do senado. A materia póJe ser ele uma natu· 
quaes ai med1d·as que o governo tmha a propor. reza muito imp01 t .nte, de summo interesse, de urgencia 

O que pediu, pois o meu nobre collega senador pelo mesmo; m:,s póde vir tratada de tal moJo que não coo
Pará não foi senão' a imitação dt!sse procedimento. O venha que seja assim con1iderada. Talvez que o projecto 
aoverno declara-nos que tem de fazer alterações e mo· de que nos occupamos, na opiniao de alguns de ~eus col· 
dilicações no projecto qu~ ~e dis.cute ~ n6s ignoramos legas que pen!avão como eu o anuo passado, esteJa nesse 
quaes são essas alter•çõts e modrficaçoes; e colllo, :em caso. 
sabermos quaes são e,sas alteraçõ~s e modiucações, se N6s tortc-s reconhecemos que l1.a uma nECessidade, ur
p6de arrancar de nós um voto. ~e approvação a urna me· gente de se tomarem r>rov!denc1as $Obre o estado do 
dida cootra a qu::.lnos pronuncwmos quasi todos os mer~ · meio circulante; cumpre pôr ttrmo a essa questão pen· · 
bros. da opposição ao gabloet.e transacto? Como, pois, dente, seja de que modo for. N:lo d11vido qutl eu esteja 
havemos de levantar-nos hoje para dat· um voto de cm erro a respe1to dA maneira por que encaro e. ta medi· 
a;:>provaçi'io áquella mesma. proposição que Lin\Jamos en· ela ; mas o que digo é que reconheço com todos a neces· 
tendido que era inconve11ien1e e perigosa acs mteres5es sidade de uma solução, e solução prompta, para 11x.ar as 
do paiz? rP.gras segundo as quaeli cada um deve viver. (Apo~ado.s.) 

O ooLre presidente do coosdho pareceu firmar-se nas Portanto, a q.uestão em abstract<J é por certo de pr1melf'~ 
di:po;içüe; do rcgiment(J [Jara sustentar que não devia necessidade; mas entendo que, pelo modo por qne foi 
apresentar suas em eu das ~gora •. Eu riüo. digo.> que o nobr.tl tratada uo f'rojecto, póde não agradar a muitos, como 
presidente do cou~elho $1:1JI;I olm.gado a us.o: mas, se qut· não me :jgrada. 
zer ter a g~ncrosidade de Jnstnm desde Já seus collegas Por consequ.;,ncia, declaro solem nem ente ao senado 
de quaes ~iio as emendas que S. Ex. prctruJe prol~~· ao. que voto }lar a que o negocio vá á commiss:ío, como pro
projel!to, se quizer mesmo hauilitat' o puLlh:o a Julgar poz o meu illustre colltga semdor pelo Parà, porque não 
Lies.>as medida~, S. Ex. poderá faze-lo U:Juito coaveoien~ vejo sobre a mesa as emendas do nob1e presidente do 
temente, Hrmando stl nesla disposição do rrg:mento: conselho. So eu as visse sobre a mesa não teria duvida 
(lendu) c No intervallo da distribu çüo e das discussões alguma do votar cc·rrra o requerimento. M<.s, uma vez 
llo projecto púde quulquer ~cnaJor propôr qualquer a! que se nos recusa a aprescntaç~o das emendas, desde j:i 
1ocnçi1.o ou cmenla. • l.lão pos~o deix~r de votar pelo rcquer:meuto; e, so cllo 
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nffo passar, l1ei de vc.tar contra o projecto em ia dis
cussão. 

O SR. FERRAZ (presidente do conselho) : -Desejo que 
esta discussão· seja muito franca, e ni.\o desejo que se 
diga que u minist~rio quer occultar suas idéas. CoDtra 
isto p1 otesta o 1 elatorio que apre~eutei; contia isto pro
tcstão mesmo minhas opini1iea ljnteriores, a que se rtfe,iu 
o UJbre seuador pela provinci~ do Rio-Grande do Norte, 
quan.Jo por d11as v~:zes o h nr.do marquez d<! Olinda, 
petsoa a quem dedico o m~ior respeito e atrá~ão, me cou
viJou para duas reuniõl..'s tm que se tratou de. ta questão; 
sustentei eotão que era preciso tomarem-se medidas so
bre o nosso meio circulante, e expuz a minha opiniao, 
que ainda é a mesma na presente ~ituação. Algumas de$
sas idéas se conteem nas emendas que pretendo oll'erecet· 
uo :enado. Pc.r consegumte é uma cousa s<1bida: mu1to 
dos meus colleg,,s nehta c;,sa llão de lembrar-se que an
tes de minh11 partida para o Rio-Grande do Sul eu pen
sava damesm11 mJnlira, eoJ meus col!Fgas Jnnlo acu· 
jas cadeir!ls 5e achava a minha bão de ~al.ler que sempre 
me tmho pronunciado as,im, não só ~ntes contra certas 
ídéas, como depois contra algumas idéas do projecto cm 
discus:ão. Portanto, não é uma necessidade da situaw 
ção, é ao contrario uma consequencia de minhas opi. 
o iões anteriores, a aprel entaçao destas emendas. Não as 
aprese:ntei logo porque julguei que hto não era regular. 
V. Ex. me! mo, Sr. presidrn~e, acaba de dizer que llão é 
regular a apresentação de eme[ldas na 1a dücus~ãJ. 

0 SR. PRESIDENTE :-Eu disse que fOdião ser apresen 
tada~ ..... 

0 Sn. PRESIDENTE DO CONSELHO : - 1\Ias não pódem 
ser tomadas em consiJeraçao. · 

O SR. PRESIDENTE :-Sim, não pódem ser apoiadas, nem 
discutidas. · 

0 SR. PRESIDENTE DO CONSELHO : - E' isto o que 
eu digo. 

Se, porém, o fim dos nobms senadora!! é conhecer 
o pensamento do governo, não. duvido Dpre~enta-Ias de~de 
já; eu o vou fazer. 

O pensamento do g?verno, Sr. presidente, é regular 
aquilto que se acha megular em materia bancarü; é 
fortificar os bancos contra qualquer successo ; é regula
risar a app1 ovação dos estatutos das companhias. O 
pensamento do governo não t~m P?r fim destruir, mas 
sim chamar aos seus verdadeiros e1xos todas as cousas 
que sobre esta materia desordenadamente ~e encvntrão 
no paiz e que pódef!l ser ft~taes ao seu porvir. 

Não me demorart'l nest~ ponto, porque é ma teria que 
deve ser tratada na 2a d1scussão; e ectao nesse terre· 
110 me offercço a dar todas as exp)icações, a sustentar as 
minhas idéaa, c desde já digo que não deixarei de adop~ 
tar aq.uellas que me parecer~m melhores,, porque em 
matena .~e t~J.Jta t·l!_nsceu~encJa o ql:le desejo ~ ô perfe~~ 
{;:~o, c Jama~s . smtentaret po1; capncho as mmhas opi
niõer;. As opmlões erroneas somente podem ser susten~ 
tad3s JlOr um :mal entendido orgulho, sempre fatal aos 
iuLeres~cs do paiz. Olfercço ss emendas para ficarem so
bre a mesa ; c, .como já e: tão impressas, peço a V. Ex. 
que as mnnde dutr1bu1r pelos membros da ca3a, · 

Vierüo então ú me'a e forão distribuídas as seguintes 
emendas já impressas, que o Sr. presidente declarou 
que ~6 podião sc:r tomadas em consideração !la 2a di5-

cu:são. 
Emendas, 

" Art. 1.o Na oq;~nisaf;iio e r('gimen das compcmhias c 
sodedades :monym~s, assim civis como meteantis, se 
o!Jserva1 úu as seguintes disposi~ões: . 

• § 1,o As compunh:as, sociedades auonymas, nacio· 
uacs ou c·strungciiLIS, suas caixas illiaes ou agencias que 
:-~e incorporarem, instL!llarem ot\ funccionarr.m neste im~ 
1Jt:Jrio sem autoris~:çilo concedida por lei, ou por decreto 
do f•Oder executivo, e approvnç5o dos seus estatUIOS OU 
escripturas de associação, incorreráõ, ou na pena do art. 10 
do de~rcLo u. G75 de 10 de jancito de 18/~!J, ou na multa 
de !i 1'/" do :;cu capiLül rcal!ndo, ou na de 1.:000~ até 

õ:OOOS, r.elas. quaes, assim como por todo~ os seus a~tos, 
ficão sol!d·uwmenw responsave1s os soClllll que as JUS· 
tallarem ou t 'mllrem parte em suas deliberações, direc· 
ção ou gerencia, e os individ11os qu;:coüt:ratarem ou ti
verem tramacções com taes saciedades. 

« Esta disposiçlío é applicavel aos montes pios, ás so· 
ciedades de ~occorros mutuos, ás caixas economicas e a 
toda e qualquer sociedade sem firma social, administra
da por mand:.tarios, aioda qu~ sej:t beneficente, não es:;. 
tando incluida na d.sposição do art. 1 O § 1 O da lei n. 16 de 
12 de agosto de :1834. 

« § 2. ° Fica dependente de autorisação legisla ti v a a 
creaçáo e organisaçáo ou incorporação, emquanto por 
lei n~o for regulada e:ta mJteria : 1° de bancos de cir .. 
culação, ou de suas caixas filiaes e agencias; 2o, de com· 
panhias que comprehendem a construcção de estradas de 
ferro e c~naes de navegação, ou que pretendão a con .. 
ceuií.o ou gozo de algum privihgio nao autorisado por 
lei. Esta dispo:dção é extensiva á approvação. ou con· 
:ílrmação dos e~tatutos, c.u escriptura:i de a8sociação, e 
prorogação do tempo de dur açao das rtferidas compa· 
11hias ou socied.1des al!onyrnas. 

« § 8.0 A autorisação e approvação de q11e trata o § 2° 
deve1 á ser solicitada por intermedio do governo, que, 
ouvida a respectiva secção do conselho de estado, re· 
metterá ao corpo legislativo todos os documentos a 
informações que julgar conveDientes · 

« § 4.o As disposições dos pa1agraphos antecedentes fi
cão tXt~nsivas ás reformas e moditicações ou alterações 
dos estatutos, os das escripturas de associação. 

« § õ,o Emqunto ogovernonãodeclararcoostituida uma 
companhia ou sociedade anonyma não se poderá emil.tir, 
aob qualquer pretexto, titulo algum, cautela, prome$sa de 
acções ou declarações de qaalquer natureza que possa 
certificar a qu;;lidade de accionistas; e, ainda· depLiis de 
installada e constituída uma companhia, .suas acçõef não 
sM negocia veis, nem poderão ser cotadas sem que esteja 
realizado um quarto do seu valor. A inl'racçào das dispo
sições do presellle paragrapho dará Jogar â imposição da 
multa de 1 :000~ att\5;000~ aos que emittirem, tr anofemem 
negociarem ou cotarem acções d11 tac:o companl:das ou 
soe edades, ou por qualquer pretexto tomarem parte em 
taes actos ou transacções, a qual será igualmente applicavel 
aos que promoverem ou =e encarrtglrem da distribuição 
de acções de companhias ou sccied8dcs ;.monymr.~s funda· 
das em paiz estrangeiro, ou do emprestim'>S publicós a 
fiH·or do governo e.;trangeiro, se:n autorísação dLl governo 
imperial, e antes do registro dos re;pectivos estatutos ou 
eontretos, ou servirem de intermediados em transacções 
sobre taes títulos ou acções. 

« § 6. 0 A cart« de autoris:~ção e os tstatutos da::: com
panhias e socredades anonym~s, depoiu de campeteote· 
mente approv11dos, e de regbtr~dos uo prazo que o go
verno marcar em 5eus regulamento$, serr.a publicados 
nos periodicos de maior circulação do Jogar do registro, 
por ordem da autoridade competente, á custa dos inte
ressados. 

o: Do registro dos contratos das demais socied~des a 
autorinade competente mandará pelo ·mesmo modo 
publicar unicamente os nomes d(•S associados, qner em 
nome colleclivo, quer commandatarios, ou dos seus 
gerentes, a razão social, o seu c<~pllal, o objecto ou nrn. 

« § 7. 0 A$ disposiçCies penae• do§ i o .ficão extensiva!! ás 
companhias e sociedades de que trata o mesmo paragra
pho, que, e$tando Jegalmemteincorporadas, ultrapa$sart<m 
o circalo das mas operações, marcado peloa seu1 esta· 
lutos, ou qumld0 estas forem dirigidas de um modo 
contrario ás co~:~díções e regras por elles e>tabelecida.s 
ou pela lei • 

« § s.o As companhias e sociedades anonym3s espccifl· 
cadas n0 § i o, que actualmente funcciona1 em, sem autori· 
sação e approvaçãil de seus estatutos ou escripturas de 
asaociação, scr3.o obrigadas a solicita la dentro ôo prazo 
e pela fórma que o governo marcar em seus regulamentos. 
As que o não fizerem se consideraráõ dissolvidas e cutr<J
rúõ em liquidação :o;ob as penas cQmminadas no§ i. 0 
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... § .9. 0 Nenhum b:uco, além .dos actu•lmente estabe-. modo PSt<~bdecidos .nós ~<eus regulamentos, os balanços, 
leclcloa com approvaçào do governo. companhia ou soc•e~ dt:wr·nstrações e «tocuoh mot~ que por es•es ,folrem marca
d~de da 1u.Jquer natureza, commncl:mt~ ou individuo, los, ~obpen1 de mulLa de 100$ até 1:000$ por cada..fo.~lU, 
de qualquer condição, p( dMá em· ttir sem uutori,a~ão du Citl o missá '• . . . . . 
poder legislativo notas, bilhet•s, v;;Jes, papel ou <loi.:u-, • § 16. li.:' permíttido ás .caixas matriz e 61iaes' .do 
ment•l algum á vista " ao p3t,tador, ou com o no a· e de~.t · Banco do n asil r .. cébr.r • m p~gomento notas d.os outr.os 
em branc~, St?b pena d~:~ mult ~do q11adruplo ;1~ SC<i valor,, bancos de circuioçao, c:readOS .1108 lqg•1res .em. que cada 
que recabmí mte~ralmente, na o só sub e o eanssor, como uma de lias funcmonar, e • m dous ou .ma•s dia~. de cada 
sobre o portador ou pa ·sado·. S• m or1a se.ráo obr•r.ados a t• oc~rew mutu m•nte ·em togar 

·4 § _1 O. Nenhum banco d ~ c·ircu 1•\'ã l, caixa til i 1 ou' ce•to ·sua~ nota ti, e a reo.l za• em em motda corrente ou 
agencia, etÍJql1anto nao se julg;,r bob lit .. do pna realiza• em titul~~ 'di. div.tla ,p.bltcá o~ sald.·s .. qu.e se verifl· 
SeUS pagamt ntOSI'ID m'•eda mC't.tiJica, pode á emrltir' 01•' carAm . . . . . . . 
conierv~r n<~ cir.cul ç~o, sob a·fó, ma de notà 011 bi~hete,·á' « § 17. Só· pode.rão fll1er ,par.te d•1s di:videndos diJs 
':is ta e aoportarlor, q1:1~nt:a super·ior ao ·termo me aio d·· · banco» e socioda,1t:1 auorí;ymas de qualquer· ni11ureza 'os 
sua emiss~o a•é o 1° trimeslre •locorrent.e anno., ('-X.Ccpto !u.:ros liquid• s prov•·n·f'nt s de operoções efféc.tivameilte 
se,. aJé•n do fundo dispon v: e!, l\ll1 de garanti.~, e elas ou~ra. cooeluidas o o rc1 pect11 o •emr.stre. . · 
c·ondiçlies estallel•eid .. s·nns srus l'f:'speclivos e•tatutos., no • § 18. NãO podt~rá<> fJzer p•ute do l11udo de garantia 
art.i 0 § 7° d<t lei n. ·6~3 de 5 de .Julho d<l ·18511 e a-rt. 18 da t'mi~sá•l dos b~ncos as moedrls d<: pM:•, 011 notas do 
dc-s eltdll1tos approva.1os pe:o decrdo n· 1,223 lle 31 de gnverno de :valores <te 1$ a 5~, ou notas de qualquer 
agosto de 1853·em relação ao obj .. cto soore que esp~c;al baoco. . · . .· 
mrme dis('õe, tivt"r em c~1xa par.t" do seu·capit.d, equ1 · « § i9. Nenhum b.,nco, cnh;a liliol ou agencia poderá 
valente ao ex.cess ·' du d te> te•mo rned•io th emissão, re· emittir noras. l·i1hetes, vale~,.rt:sillVI.I~, li~ranças e em 
pr.es~:ntaila pormo .. da de ouro, ou por b~rr~s do ffit'Sron ger,l eacnp1..os que coutenhii.u promt~s·a ou obrigação cb 
meta-l <fe ·2~ quilatl'!l1 011 pOr barras de P'l'8ta ft<l 1t •li valor rcCdÍÍdO tiD dep111Ü11 QLI de p:.garnentO á VÍSta e 
nbeiros, na .rel~çã•• miHC<1da p,Jo ~rt., 30 do decreto ao portador de q11antia a:enorde 40,a. .· . ' . 
n. 1; 721 de 5 de -ftverci:"o de 18"5 ;;, coo tanto que a quan- .. O firO ~e ruo wa' car á, na fó ma do .. art. 5o da lei 
ti\lad~ dest.;s nao ex.ceJa da quarta pitl"te dJ moeda e o. 53 de 6 de outf.lbro de 1835, um p.razo razoavelden
.b:uras'de OuÍ'O~ . . . · tro do qu~l ~S D'!~i1S e bilhetes de Uleav.&lores dév"erâG 

• § ·1.1. Será ~ H·m;ttido ao; hancos de ci.rculação ·q11e ser retgHodoii, .fi C CID io estes du' ante ci tempo do se ares.,.. 
actual o ente •funccí• não J:Or autorisaçiio fio poder ex.ecu- gate, ou substituiçao · jnr out•O~ de mtil•r valor, isentai 
tivo· su-sb&tltuir Eeus tillllo• de ga· antia pêl(1s valores d .. 1.mro•to .do sello. O al.laJimr.nt•) ou Vlllor dos·· bilhetes 
mencionados no par~grnpho •nrec.·deo te, e logo que suas .otl n<Ílas não resgata r os nos praws lixar! >JS ein confilrmi;. 
notas forem con•ers·veis ~m moe•b m- t ll.c1, á vontarte · dade da presente lei r~verterá em b~naticio dos éstabde-
do portador, l oder·áõ em1tli• na razao dflpla dos refert -cime~tos pios que o governo designar. · 
dos metac-s ou moeda de ouro, que etfectivamente pos· « § .20. O governo ,prvmoverá o resg:ue do papel
suirem, . dentr-o do11 liwi-t!:'» mart~ado~ .nos s~us eatatutos, moedJ, na fórma dJ. lei a. 4-0.1 de 1t de setembro de 184.6~ 
que per este facto fic~~r. õ dt~de logo De~ te st:ntid:l alte- sem prejui20 :•a disposição do ant. 2° da l~t n. 683' de. 5 
l'ados. . dejulhode'1853. . . 
· .'(( § .12. As notas dos Lancos, no caso de Sll·l f~llencia, • § 21. As ca1x~s econ:>micas; como tlstabelecimeótos 

serão conside•art"s títulos de de~<>sito, e como tJes serão de beneficencia, s.:rão d:rigidas e· admln'stradas gratui· 
classifi~Jd~s e gr dua•ias, e ter.ão preferencia tm•eu paga- ta mente por directores nomeados. pelo governo, e os· ~er
mento a quaesquer outros, aiuda que da mt'.sma natu vi.Ç•lS por este' pteat:tdos s.erão reputados. relevan.t~s ein 
reza sejão,.excepto o" d! faz~nda pu'bl•ca. . qaa'guer occasiao, e para qu•lq11er .fim. · · 

« § 1.3. Será con~.iderado. fa;liJ.o o ban.co di! circula· 11 § 21. As caixas e.eJuomli:as nào po:ierão fazer ou. 
ção que, á vista em n:lC'eda c.orrente, ou verificadas a~ tras operações senão a de receber a premio semlnal· 
bJpothe.»es de p~gament . previstas pelo~ '§§ i O e 11, eru mente valores que oã.o exc_ed5.o de 50~ pi) r cada deposi
moeda meíallil'lil á vontade do por.tnd ,r, nho satisfizer· a tante. Aa quantias depositadas na melim.t ou. em diffe,.. 
impórtancia de seu .Lilhete:ou nota g11e fol' aprc;entada reute ca•xa. pu r , um m~.smo JDdtv:lduo,. e q11e 'por accu- · 

·ao ~roco, e .relo tempo da mora t.e á o portador direito mu!tH;ão m.~ por oau•o. qualquer .. rnottvo tlXCed.:rem,do 
ao Juro corrc11te. . · computo de 4:000g, não venl:e,.áõ Juros. . . . . 

a Prova 'o -esuffacio por .protesto, ou q11alquer outro. « § 23. Os dmh.eirt;n receH,to~ p~las ?aix~s ~cono1ni-, 
modo 1ue pruduza fé, o Juiz com,petente, .a req11eri· cas ser,ã" entr~gues DO prazo maXlmo de•ntu dtas.a estação 
mento da parte, ou p.or denuncia do promotor publico, d~ f.;zenjct que o govern~ marear em cada proviucia .ou . 
ou do 1}'lialquer fiscal da ftZ,e••da ou ex offi.:io, proce· munlclpio, e venceráõ .o Juro de. 6 ~/o t!e•de "' did. ele. sua 
derá rios termos d;~. lei á abertura .e dccl.1ração de ·lJl- .enl.rade~. Os juros se accu!Unl;u áõ st:rnestralmente, e a 
leneia.. · ret nda dos depositas EÓ. pod~:;rá ter logilr com previo 
·"' § 1.\l.. ·Em ca1la·.um ·banco·creado &m virtude da au· avi1o do ~epo3itanle, feito com antecedcn;ia pelo me'nos 

to:isação administrativa haverá um !iscai de nom<.a~ao .d.: oito dias. . . .. 
ct.o,governo, que te1.á as seguintes attrill11ições.: • § 2t. As caixas economicas que actualmente func~ 

. • t.a Fiçcali~ar todas as operaçõ•·S d., banco e aq deli- cionao coin autorisaçao do goveru) contmuaráli a~ •uas 
Leraç:ões do ~.eu con;elho admuust•ativo e d:t assem!Jléa operJções conlorme seus estatuto:~, podendo seus fundoJ, 
g•ral dos 'accionistas, e su1,pend~r a t:xecução das q.ue q11~.nao eativer.em empregados .em titll!Os .da .d1yidll pu· 
.f rem contrarras cO:l tstatu1o~, dando immediatamcnte I.Jl1ca fun<.Jada ou .fluctuanta, ter o destino marcado no 
coilta ao go•erno, para qae e~te decida se devem ou não paragrapho autect:d.tnLe. .· . ; · 
~er execUL.das; « § t5. A. d1soonçãodo § 23 fica (Xteustva aos cap1taes 

& .;.! a Ass1stir, quando julgar ou fo.r conveo.iente, át 3eS· e contrib11ições dos· montes·pios e das sociedadis de soe-. 
sõ<·s da assernL.léa geral d,1s accionrstas, as do conselho carros rnllll.los qua o requererem; . . 
adminl,trntivo e fle auas commlsslies, e dar seu pareper 11 § 26. Os montes de so<:corros nl!o podflrl!o fazer o.u-
toj)re .quill~uer ma teria suje. ta fi saa dcliberoção; tras operaçlies scnao as d.e empr€slimos de dinheiro 

& 3.n Asnslir ao recen~t:amt'nto das coixas do Lanco,.e subre penhor, pel.l.'. ~a:x.a de ju.ro que o ,gjvtrno znnual-
o.exi.gir quando julgar convt.n1enle .: . . .mente warcar e a prazo nunca maior dtJ nove mezes. 01 

• .t.a Eumlmtr· a escriptu ração do banco toJas as vezea fundos dej tes eo~tabdeclmentos para este fim pode1 áõ con-
q.ue for a Le.m do serviço publico.; sistir no producto tle subscripçõ~s, do<~.Çõ.:a e le,gadCIS de 

• Este llscal P"'tcebtrá um honorario annual, que será particul11res, ·OU poderão ser fornecidos por emprestimo 
fh.a~o relo ministro da faztnda. . pelo governo, quau(]o c~ te o julgar conveni.eote, pela im-

o § 15. Os be• entes" tli1 ec1ores das companhias e so- portaocia depoaitada llOS cofrt s paulicos, na fórma dos 
ciecl~dcs <Jnor.yroas de que trata o § 1. 0 se1ao (Jbrlplldos a §§ 23, ~u. e 25, ou po.r parú.ulares po.r ·titulo bene1lco 
Jlt1bli~ar c );emel~.cr ao _goveroo, nas é_pocas e ,Pela .lórma e ,o1.t pne~mo .• 
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« § 27. Os lucros rea'liza~os p· l0s montes de socc?rros. sociedades aó'ouymas, e de e tabelec·imentos de .qae 
creados em virtude da preSPllte lei, deduzi,!os o.~ JUr:·s trara o art. 1<>' §§ 10', 21, ~5. M e !7, sua mspe~çlio e 
dos funclos furoecidos por emprc~timo, va lthma· do para- el!lames, os caso~ e " ló'rma de· SIHt sus,,en'sá11, oti diss'o.;. 
graph~ ant~.~eJenfe,. farão part~ do seu capital, e, l'i'~" 'I'IÇãO, a o que fór ne'cessario pa·r'a el!lerctci•.l dasfuilcÇões 
que eate SeJa suffic1ente para· su:1s . oper11ções, · pocer~v de corretot· e r'·gulmdacle de seus actC:·s. . 
ser appl ca'dós aonualmente. álldesp~zas do~ e~tjbeleCI « Art. 7,<>' Ficão révogàd·as as duiposi'çÕ'tls em eon .... 
m·entos pio~ que o governo d~u~nar,. rari•). • 

« § 2R. Os dinheiros reecbida; ern virtude dos §§ !3, o SR.. VASCONcE:L.LOSr-- Sr~ presidtnte, depois dos 
24. e 25 qilHDl!O tiVerem. a àp'piiCaÇàO aubrisa.Ja pe)., J.ISCUI'SOS prOferidos peJOS hoora·JOS membros. que me 
§ ~6 serão "mprega'dt·S· nas Ope• açõe• da aUJOfiÍZ ·~ãu da preCI:l<lê• ilo,e pr Íncip-,J~~:~cnte p..Jo DObie )eu~ dor pc:Ja pro.; 
divida publi·:a fun lada, · u nas lle,p··zas ortl,amas do · vrac1a de S. Piiulo, eu de cl!rlo 11ào tomaria a palavra se 
estado, .e esr;riprurados enOJo depo~ttos. na o tívem:~n :cessidade lambem, como alguns colle'gas,· d'e 

« § 29. As caixas econnmh;as, os monte~ pios ou de rn.·nirt!st:lr a opiuiãu rte que 0 projecto deve ~er remet
soccorros e III sociedadea; dt:l SOCCOI'ros mutuns, crea- . ttdo á commi~são de fazenda Jbra ser examinado, Parece 
·dos ém virtude i:la presen1e lei, fi..;a.o i entos d•' irnp'osto que O' nob're pre~i·tmie du con~elho acaba de convir ne,ú~ 
do aeHo, e terão a faculdade da' aceitar doaçõ-es e le- expediente manJando á m·esa aúmendas. que constão do 
gados. . , .. d d . . . . 'd' 'd p.rp.·l impre.·•SO que V. E~. orderiou se dt.tribui·~e pelos 

« § 30. As socre. ades e qualquer e:.pecte ou ID rvt uos rut~mbn.s rio senaà,J: está, po-is, provada a urgeuci'a .de: 
qUe estabeiec~rem casas de empr e'' imo snhre penhores . se· remettid,J o prujecto eom ai .emenlas á illu~tre com~ 
sem autorisaçlio, ou que, a tendo oht:do, nao tiv ... rem es- :missão de faztnda. . . 
cripturaç~(? re::ular, ~a i'órm 1 que .fó:· estllbeledd<~ pelos 0 nobre senador pela provi'ocia de .Mirias·Geraes já: 
regulamentos do governo, fi ão SuJ' i.os. i'lém das penas .lemurou um precedente semelhante, adoptado pelo se~· 

.do a'rt. 1° § 1 o·, e 'as em que in~orr e r e:m em vinUJe do nado qÚanlo se d scutiu o p ojtcto de reLrma- judiciaria 
Codigo pen'~l, á de pfi'SãO d'e tres a 0 oVe me~eS, qut: lhes DO anuo de 18/:1!, 
será imposta pela competente' aut•1rida l? po}cial~.. Accresce que o· nobre presi :lente do conselho,man~ando 

« .§ 31: As tra~sa.cções e tranfertnci~s v. e acções d.e , ne•te momento. á proposição da r.•utra c11mara as emendas,. 
C?~pao~t~s e soc1e~a~~.e,s . anouyma~. e •. e t.Itu~os d~ dt- CUJO teor ignoram:•s, a~aba ainlia de colloc~runo~ em uma 
"!da puoll~a e de quaesquer out os su~.ceptl;ets de,c.ota- · pos•ção mutto deltcada; porque, se ;.pprovarmos o;pr.o• 
çao, ~ó í•Odcrão t~r !ogar por !nwme·ho do~ respecttvo~ jecto q.ue se acha sübre a mesa, !!em tetmos lido as el(e.n-· 
corr~t~re~, so~ ~en'a de ;n·~~hdade, além d~s .. q•.te forem ·das, o ~·u~lico n~o pôde de maneiFa alguma julgar qu~~ 
apph9av,eu a taes actos em Vlrtude d~.s respccttvos regu- nos sys~~.ma5 prder imos, ae o systema das emeuJas, se o 
lame~tos. , . . . 'do proJe':.lo. 

« Art. 2.0 ~ governo fie~ a~to!uado para f~zer ~s des- · O 11oLre mioistt n d..t fazenda a c, .!:r. de d-1zer que a e p:o~ 
pezas nece~sarias para a substttuiçào da ;;c.•ua! moeda. dc nun~iou em reuu:õcs. 
eo~bre e~ circiJ~,çã.o por outra de nova espeCie, debatxo O SR PtlESl»EUE DO GONS.ELHO':- Não fui eu quem 
das segumtes condtçõtlS:: . . . . . . . • 

cc· 1.a O valor ·nominal de cad~ peça não poderá e:lk~eder : dis.e; 
de 1 O 0 /o• da importancia das despezas de sua ltga e · o sa. VASCO'l'ft:BJ.L&S: -V. Ex. acabou de o confirmar 
fábrico; 

().' ~.a Da nóva moeda: só i'bderá ser recebidiJ em cada 
paga:in.e~t,) o, valor ~e ~o. o rs.;. - . . • . .. . . . 

ir S. a O· governo ~arcará em seus _fE>guLment'.ls, nã() só 
01 prazos, m9Jo · e,,épocas d~ subs~Il~içào- da moeda de 
coBre, maa tambem a quahdàde da hga da nova moeda, 
s·eu peso; valor, diamet~o e.~u~!·a :.. . .. 

c 4'.a A m'Oeda de cobre·aubstttutâa será mutd1sada e 
"Vendida como aizâ':ha; 

« 5,8 A actua] mll·eda de. éo-bre' q(ie não for le.v~ila ao 
t:IOCO nas· épocas que-o g()Váno marcar "ficará SUjetta âs 
disposições do art. 10 di lei n. 53' de 6 de outubro 
de 1835. ·· 

« AH. S. o. 0 g~v~rn.o. sÓ poderá ~ermittlr a cunhagem 
de prata dos part1cularts em caso de l}eces.•idaue, deVtll'· 
do a aen:tioriagem pelleilcer á f.aíéhda pubhca. · . 

a Art: ·4;0• O governo fica .igualmente autorís~do a 
conceder aos accionistas das estradas de ferro que gozãO' 
de garàntia de juros, e q.11e tiverem pret:nehido.a tota.
lidacle do válor de suas acções, se o requererem, spoh· 
ees ().a divida publica de juro1 d·e 4a.té 6 ojO', .. emt·r~c~ das 
mesmas. ac~õe~,· as qu.es serão deVIIiamente trandendas, 
na !ó1 !na dos respectivos estatutos. Estas apolices serão 
amortiza veis, ~a· forma das leis e regulamentos em vigor, e 
gozarãõ dos me1roos privilegiús que C'ompetem ás domais 
apolice' da div1da publica fun'Clada. . .. 

~ Art. 5.o· As muHas de que trata a presentP. le1, 
salva a disposição do §. 30 do art. 1o, s!)rão impostas 
administralivamenle. 

« Metade do seu prodilcto será appli.cado e~ bene
ficio do monte de sr ccorro do Iog •r miJS proxtmo, ou, 
na sua fc~lta, de quolqutr 'outro estabeltcimento pio, e a 
outra metad:e será dividida entre o·~ empregados ou pes
soas que ,PrO:lioverem a sua. lmposiçã·o, ·ou derem noti-
cia d.J ex1stencra da 1 e·pt cttva 1nfracçáo. , 

" Art. 6.o O governo, nos regu~Jmenlos que expedrr 
para a bva execução da presente lei, podc1 á impór mul
tas de 100~ até 1:000~, e, de accurdo com as presentes 
dísposiçü~s, mat curá as condições necessarias para ~ or
gunisaçno, incorporação e in>tallação das cempanhtas c 

ao menos; 
0 SR. PRESIDENTE Do· C&NSEJ:..UO': __;,Protesto. 
O SR. V.A:SC.UJSCKLLO~: ~ Não quero recordar ist~ 

~gora, principalmtiH.: :u: mole~to a S .. Ex. . . .. 
O Sr. pre:~idén e do conselho, a~~im com<> to'dós l'ils, 

sabe que os seus collegas que pertencem á,~àmara dos 
depU>Lados fallá:·ao) e vcitârão contra este prOJecto em 1a· 
disc.,ssào naq.uella é,~sá 1 o. q•je poderi~mos daqu.i con
clúir é que, po•to alh em dtecussao hoJe este proJecto, 
. os nobres miui,tros dev~:rião ~er üS primeiros a rejeita-lo, 
porque é evtdente que em materia tao 'importante que 
roi declaraaà questàu de gabinete, tanto que o riobre ex
p·r~sidenle do eon,~l,ho.uos iul'or~~u que t:l!a molivára .a 
retirada do- mrnbteno a q11e presldtra, é· evtdeute, re1H~· 
to, q.ue e~ ailsu~pto .tao !;táve nao pódé haver <)ivergen
c ia entre oa nobt ea mlnisu os. 

0 SR. MINISTRO DOS NEGo€10S ESTRAl\GEtROS:
Nem· ha. 

0 Sn. VASCON6ELJ.OS :--.Espero que não haj·•· Por 
outro l·ado ~upponhamos q.ue o senado rej• ite em 1,1 dis· 
cu:i1ãO o projecto i· neste ca~o como se b'a de· cou:ndcrar 
a emenda sul>stitutiva do nobre ministro 1 

0 SR.· PRESIDENTE DO CONSELHO:-- EX:igirão a apre• 
•en.açao da.s emenJas, e agora.· ... 

o sa. VASCONCEI:.LOS:- E m·lís: com'O ln de ser appro-· 
. vad& em 1a discussao um proJecto· q.ue os nobres minütros · 
reprovão 1· ~ê V. Elir, port:tat~, que n~o pôde ser ttJmado 
outro expedtente senão o de 1r o proJ.,:cto com as eme~:
dàs á· commissão de fazenda, prrncipalmeute . po~que, 
como o honrado pre~i'deote do C\ ll'Sciho acaba de decla
rar a commissão ignora abtolutamente o sentilf o destas 
em~udas · é um outro moth o· p~ra que seja ou vida essa 
commissão, que 1e compõe de pest~oas profe~sionacJ; c 
ellas podem emíttir juizo esclarecido, quer a respetto do 
projt cto, quer acerca das emendas. . 

O nobre senador pela provlnclu ue M10as-Gera~s Já de· 
clarou qual foi o urL:Jrlo tomado em circuoostan1;Ia cmlo·· 
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ga; trat~nd·o-.s~ t~mberil de negocio importante, q'ual o da anrio pusado. já desde enfão rl'sblveu negar-lhe a .sua 
reforma Jud~Ciana .. Nessa occasiao declar~i que qu·eria · · approvação. O nobre $enarlnr sabe qu~ o ministerio actual, 
que. o senado conhrcesse ·quaes erão as d1spollrçõt!s q.ue quan,lo a~sumlu a: dite•!Çâo dos negoci• 8 do e$t do; i e 
contmha a emenda substllUiiVa que ~u t:nha a honra 11e · ~ornprome 1e 1 [Jer~nte o píliz 11 fanr·rJtOdific~ço s 00 pro
offerecer .á sua consJdt:ra~tão; V. EK. ha de len,brar·se jt:clo, q~re tmáo Llfl'ha pd1s~do na caaíara dos deputados. 
que, del.O'IS de pa~•ador muitt·S di~s, de impresso· e d'Stl i nial d'isse O nObre SPDa. dor que, na o, se tenrfo aio'dâ 
do? P. roJrCto .• e de .. t:~lar SIJbre a mesa rJelo tt'mpo que o d . . . . ' 

t 11 
aprtseutu o· est~s • mt'odas, não sPnrlo am. da c;·nh.ecida. s 

regtmento ext.~H. ote e er:l'ão mandado a req.ueria.eoto · · d' · · 
~eu ás comi!liS>Õ'es reunidas ele const(tuição e legislação •. as O_Pillft)es o mlutst~rlO actual acerca d '· mah:~ria, nll'o 
Estas commtssoes apre~tlntárão emend.s, e est;As forão ; podla prestar ~ço.Ja'damente seu apo o á irléa primitiva1 

d . .que é o que hnJ~ se acha erro d1scus~ãi1. Foi sobre este 
toma as em .con;Iti•raç~o .C(·Djunct~mente,. e ú proj•·CIO lundam.,ut '• creio I:'U, que elle baseou seu di~cursó. Mas 
entro~ em discussao em gloiJo; dé sorte q·ue se p'odia o men nobre colle~a pre~i·l··nte do COQ•elho·. qu'erendo 
aprec•.ar. o P<ll'Sameuto ta'nto da· emenda ccmo do·projecto, tnostr a. r· a e n. o.bre s.·t:oanor .e ao. sen.· dli que acerca de:S_ta 
que asnm passou nJ ta tli· cu~são. ruatena o m1~n·ten,. estádi~pOiitO a n·~o f,1er r11ysterio ai..: 
·-q Sn. P'RESIDK:NTE .Do CONSELHO:- Como esse prece- gum ue suas 1déa~. e que, @e naotinha apresentado Jogo as 

dente é· seu tllhu V. EK. quer que todo.i o imitem; ~~men.ias que pretendt:i r-ffe,ecer ao P' njt~cto, fot porqu·e, 
O Sa. V ASCONCELLOS:-Não estou condemn~ndo 0 pro coai o V. Ex. decla.ou então e acaba de diúr aoora, não-~ 

cedimento do oolire ruiuistro. S. Ex in'c(>rnmoda-ae. com OCC~S·ã~ opporttlna para se. fa'zer emeudas a u:'n projecto' 
observações aind~ as mais singelas 1 0 nobre presidente a pttmetra vez que t.:lle entra em d'tsc!l'ssao; meu núbre· 
d.o co~selho não pode querer que o senado se conserve collega, digo, iles.jandv ti r~ r qu~lq~er es~rupulo, e mos
sllencJOso, pot que S. Ex. é 0 primeiro qu(•, como discuti· Lrar que da ,,arte rlo ID 1Disterl0 nao ex.tste reser\·a ai
dor hab!l e con6tante no nCisso padamento não nos den guma acerca de suas opioiõ.·s, :.p:e~~ou-s .. a már;dJr á' 
o: exemplo de apreciar 0 ~yslerua da mu<l·e~. · mesa as ementlas que prett:odia dfdt-cer comei substitu-.· 

livas1 logo q'•e o projecto entrasse em dbc·us'são. 
O Sa. PRESIDE:NTE DO CO:NSELBO:--Quem está dizendo O Sr, presi,lente· do cousdho, -apeza·r de saber que 

o comrario ? . • V. Ex. nào pod•a tomar em . consideração e dar der-
O SR.- VASCO:NCELLOS :--A' menor observação S. Ex •.• li. o\> algum legal a e.>sa~ emendas, fez isto por um ~CIO' de .. 

agita-se! condescendt:ncla; que não póde ser senão ~.,uvado. Mas·o 
Sei que pelo regimen~o ~. Ex. não é .obrigado- a pro- :nobre. sena~or por. Minas Ger:aes, não obst:.nte esse acto 

~e der .como a.:abo.de rele rir que procedérão outros;· mas . ti~ defe!enc!a, ms~stJU· no ad.1arnemo, porque as emendas· 
t ce~to que, tr<>tando-se d., uma qtiestão dtl tonta Impor nao esta~ vxstas. lJ!lO e~tã:o eX:liJ:!lln~das, e ~oJem-con~er 
ta~~ta, ~e tamanha gravidade, como esta que f.:z. cahlr 0 ·mesmo xdé'as sobre as· qu~es hap dtvergencxa entre o n-o-· 
lt;Iouteno tr;,n~aclo e .elevou ao pode-r 0 a~:tuat, não bre prestdeiHe do conselho e os nobres ~enadores. · 
P,óde ser .recusa ,lo a ntoguern que se enuocie P•Jr esta . Senhure.s,, qu<~.odo Da sessão do anno pas~ado. os mem"' 
forma, ah_ás (como p~rece que já disse o honrado senador bros do mtolst~rw.act~a.l q;ue·pe1tell'cem á camara ~?s de'-' 
pela pr~nnc1a de MIOas-Gt:lrae~) se h a de reputar que 0 ~~ta dos. negá r ao m .lzrmne ·Sua adht-são a e' te proJecto, 
procedimento da opposição era questão pessoal; e eu . lo1 deprns que o ~ab10ete àa então d·~~laro'll que nào pre• 
declaro .que na oppJsição que liz ao mioi~terio passado · ICil'dta fazer mod1h:~:~ção alguma nas Id'éaa qae elle tinlll 
não tiv.e. em. vista as pessoa$ muito respeita veis dus . apresfnl.ado. . . · .. · . · 
Srs. mm1stros. . . : Esta era a questão. Se aquelles que,faziã<o oppoSiçãct 

Sr. presidente, se a discussã\l do projecto continuar ao projecte a fi'Lerão ~ó·ooente .dt>p011 de certos e coilven·
DfSie terrenu h'~verá-.o p;eju zo cte passar em ta d;scu1são ci~~~ d~ q.ue e6sas .erão as ldé•s d'etilllti:v·.~s em que O" 
um assumplo que nos tgnoramos, porque V. Ex. ac .. ba m1ntstono passado truha accordado, nao ve;o contradic
de cu:vi · que o nobre pte-siclente do conselho diz q·ue n~o çã·o algum~a em que o'll?.bres me:11bros do·~enado ·que
está em contral1cção CO'm os seus colJeaas da cama' a dos deste enlafl !e pronuoctarão contra essas· xdéas votem·· 
deputaâm ~o que faz prc3nií>por que as é~endas que s. Ex. ·hoje por e~l11s em ta discu~são, tendo certt.~a de que ·hã<;r 
apre•entou 1ã.> &bJolutamente conlormes com as i-o1éas dtJ ser madJtlcadas, c~rteza que se· ba~é'J, nao só na pro
sustentadas pelos actuae• ministros que teem assento na- me•sa do nobre prea1dente d.n conselho,· como tambe~· 
quella casa: l(•g•>, h a uma alteração completa e funda rra prestn•;ra das emenda~, que Já' se achão sobre a mesa, e 
ment:!! do project:1, e os q11e o approvarem vão contra 9ue S. ~x .. rrelend:ia Q,flerecer cómo subatitutivas ao pro-
suá intenção. Dem~is, fica-mos privado·,j de uma discussão : Jecto prmCipal. 
que pó de· •er ampla, para nos acanharmos no3 lim,tes es- · Não Vf jo, portanto, onde e·deja o fllndamento .dessa 
treitC'lt de um debate anigl) P'·•r lirtigo. • oppasição a qu~ o projecto seja logo votado. Pois, senha· 

s~nhores, depo1s daa emendas que o nosso regimento res, uâo haverá occa,iâ'o opportun·a em que esta questlio 
acaba de sotrrer, o nobre ministro não póde receiar que , sfja bastautem1mte esclarccidá, em que seJa tomad·,· em·· 
e ta discussão se prolongue de maneira que as idéas de i conside'BI~O a ma teria pr lmitiva e a das emendas? Na ~a· 
S. Ex. ná'·J seJãO ad.,ptada-1 ainda n0sta Jessao, V. EX:. sabe discussão; depois q·ue e~tas emend'as forem Stlbmettidas á 
a brevidade com q.ue de ora em e1 i ante. podemos h•gislar comrnissãn competente, poil· r-se-ha discutir amJ)lamen te 
nesta casa! E' m.ots um moLrvo, portauto, para que u·ào . e sem receio da restricçao que faculta a nóva reforma do 
pe!camos a unica occaüão que póde dar-se de apreciar-se regimento, meio a !iJUtl certamente o mini::terio actual' 
o &y2tema d'l.l núbre ministro na 1.a discussão. , nunca soccorrer-se ha quando se tr;~ta:r de discutir:mate-

Assim, pois, Sr. presidente, se já não e>tá sobre a mesa rias desta ordem. 
un1 ~di~mento ou requerimento do ~obre 1eoador pda 0 su. VASCONCELLos·: _"A execução do regimento 
provmc1a do P~rá pedl~ilo que o proJe•1tO cmi:' as eme.n- . oão depend':1 de VV. EEx. 
das vá á commtssão de t.zenila, e.u o mand.ue1, se assim : . . 
O permittir nosso regimento, 0 SR. MINISTRO DOS 11\EGOCIOS ES'XRANGEIROS :--Não 

O 
S . l . ·~ á < CbO, p01~, razão, S,·, prt'·Sidllnte, na in~istencia dOS DO• 
a .. PREsiDENTE:·· Ma·s ~s erneo• ~g que VIera•) br«•s senadores p·elo requ;·rimen-:o do nob:e 1enador pela 

mesa nã.o, podem :er fOr o r a, como tUJa dJ,se, tomad&s provinci& do Pc1 1 á. Emendo que. na approvação do pro
c:m con.nd!!raçào. · wcto não·ha contradicçllo da pHte do' nobre1 senadores 

O SR. CI\.NS.\N~ÃO DE Sl~LMBU' (m:nistro dos negocias ct~t>de que sub1m que existem na m~~a emendas que e· 
estrangeiros) :-· Sr. prtosid« I) ti', pedi' a v EK. a r~ lavra 'ditei ào e moditir.ao. . . ~ . 
para comb~t~r o requerimento que &e acha «'m dhcussãn. . E mesmo, s·:m «'S~a c•rcums·aacia, nao veJO que b\)':1-
. O meu nobre ~mi6o seo~d11r pela p1 oviucia do .Paril v esse cootradicç~ü, porquanto é verdade qul.l n~ ta dt:· 

d1<sse que nao podru approvar em 1n drscuuão o proJecto cussão de um ptoyct 1 nao se l~z outra cousa seoao appro
que se acha sul,mt:ntido á apr~:ciação do sen,ido, porque, var-se a idé11 fu~damental. Ora, o senado já reconhecru· 
sendo um'J mat~ria da q,ual tem conhectmmto desde o que um exame 1obrc o estado do no~so weio circu·lante 



i i 

... 

i.'· 

68 SESSÃO EM 9 DE JU"MH~ DE 186·0 

. era um ob.iecto de gran~t! necessiddde; se bem me re- fossem já conhecidas. E a razão é.obvia, 'eohore_s : o p~i-
.• cordo, a orig~m deste P'"Jecto part1u mesmo do. SNJado, mriro dever dos homens puulicoa é a coherenc1a (apo$a..· 

creio que apparec .. u d~!po•s ~e um~> prop"sta fl!rta pelo rtoa); este é o principal caracteli~lico que os ~orna reape.i
nobre seoador p~la ~·rovJocra de Pern.muuco, a quem taveis.perante o paiz. 
muito re1peito; foi S. Ex.. queru ,primerro ch~mou a Ora 0 nobre senador pelo Pará, autor da organisoçtio 
attençao do governo rio p .. iz para o estado do nosso rlesordertad11 dJS iostLuições de ere.d•ro, como ha pouca 
systema mfine:tario; for nt!»lla .occasião que t~ve o go· me suou pelos ouvidos; o homem que ·tem a resp~osa
verno a lembrança dtl 11ttender para o esta.do do mt'Ío · bilidade total des~e system:t d~ ml'd d.rs que o .projecte 
circul1nte: porMit·•, o ~eoado 1á tev.e occ~sião de emit do Sr. s~Hes Torrt"s-Homem crndemnou; · ,, b.,_ry,em ·que 
ti r sua opinião sobre a con v~nienc•a. de ·lrn.t"r-se dest11 ~pregoou 0 principio di) direito ·iodivUual da em•ssãe •• ,. 
ma teria; e, se na o tratom .. s ,do 1-" OJe.cLo em detalhe, se 

0 
SR •. SoUZA F.nANCO: _ Ondo 1 · ··· 

tem.os sÓmt'n't" d · vota: lo na ioéa caprtal, oào vrjo razão 
alsuma na insistc:nda .dos nob1e; StU:Htores pelo ad1a- O SR. PRESIDElliXE J)O CONSELno: -Não, senl10r ,; 
mento, salvo se h• mo ti v.os qu·· me aejão deicOohecidoi. · h a até um avi~o em contrario. 

Tomei, pois, a palavra I ara declarar ao ~cmd•l que .não' o s.n. SILVEIRA DA. MOITA: -Não foi S. E.x.! Ea.-' 
aceito o requerrmento, porque .nãr• o julgo oeces•ario , tão forão O» seus ami~os que m. camara combatêr~o 
Sei bo·m que 1sto se .redaz " uma 8lmples qu~s·ão de or 0 rrojecto; estou co~funrliodo S: Ex. _com os St~us amt
dem· mas nó.~, rlesPJaodo que eata matt'rla s•Ja tomada na g·JS, e 0 eoe:ano .creiO que .. não ,e m.u to. s. ·an le. Forão 
devl.d' · cous.der<:~"âo e suj'eit~ a um ex,me 1 igoroso, de- v d 

" v ent:lo os seus omigos, e auH~os os mJJS uunc.ns, qne se 
sejàmos ~o me) mi) t;·m po que st•ja quaotJ ü~tes ~iscutid .. , oppuzerão .ao pr.ojecto .do Sr. Sal.l~:s ~orre$- Uome~. Dl 
e para attingn mos este firn convém que St'J<l rt-Jert.tdo o cam;.,ra c!os dei•Utad~s, que 0 comba_têr:ao. !l radice, JUL-. 
adiamqltO P' op· sto. · gando que este proJecl? feri~ 1:! ~~rtnto 10alr~uavel da 

O. SR. sr.LVEllU. DA. MOTT\.:- Sr. pre,idente, que- emrssão, que era um dtrett•J JodtVtfiual; e eu acabo de 
ro iustificar muit · brtvemenl.e o voto que tenho de dar ver em uma lt'itura perfunetori.i da; emendas do nobre 
cc.ntra o.reqlleiÍm~oto. · presidente do conselho a cond~mnJçtio de1se erro.· 

Voto contra o a•1ia.nHnlo, porque, tendo elle por fim 0 nobre $eoador, que tinha 00 ~ystem~ das . .suas ~e~i~ · 
re.metter-,se já .o pr.oj.:cto á com•uia.ão par~ que ella dê das .de credito estllbdecido 0 prióc1p .o •. que dep~l~ fo1 

seu parecer, e t-ntao proporcic nar-se ao nobre presi- iavocado pelos seus amigos, dos drre!los adqu·r1~cs . 
denttl dr. conselho a o.cca~iáo, sel(uodo o regim•nto. d- pelos banceos creados por decre~o~ do poJer execuhvo 
apresentar suas .emendas, entendo que ~ste exptdiente a respeito das wed•dds de elr!usao; o Dúbre senador, 
não se pre•ta ao que o senado tem em VJsta. que qCJeria que 0 poder Jegulauvo, q••e os poderes· 

S.e ,, proj~cto qu~ Vt~U da ca~Ildr.a dos ~eputados fo~se supremo» do ectado .tlcassem.c;le mão 1 ~marradas pa.ra 
l.oje rern.etlldo á cumm1S1ào de fazend~, olnda em 11 dts- não poderem pratitlar um só acto re~ular 1s:'n !o a e.mtss~o 
cussão, para, depois dacommissãoapreseot•r-Jheemeod.u dos bélncos quando elles se arrogav.ao o dH.&Jto de e.m~ .. 
de sua·tavnt, como é provavel que acv.ntt-ça, vollar com tir na prop~rçáo m:.rcacl·a llOsc:J.e..:retos. do pnd.t>r executr
ellas ao debatd .e então o n,;,bre presideJue do conselho vo. 0 nobre senador, que tem per a o to.: 0 rarz a respoo
oJl'erecer as tuas, acho que voltariamoa, passado mu:to s~:~bilidadé d~sta orgaois,.ção de credito, e qttd é, a m~u ver, 
tempo, ao ponta d.oode ,tioh~mos sa,hido ago:a; porque 0 antagonista franco das medidas reg~.tarrs.~do~asdocre
teriamos de confrontar o proJecto dl camara dos deputd· di!C1· esre se·nbor coherente, como l·he•l.ço 3JUS<t·JÇa de crer 
dos com as emeodas.d~ commissão, •em conoex:to, aem que'é, poderia ;ceirar, ainda mP~mo (:ondi~.i<.rulment~; 
sysiema organisado, e com as tm~ndas do nobre presi- 0 proj"cto do Sr. Sa 1 !e~ T .~rres-Hl~Jll ·m! cabma na eb1a 
dente do couseLbo, que nós não pudemos até agora saber, de :vutar por este proJecto em 1.3 drscus.ao,. na esp~r:ança 
nem presuppor Sal·Ídas, s~. p~esi.d~nte, pois llté .este mo-. de emenG!as? E o logro ([Ue S. Ex. podia levar depo!.s ?.. .• 
menlo em que se fez a ctvtnburçao d~claro ao senado 
que não tinha a mais remota i~éa do.proJec~o d.1 governo;. o Sa. l\(INJSTRO nos NEGO CIOs ESTIÜNimmos :
creio me~mo que a este respetto I' Silve Dill.ts a,trazado (Jv S. Ex. bem sabe que o governo .é 1ncapaz d~ lograr. 
que o 11o~re senador pelo Parã: Não ~lveod.o, .p.ort~oto, 0 Sa. SILVEIRA DA MoTTA : _Não é que o gover~? 
no expedJeot~ de remetter-~e o proJ.ecto .a cooo.mrs~ão, tives~e e•sa int~nção, Sr. ministro; ma> estou m~ dm· 
lucro de elucrdação d.J matena, e lu,cro para uma melhor, rr'nd me m·' ·á conscienc.ia escr.u·,.u!osa e esclarecida do 

• • n - ã d t 01 oJ '· " ,.. • e. ma1' systemallca .,.rsC!ls~ao, n o·~;ouo a op ar o rcque- uobre senador pelo Pará; elle .é que não deVI t qu~rcr, 
nmento. nem meJmO coarlicioo.lmeote, votar por .um proJecto 

· P_or outro lado_n.ã_o posso convir em qu~ se r.~m.eLta o qu~ encerra doutrinas int~ifam~nte con~rarias ás sua~. 
proJ.ecto á .comn'!:ssao ~otes de :e proi'OJ CJO!}ar ao ovbre Portanto, se aca~o, com~ e.u dtsse, estt::vrss;e o a ~ou. 
mi nutro a occas1ao opportuoa. de offerece~ as $Uas emen- ção complexa em q•Je e.sta o oubre aenador _pelo Para. em 
das. Eutquanto S. ~x. na o oS L r ver üJf~~ecrdo, _ e da con- rela~ão ás medtdds de mdno a_men.to do m.e~o circulante, 
frontaçào de suas Jd.éas com a.s do projet:to na.o_reconbe- eu hãvü de votar contra .o proJecto .em 18 dJscussão. 
cermos que resultao dispo~ições novlls que alterem as O ;s ·m como eu penso a r.espeito do nobre senador 
que forão. approvada$ pela .cam~ra .dos Srs. deputad,.s, pel:aPará SI pcOS() a respeito da muil.os dos seu c amigos, 
entendo que a re';Uessa â comml$São nao traz Van togem , •ti soa re'3 Jt:i.t' dos illuJtre.; membros do gabinete de 4 
alguma; porque so no caso em que as emendas estabel_e· ~ l . ·o tie &ão solidHlos nessas medidas. . . 
ção um system.a ger.J que se não possa casar com as dl;-. e mill 'q . . . . 
posições que vierã1.1 da outra camara ~ qu.e a commissão (Apoiados dos Srs. ma.rgue; de O ~nda, VtSconde de JJ[a • 
potlerâ, confrontando a d()utr;na gr~c.l da~ Jdéa.s do nobre ra•1guape e ~~accMcellos.) · 
ministro com .a doutrin:• genl do proJecto, aprasent~r um Faço-lhes esta ju•ti ~a ; :~eh o que n~o potlcm votar ptlo 
todo h.Hmonrco para a dJscus~ao. projecto em ta discussao. 

1\Ia~, senhores, ÍáÇo plena JUStiça ao nobre autor do . . 
adiamento, o S.r. sen~dor pelo Jl•uá; acho que foi mui- O Sn. MARQOEZ DE OLINDA:- Está dtreJto •. 
to cohe.rente olf'erecendo .este requeri~ento; e, se por-· o SR. SlLVEIRA DA. Mo:rTA :-E assim podia su.ccedir 
ventura eu esli v esse constituiJo na po_sição em que .está uma cousa que não dcvt~ria sorprender, e era q11e? se 
o nobre senador pelo Pará a respt:,Jt? da doutrroa do· acdso esta ta discussão contluu~sse sem lllgumll eiU?Jda

. projecto, votaria co.m S. Ex. pelo alrameoto, porq1re, · çãg poclia dar-se o caso de ~;e r rejeitado. o proJect:) 
dada esta circumstaocia, senhores, dada eda po~1~ão desde já. Ora, creio que até os nobres membros do gabi· 
muito co!uplcxa do nobre senador em.' t;)~çã~ ao proJ.c~to o e te de 4 de maio, que fiz~rão opposição uúa e ciúa .... 
que se dtscute, entendo qu.e uão havw dt.·t~to de ('Xl~tr- O SR VASCO:'IfCELLOS :-Crúa nllo senhor. 
11e à e S. Ex. qu" votasse, a10da mesmo con·.hc1onalmente, • • , . 
pelo proJecto em 1D di~cussão lU expectativa sómente O Sn. SILVEIRA VA MorTA:- .••. crua; que fizcr11o 
~~.s t:Il!endas que se hão de o.tr~reccr na 2n, ainda qr1a...do uma opposição tJú t !' cr~d ao I:U\nis~erio passado .... 
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O SR. VISCONDE DE MARANGUAPE :-.Nego ia to ; pela maioria. do p3iz,·que a adC'ptou, com a maioria}a camara 
minha parte não til~ do~ Srs. deputado~,. que este.ve pelas mesmas 1déas., co~ 

o SR. v A.SCONCELLOS: _Eu nunca fiz opposição crúa a maioria do senado, que deu ao ministro de 4 de ma1o 
a nini;uem. · o seu valioso e ·consciencioso apoio, apezar dessas ·me· 

, •1id .. s, q:ue tanto forão .reconhecidamente boils que o 
·O .Sa. VISCONDE DE MARANGUAPE:- Eu nem crúa, corpo legíslatl\'o apoi•.u e a maioiÍa rio paiz ~pprovou 

nem cozida. · nf-ssa occasião •. O· nobre. sen&dor, portanto, não· me· fez 
O Sn. liiARQUEz DE OLINDA (ao orador):- Sim, senhor. justiça q11~ndo me attribuiu o desarranjo do meio circu• 
0 SR~ SILVEIRA DA MOTTA.: -Gosto dhto; V. Ex.. é la!He. 

menos diphlmjta do que os Srs. Vasconcel!os e visconde O SR. SILVEIRA DA MorrA: -Não fuieu quem at-
de 1\laraoguape. triLuiu; . . ·· · . , · • 

Todos os nobres membros do ministerio de 4 d~ maio . o ·SR. SouzA FRANCO.: _ Se 0 nobre senador penr~ 
.fizerão opposição ao projecto do Sr·;,Salles Torres-Homem. desse modo, é porque nas . suas idéaa re$triclivas, nas 

O Sn. VISCONDE DE MARANGUAPE: -Isso sim. suas idéas de unidade bancaria.... · · 

0 SR. SILVEIRA DA MOTTA: ...:.. Lâ vou. De necessidadt>, 0 SR. SILVIliRA DA MorrA: - Está enganado.\' 
pois, hão de vo~ar contra. este yrujec.to; e eu pode~ia o SR SouzA FRANCO: - .... nas. idéas de concentração 
aventurar mesmo uma cons1der;•çao ma1s: quando se d1s- firamceira.... . · 
cu tia este projecto do Sr. Sa lles na camara dos Srs. de~ 
ptitado~, e que eJJe pas.sou alli por uma pequena maior· a, O SR. SILVEIRA DA MoTrA.: -Está enganado •. 
dizia-se, v. g. : • o proJeCtO DO senado Dão passa ; estão . o SR. SOUZA FRANCO:.:_ .... assim como 't5m..;se IUS

á testa da cruzada contra elle o Sr. marquez de Olinda. tentado a c:~ncentração politica, o que quer é que n~o 
o Sr. Souza Fra~co, etc., etc. » Portanto, entendo que se·úse. do creditn, que as industrias definhem, que ,Q: 
não se deve aventuro~r a.approv:.ção do projecto em tri.tbi1lhos não tenhll.o andamento, que o _paiz se .. emp·ó~ 
fa discussão, porque e!Je póde correr o risco até de ser brei,ia, a menos de não vir receber as orden.s ~ a .li· 
rejeitado, ~~ §El_ o ( ó ·, as emen~as de nnbre .Preiidente cença, o placet do nobz:e senador e de. seus amigos~ em 
do consdho tera6 de ser o1Jerec1das como proJecto novo. cujas opiniões elle jura e. em virtude .das quaes pens·a 

Ora, eu, Sr. presidente, acabando de fazer justiça ao que a& mio~~~ opiniões são infensas aos intéresses d~ pai;~ 
nobré senador pelo Pará quando propoz o adiamento, e Senhore:o, Isto náo é novo no· 11.obz:e senador.: · 
vo!à'ndo contr11 o requerimento, dHet ·a razão : como eu 0 SR. SILVEIRA DA MOTTA f _ Nã.o me está pagandó 
:não era do numero daquellcs que tinhão tenção de votar com a mesma justiçil; V • Ex. sabe que não sou partidista 
contra 0 projecto d1 Sr. Salles Torres Home~ em 1a dis- da unidade bancaria. 
cussão; como e11 adoptava a uase àas ~uas 1déas; com-
qu'an.to tivesse tenção .fi! me, de no senado, como ~ani. O Sa. SouzA FRANCO: ....;·Então fico-lhe muito obriga~ 
fésteuempre aos meus amrgos em to ias as reumões, do, e ha de perm1ttir que lhe diga. que as suas opiniões 
cfferecer-lhe algumas emendas, estou coherente votando d-e hoje não Jão coberentes com esse principio• · · · · · ' . 
contra o requer imeoto, assim como o nobre senador pelo O SR. SILV.KIRA. DA. Mor:~:A::.....; Póde, ser. · - · 
Pará está coherente aprestntando-o, desde que· não 0 SR. SouzA FRANCO:- Póde Dão. Jhe ler. parecido 
adopta a base do proJeCto. · d' s E · · b · 

Demais,· senhores, até agora uma das ral ões com que tsso; mas acr<! I te • x. que. o pl,Ojecto·: ancarto ·que 
d · veiu da· camara dos deputados não tinha senão .um .unico 

se pode'ria justtficar o t~di~tmento era a e Jgnorar·se a om: _matar todos os bancos para·:asaentar o Banco do 
natureza das emendas que o nobre presidente do con•e- Brasiljiobre a ruína de todos. os outros... . . 
Jho tiuba de off •recer; então, não sabeodo nós em que 
sentido. erão ellas, o voto prevlo na ia disr.us;ão pode- · O SR. SouzA .E MELLO :-Está pfrfeitameDÍe enganado 
ria envolver uma illogica daquelles que votassem; ruas o 'SR. SOUZA FRA:NCO :.:...~ .... matar o. credilob~ncari(), 
acaba de ter logar a distribuição dessas emendas, e eu a não poder de Jxa lo éxclusiv~mente .·nas, m~.os· de :um 
po(uma }eitura m!lito rapi~a, em gt,Je f11i a~xiliado pelos unico banco, d 0 Banco do Brasil~ ... · ·, .. . . . .: 
:r:neus'vizmhos, veJO que nao ha d1scordaneta entre <-lJ,,s 
e .O projecto do Sr. s.~ues. DiscordJDcia fundamental não o SR. SouZA ,E l\IELLO: .;... E'· supposição do. nobre se- . 
ha; ba uma fórma diversa, uma base mais l~rga, porque nador. · · · · · 
o nobre mini~t:o nas suas emendas nào trata sómente de O SR. SouZA FRANCo: -Se Y. E~. não qu~r a unidade 
reauJarisar o melo circul.aule; ha consonancia e harmonia bancari.l. não póde querer o projecto que entrou em dis· 
nà~dispodções, cotlkJum:o haja diversidade, porque isto se cus são; e entretanto. que d~ opposição mi.nlla ~ ~e alg~u~ 
pó de combinar;. e e o tão estou ioteiramen e dentr•> d.;s amigos meus ao proJ(:ICto na o :e. segue que nos não .(lOS· 
meus es· rupulos votando conlra o adiame.nto, porque ~e samo~ a·~optar todas as emendas q.~e Jend~o a m~lh?~ar 
acho lHbilitado para votar a favor do proJecto em 1a dts" o me10 c1rculante, comtanto q:ue essas medidass,e;ãoJu.s:
cussão, assim corno h a ~ia de votar o anno passado se 1Wcadas n:> senado e mereção a nossa appro,ação. Tod;t 
elle fosse· sujeito á llt!liberaçao do sen~do, já digo, com a nossa dtvergencia, saiba o nobre senador, é .. nos meios; 
o proposito tirme de em~;~nda lo na 2.a Esta é a razao ao fim ningu~m lhe desconfessa as vantagtns. · . 
do meu voto. ·o SR. SILVEIRA. DA MorTA.: - I~to é verdade. . 

O sn. SOUZA..FIU.NCO:- Agradeço ao nobre senador o SR. SouZA. FRANCO:-Entretanto na diS.C!lSsão de que 
peh provincia de Goyaz a Jll>tiça que me fez dize ado se trata, a discuss!lo do adiameoto, . o nobre smadordiz 
que .o mou. v,oto nesta oc~asi~o era coherente com. os que c!le não tem maia !og:u com a . apresentação .das 
weus ptiuctpl.os. E' unn JUStiça que me fez, é uma Jus- emendas rdtas pelo Sr. presidente do conte lho; diz 
tiça que eu espero merecer sempre, porque sou ou pro· que 0 adiamento não teria rem! ta do, porque estas me
~uro ser sempre coherente c.om os meus principias. En- di das não po~eri:lo ir hoje á com missão. St nhores, não 
tretanto direi a S. Ex.. que plrte das arguições que vierão vejo razão alguma por que a com missão não possa convidar 
agout entar U'll pouco es~,e &LU elogio não são fundadas. o 8r. senador. pela província da Bahia, porque, é preciso 

S. Ex. não póde encontrar em parte alguma de meus dize-lo, eu encaro as medidas apresentadas como emen
discursos ou procedimento declaração de que eu não das de um senador, nas quaes ou para a= quaes elle traz 
quizesse a reforma do meio circulante. Não pó de achar a experiencia que lhe dá ~ sua. posição nos conselhos da 
que eu me oppnzesse j ámai~ á necessidade de um~ .~ei coróa; mas, apresentando-as aqui, n:Io os apreaenta se· 
bancaria que marque as regras por que os bancos sejao não como senador. 
estabelecidos. Não póde sobretudo sustéotar que eu . , _ . . • 
tenha a re11pousabilidade de uma organhação banca1 ia e Como 1a d1zendo, na o VCJO objecç~o alguma a qu~, md.o 
situação financeira de graves inconvenímtes,. porque, se á commissão estas. medidas~ o ~obre senador p~Ja _Bah1a 
a quizer sustentar, achaN.e-ha em oppostção com a 1 não 1:ossa 6er convtda()o a d!scut• .. Jas com a comm1s:ao, e o 
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nobre ministro da corôa não possa tambem ser convida· 
do pua prestar os esc arecimentos que as. circuwstan 
cias Lle sua posi,~ão, unida aos seus reconhecidos talento3, 
o J.o.bilitao para prestar. 

Senhores, seja porque eu esrou acostuma no a acompa
nhar nas sua~ idéas ou a estar concorde cum ·as ídéa~ do 
nobre n:ini:stro dos negocias estr&ngeiros, :;eja porque o 
qae elle dis•e me pareceu razoavel, achei fundamento em 
algumas das su;.s ob•ervaçoes. 

O nobre ministro dos lilegocios estrangeiros disse que 
depoa~ de apresentadas as omend1s tinha cessado o mys · 
terio, e que nós sabíamos até que ponto poderíamos ar
provar o projecto, con:;iderando-o como ba1e da discu~
são, mas· nao como ado prado nas suas disprsições. 

O nobre senarlor ministro dos negocias estr aoge i' os disse, 
e o Sr. presidente do conselho já o tinha tambem dtto, 
que o que se 'otava não era o projecto, era a nece$sidade 
de regularisação do meio circulante com as raedtdas que 
eJies 1eriao de apresentar. Purém, senhores, o mydterio 
estará acahdo? a simples :;presentação das emeoda5 na 
mesa terá desfeito o my,terio? em que conststia este 
my~tteti~? Sem duvida não consistia da parte do governo 
no d\!SeJO de occultar ao senado as suas idéas. Consistia 
em que elle não tinha achado occasião opportuna .de as 
apresentar? não eatavão promptos,não estaváo impressos,. 
o~ documentos queas devião tustenrar, e por cousequen
Cla S. Ex. não as apresentou st:não agora ? 

Mas, apresenlando agora as emenilas e documentos, 
acabou-se o tal mysterio? Acabou-se, p~ra usar da 
palavra que convém neste caso, o desconhecimento que 
temos ainda das idéas do nobre senador pela Bahia, ou 
do Sr. presidente ~o conselho, ~respeito das modificações 
que devem ser fettas ao projecto que se discute? Por 
certo que n~o acabou i quasi nenhum dos. membros do 
3enado tem tido tempo de ler essas emend~s, ninguem 
ainda pensou nellas, e é como se ainda não as conheces
semos. Acaso uma lei tu r a rapida de artigos tào longos, tão 
complicados, contendo mataria de .sumrna imponancia, 
mod1fi~ando, regulando melhor ou peiot, não sei, não 
dou ainda opinião, porque eu mesmo nao li ainda as 
emendas, regulando qt1estões tão complicadas como sào 
a OI'ganisação e approvação de todiJs as $OCiedades ano
nymas, a inatituição das caixas econamicas, doa momes
pios, dos montes da soccorros, de todas as socíedarL~s1 
porventura pôde nos habilitar para bzer jui1o sobre 
tudo issu? 

Acredito nu palavras do Sr. pre&idente do conselho: 
elle o que tem em vista, segundo as suas palavras, é me
lhorar a sitllação; apreseutar aquellas idéas, aquellas 
emendaJ, que suppõe serem as proprias para melhorar a 
situação i aceitar tod;s as emendas que entl:lnder serem 
convenientes, e retirar natur~lmente todJS aquellã's que 
a sabedoria do senado e a discussão lhe demonstrarem que 
não ~ão propr:as para serem ;,dofltadas. Mas dessas suas 
intenções manifesladas não nos vem aill Ja o reconheci
mento de que estas medidas são ou não 3S boas: temos 
esperança que o sejáo, mas náo ternos a(nda a certeza. 
O senado, portanto7 não póde dizer que a seu respeito 
tem desapparecido o mynerio ou o de~conbecirnento d~s 
medidas que ~e teem apresentado, embora alguns, como 
eu, re persuadão que ellas podem ser boas. · 

Senhores, se eu pudes~e impressionar-me contra as 
emendas, que não conheço, tinha uma razão llls p~lavl'as 
do Sr. senador por Goyaz, que diue que e !las teem ·,,or 
base o projectJ vindo da carnara dos Sr6. deputados. Se 
fosse verdade .o qu.e disse o nobre senadot·, $C eu me 
convencer disso, ~aiba o nnbre se11ad.lr que ierei u co
herencia de vo~ar contra estai em(•ndas, de uão ap 1)rovar 
delhs senã.:> as que, na '(:lllra$e dü oüure ~enudor, não 
tiverem por base os princípios do projecto .que se apre
sentou á discussão, aquellas que eu coteuder que poélcm 
merecer minha approvação. 

Eu dis~e em um dí1cur~o anterior que esta'l'a dilpos'o 
a acompanhar os meus nobres awigos do ministei'JO em 
tudo que n~o fosse man:festdrncute contrario á:J minhas 
idéas. 

Eu disse mais que naquillo em que niio tíve~SE) uma 
opinião bem formada, naquellas medidas em que não ti· 

v esse conhecimento tal que pudesse fiar- me completa· 
mente no meu juizo, acompanharia antes o minis~erio do 
que me opporia a e lias •. E' tudo quan10 posso dizer p:1ra 
co1dirmar os m~us de~l.'JOS de aaompauhar ·o ministerio 
nas reformas que elle pretende fazer. Além disso nilQ 
poderia dizer mais nada ; não po$SO d~claru que hei de 
approvar as emendas taes quaes forào apresentadas sem 
t~r dcllas conhec mento. ' . , 
Ná~ sei se o nobre senador encontrou no projecto o 

respeito aos direitos adquiridos, contra os quaesS. · Klt. 
se tteclarou muito, ou o nenhum respeito a es~es direitos. 

Se 
1
? ~obre sena.dor encontrou no projecto o respeito 

aos tilreltos adquuidos, estou pasuad.do de que elle 
ha de vot~r tamue~ cootra esta' ~melldas, <', pois, ha de 
estar cow1go llii opm1ão d.t necessidllde em que DÓJ esta
mo~ de ler tambem as emendas, pens:.r sobre ellas e dar 
entao a no~sa opinião. 

.S~uhores, não $et em que póde fundar o nobre sena .. 
rlor a sua opinião contra os direitos adquiridaJ, · 

O SR. S~LVlliRA DA MorTA:- Não me pronunciei. a 
este reJptlto. · 
. 0 SR. SOUZA FRANCO :-São os. direitos adqt:Iiridos em 
VI~tude de actos de pode~ executtvo? Sáo tão respeita
veis neste caso como o são tod'os os outros di1 e i tos adqui
ridos. E tu ci1arei ao nobre senador que em todos os 
paizes estes di1 eitos adquiridos &ãn por tal fórma respei
t8dOil que nos proprios Estado;- UnidrJs teem havido deci. 
~üe~ de que não é permittido alterar os e~laLutos bancarias 
dtnt1 o do prazo da aut•)ti~ação, e que nem a lei o póie 
determinar. 

Mas não previnamos e~tas idéas, não discutamo$ aquillo 
que ha de ser u!scutido depois, não discutamos sem um 
pe1l'eito conhecimento de causa: tanto mais que n·nhum 
de nós :e eu p·incipillmente) qut:r desde já arriscar propó
sições que talvez não poss&mos sustentar depois da leitura 
das medidas, de um exame rtflect:do, como se deve 
fazer. 
. Estamos, portanto, já ,.é o senado, em uma posição 
urn pouco ddicada. na quem vote pelo adiamento porque 
vota contra o projecto; ha quem vote pelo adiamento 
ainda votando ptlo projecto; ha quem vote contra o adia
mento &dnda ~otando pelo projecto. Ha, pc.is, ainda grande 
indecisão a respeito do modo por que podem e devem ser 
encaradjs as emendas. 

Eu não quereria de fól'ma al~uma que os meus an)igo; 
do ministerio flcassem entendendo que ha no meu pro· 
posito opposição, que h a desejo de os contrariar. Quero 
pelo contr~rio que se firme este principio : estou dis
po~to a aceitar tudo quanto me parecer bom no proje~to 
substitutivo ou emc~ndas. No projecto originaria nao·acho 
nada Lom, porque nao conddero bom um projecto que diz 
ter por fim retirar as u .tas, estabelecendo a realização em 
ouro, sem nenhum dos meios por q11e essa re:.liHtção se 
pócle f .. zer i o projecto não póle merecer o meu a~senti
mento, não posso votar por elle, e mesmo teria muito es
crupulo em votar simple&mente com o mini~terio na opi
nião de que é só para que passe á 2a discussão sem ap
provação das suas iclé.ts, mas apenas 1!0 principio da 
nece»sidade da r, forma. Mas, dizia eQ: Dão quero de 
Jórrna alguma que os meus amigos do ministerio cntendão 
que cu quero embaraça-los no andamento do projecto. 
Adopto as suas ic.léas: quaes :ão ellas 'l O mini$terio não 
quer my.terio, o mini~tetio quer que o senado tenha pleno 
conhecimento da ma teria, e para isto o Sr. senildor pela 
Bahia fez apretentar na mesa as e meneia~ que teem de :er 
ap•)iadas. A apresentação na rne1a não acaba o desco
nhectmento; é preciao a leitura, e a leitura uão a r~ ode. 
mo~ fazer senll.o de hoje para amanhã. 

Eu, portanto, se os m~m1 amigos aceitassem c o sena
do concordasse, retiraria o meu adian1ento plra élpreBen
t<tr outro, o adiamento da questão até Sl'r,untla-feira, 
porque s~gtmla-retra não haverá rnystcrio par:t. nenhum 
d11 nós, todos nó; teremo~ lidou~ emendas e teremrs co
uheclmento do que clbs contcem. Á8sirn n1o passamos 
t:Jlvez pelo desgosto, pela de,;lwora, como muito bem 
disse o meu nobre amign senador pela pro•ilucia dll Bio
Gr:.ude do No: te, de vot.lr por um proj1•cto coutr<\ o qual 
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nos temoi pronunciado o mais declarada mente possível; 
assim não passamos pelo dt!sg,•sto de separar· nos dos 
Srs. mini.tros V•ltundo coutr_icl o projecto que elles appro
vão, não n:,s suas di-posições, mas porque póde servir de 
blse a disp.1si~ões novas, dtversas, que o alterem muito. 

O que rue p rece co11veniente é que a discussão fiqur. 
par a o primeiro dia tle sP.s~lio seguinte a este, que é seg:~n· 
do-!eira, e:: oeste sentido talvez que eu apresente outro 
requerimento, retirando o que se discute. 

O Sa~ PRESIDENTE:- Quer effectivamcnte retira-lo? 
O.Sa. Souu FRANCO:- Por ora ainda não o pedi. 
O ~R;. D. MANOEL: -; Sr. presidente, eu espero, estou 

quast dtzcndo que creto,. que os nobres m,niJtros que 
teem assento ne~ta casa, e principalmente o Sr. presi
dente do conselho, não farão a respeito desta proposição o 
das emendas qne S. Ex .. acaba de otr~recer ao senado a 
mesma declar~.oçao qne na outra camara fez o· ex-ministro 
~a fazen;ia quo~ndo ~ediacutia o seu pr,:~jecto, isto é, que 
fdzem desta propouçao que~ tão de gabinete; porque de 
contrario nos f'Orão em alguma coacçao. . 

Ell não posso, náo devo.decididamente votar pela pro• 
po&ição qne veiu a a outr,a camara; digo mais, considero 
:uso par~ mim um ponto de honra, e felizmente tenho o 
apoio do nobre ~enador pela província de Goyaz. Foi 
elle qu~m lla pouco nos disse que com efldto não 
podemos :em incoherencia votar p_ela propoaiçao, 
mesmo em ia discussão; que todos os que tinbão de 
clarado no senadv que se oppunhão ao projecto, por· 
que elle era viciolio em sua base, hoje devem ser 
coher entes, porque. a coherencia é o primeiro dever 
do homem publico. :Não é tal , o primeiro de
ver do homem publico é ser honesto, justo e hon
rado. A coherencia é uma hoa qualidade; mas qual é o 
homem rul.Jiico que tem sido sempre coherente 1 Entre· 
tanto ha muitos homi!DS publicos que teem sido sempre 
honest<;s, ju•tos e honrados. A falta de cohcrencia é um 
erro, e o erro é parLilha da humanidade. · . 

O uobre senador por G yaz nos convida a negarmos o 
nosso voto á proposição. Fique certo de que ha de aer ser· 
vido. · 

Senhores, hei de votar para que passe em 1a discussão 
unJa proposiç~o cuja base é e_sstncialmente viciosa? . 

Pergunto eu: se em um proJecto apperecer algum arttgo 
que a ta que a relig,ão do estad'-', embllra contenha outras 
dispo•ições boas e necessarias, alguem votarâ para que 
tal projecto passe em 1a di.cussão 1 

se· o projecto atacar a fórma do governo, dado que en
cerre outros muitos artigos relatiVO$ a::- melhoramento do 
meio circul< nte, h a de se votar para que o projecto passe 
â 2a discus·ão, visto que na 1.a se não póde ofl'erecer emeu· 
das? P.rece-me que a resp·sta não ó dnvidosa. Pois 
bem! a proposição é em nossa opinião vicio~a nas suas 
principaes di;poliÇões, na sua base, e, pois, devemos re• 
jeita-la logo na 1.8 discussão. Foi justamt nte o que prati
cárão os nossos amigos na outra cilmara. 

Como se quer, portanto, exigir dG nós que hoje venha
mos votar em fJl,·or da proposição, na esperança de q11e 
serâ emendada? 

Mas, dissc-Je: • Na c amara dos deputados alguns mem
bros do act11íll ministerio votârão contra o projecto em 
1 a discussão, porque se havia declarado que se não oli~
recerião, nem aceitariãe emendas. • E' um engano mam· 
festo: basta compulsar os auoaes do anuo passado para 
se ver crue o autor dp projecto prometteu aceitar emen
das, e de facto ella' forão offerecidas, não sei se pelo 
actu~l m:nistro do imperio. . 

.Pois, senhores, se os illustres dcp11tados que hoJe teern 
assento nos comelho~ da coróa eotendêrão que o pro
jecto era vicioso em sua base, e que nao podit.io votar 
· pot· elle em 1.a dl~cussão, apezar cldssa. promessa, como 
é qnc hoje se nos pede qn e voter,1c.s por esta proposição 
E' um pediJo que cu desejava satisfazer, porque o se
nado deve $1lUer que eu respeito c estimo o nobre sena
dor pela. provinc1a das Alagóls em gráo subido. 

0 Sn. JUINIS'fRO DOS NEGOCIOS ESTRANGEIROS : -
OI.Jrigado. 

O Sa. · D. M:ANOEL: -S. Ex. sabe disso. 
~ SR. MINISTRO DOS NÉGOCIOS ESTRANGEIROS : 

Sei. 
O SR. D. MANOEL : - Tenho tido occasião de mani-

festar isso uo senado e íóra deli e. · 
0 SR. SOUZA. FRANCO:- Apoiado~· 
O SR. MINISTRO DOS NEGOCIOS ESTRANGEIROS:- Prezo· 

muito a e&tima do nobre senador. 
O Sn. D. MANOEL (ao Sr. Souza Franco): -Então dê

me outro apoiado daqui a . poúco. En cheguei a dizer 
ao meu nobre amigo, fallando de mioisterios·:. «Devo. 
collfess~r ~V •• Ex. que muito ~e cuJtaria fa~er oppotição 
a um mtntsteno de que tizesse:parte o nosso Cansansão •. ~ 

O SR. SouzA. FRA~co : -Apoiado. 
0 Sa. MINISTRO DOS NEGOCIOS ESTRANGEIROS :-Obii.; 

gado. · · • · 

O Sa. D. 1\IA.NOEL : - Já vê o· senado com que senti
mento não pouo acceder ao pedido do nobre senador 
mioiJtro dos negocios estrangt:iros; e est011. persuadido· 
que, se S. Ex. retlectir um pouco mais, ha de concordar· 
em que tenho razão. . · • 

Sr. pre1idente, o impresso que acaba de ser distri· 
buido diz o seguinte : .: A assemLlé1 geral legislativa de":". 
creta. XI Isto não é emenda, seonores, nunca er:nenda. teve 
esta formula; isto é um verdadeiro projecto substitu~ 
tivo. E' o que~eu queria que o nobre presidente do con
selho tivesse feita ; que chegasse ao senado, e, sem ae im· 
portar·com a proposição da outra camara, para nll.iflioJ:. 
obrigar a .negar-lhe nosso voto,. offerecesse esta cha~ 
mada emenda, que é um verdadeiro projecto substitu-. 
ivo, uw projecto novo com a formula dos projectos. ,. .·. 

O SR. PRESIDENTE~- :Não, no exemplar que veiu ·á 
mesa. estão riscadas as pal~vr~s -A assembléa geralle· 
gislat1va decreta -e substttutdas pela palavra- emen-
das. · 

O SR. D. MANOEL :- A:h li! eu não sabia disto .... bem~ 
Houve arrependunento. Pois .o nobre pi'esiderite do coO:~ 
selho andon mais bem avisado guarido no seu · gabineté 
escreveu as palavras -A assembléa gerallegtslativa de-. 
creta-, que V. Ex., Sr. presidente, acabá de affhmar quê 
estão riscadas e .substituídas por - emendas. · 

0 SR. SouZA. FRANCO : -.Apoiado. 
0 SR. D. M:ANOEL : - 0 ambiente dos nossos gabine· 

tes é differente do que se respira nesta casa; · . 

0 ~R. MINISTRO DOS NEGOCIOS ESTRANGEIROS : - À 
mudança nilo altera nada. 

O Sn. D. MANOEL :-Perdão, não altera a doutrina, 
mas altera a fórma, e neste caso a forma é muito essen
cial. Eu queria um projecto su.bstitutivo, e o impreSio 
que nos foi distribui da p~eeache o men fim. ,Uma.emenda 
Gtill'ere muito de um proJecto novo; a emenda presuppõe 
que as bases do projecto emendado são boa~; o proJecto 
novo presuppõe que ? outro qu~ se. su~stttue pecca em 
suas prlncipaes d•spos•.çõe~. A prtmeua Idéa do Sr. pre
sidente do conselho fo1 fehz ; a segnnda nos colloca em 
posição desagradavel. S. Ex. quer que votemos pela pro-: 
posição cm 1a discussão, e nós não o podemos fazer pela:; 
ponderosa~ razõe~ que expuz. Se ~· Ex ofl'erecesse ~m 
projecto novo sena adoptado sem d1fflculdade em 1~ dts· 
cussll.o, uma vez que não consagrasse (o q11e Dão ·era de 
e8perar) as mesmas disposições da proposi~ão. 

Fallou-se em questão de pref~rencia. Que duvi~a ha
veria em da-la ao projecto snbstttutlvo do Sr. prestdente 
do conselho? 

Tambem se foliou em economia d~ tempo. Quereis 
privar o senado de examinar em 1a discuss~o o projecto 
substitutivo originariamente (actualmente deoommado 
emenda~) 1 Eu creio que o; nobres ministros nuo querem 
uma. discussão ligeira. 

0 Sn. Mll'USTRO DOS NEGOCioS ESTRANGEIROS:- Não, 
senhor. 
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o SR. D. nfANOEL:- o Sr. ministro dos negocios es
trangeiros ac~ba d!! contlrm Jr a minha. opioião. 

Pois bem! e11tre ern ta ctiscu.Jsão o projecto sub&titu 
tivo, cou;id~re-$e como obra nova, examine-se em 1a 
diSCUSSÍÍ0 7 8 d~pOÍS de VOtado seja reme'tlido á commÍ$1ã0 
de f~tzenda; c<•mo deseja o nobre ministro da fazenrla; do 
cont1 a rio as emendas só Lerão duas discussõea no s~nado 
e na outra camara uma só. E' isto o que quer o m,.ni~· 
terio? 

O nobre ministro da fazenda sabe o abalo que causou 
na praça da R.io de J.neiro e ha· de causar uas de tod"s as 
provinci• s o capitulo do seu relato rio relativo ao meio 
circulantes bllncos, etc. Todvs estão com os. olhos fito• 
110 governo e nas cama1 as; todos e~perão medidas b~m 
pen=a'das, que tirem o paiz dr> e.;ladtJ em que se acha 
e previnào um fulU~·o desastroso. E podem as camaras 
decretar medidas prüfi~ua~ s~m urna larga e Jumin:>sa 
dhcus&ão? Pôde-se em uma só. d1acussão tratar conve
nientemente de 1oda1 as wedid.IS consignadas no impresso 
que ha pouco foi distribuído~ Como tomará a outra ca
:wara a dtliberação de sujeitgr a uma só discussão as 
emendai que forem approvadas .no senado, feitas â pro
posição que se discute? Su'eito estas refi~Jtile':;-ao cri
terio do senado, e chamo para ellas a attenção dos Srs. 
ministros. 

FaltoU se ·em relações pessoaes,· e diz se que ellas 
não·devião ter intlueoc1a. Quem é que se não dt!ixa 
inflUenciar por um amigo verdadeiro, bom e llluttrado ? 
Q11anrlo é ·que não ttverão influencia as relações pes-
soaes?E ttuando dtixaráõ ellas de exerce-1<1 ? . 
. Seria o me~mo que dizer que o pai não deve ter 

influencia sobre acu filho, o irmão sobre seu iriLão, o 
amigo sobre seu élmlgo. ·Quando, por exemplo, disc11to 
com .um amigo, que me trata com toda a urbanidade ·e 
delicadez~, penso muito em· n~o o1):'ende-lo nem leve 
mente, m~s quando discuto com um ad ·ersario, que me 
falta ao rer.peíto que me·é devido, h::i de trata-lo como 
um am1go? E' o que f,.Jtava. · · 

Oppos,ção pessrall Pois ba aJguem que r pare em 
opposição. pe~~~al? Pojs quando faz pa!te de um· gabi
nete um md!VIduo geralmente aborn~c1do ·e detestado 
pelos seus terríveis ~recedente~ não seha de fazer oppc
sição pesso.al, para. l~vra~ o patz do opp~obrio por que 
passou 1 ~~~ao mm1steno passado ~ mats forte Of'J'03i
ção por d1Uerentes razões, mas prinCipalmente por causíf 
de um homem; e felizmente o paiz inteiro me apoiou, 
louvou e ;JgradeceJI, . . 

Supponbamos que a proposição cabia Em 1a discu,são; 
no dia immediato o Sr. presidente do cou•elho olferecia 
o seu projecto. E que:!l poderá em tão poucos momento' 
não digo formar juizo seguru,ma~ ler com attenção o Jong~ 
impresso que acaba da •;erdistribuido? E1 verdilde que 0 
lwnrado membropor Goyaz,que parece estar-se preparando 
para vir a ser um dos ~randes nn~ncei.ros do imperio, já 
annunctou que pela ltiJura periUnctorJa que fez das emen
das se coo venceu que elhu conteem as doutrinas principaes 
da prúiJOSição. E, se isto é verdade (o que me custa a crer) 
renhida será a discussão aqui e depois na outra camara~ 

Peço outra vez ao~ D<1brea ministros que não fação de 
uma questão financeira questão de gabinete .... 

0 SR. MINISTRO D~S NEGOCIOS ~STRANGEJROS·: ...:Nem 
aqui é lagar proprio. · · · 

O SR. D. MANOEL: -Mas, se a proposição passar com 
emendas, terá de voltar á outra camara: p;,rtonto, aiao, 
não fação desta mataria questão de gabinete, ·e não ft!Ç'ão 
tamb~m queJtão de gabinete da r~forma eldtoral, porq~e 
decididamente nós nos e1(tremarwmos. Declaro desde Já 
perante o senado que hei· de fazer á reforma elaitoral 
forte opposição, que hei de empregar os recursos da tri~ 
buna para que a reforma não passe eate aono, porque a 
considero inopportuna, precipitada e até perigosa. 

Eu tenho tlito a V. EJ\., Sy.."'jJ1esl~nte, e a todas as pes
soas que não quero tomar pa1 te este ànno nas discussOes, 
porque nno ~osso com tanto trabalho; mas vejo-me obri
gado a quebrar o meu proposito. 

Não te11ho interesses particulares que defender em re-

laçno á reforma eleitoral, â qual me oppuz em 1~55, prin .. 
c1palment•! na parte relativa ás incorHpatib:lidades; mas 
de ce; to nio hei de concorrer com o weu voto pare~ que 
tão >·precipitadamente se f~ção. n .vas reforma•, qu.ando a 
eleição p >r cir·culos•ainJa nao l>Jlresrnloll fc~(,tos .tantos e 
taes que ju•t,fi·~uem qllalq11er alter<Jçio. A eleição· :de 
~856 .foi uma. das maiJi livres qnc tem tido· o paíz • ea 
cam~1:a qne t:lb r.r~~uziu, ~~~te se achárão rep' eseot~das 
as d1Uerent~:~s op1n1oes pnlmcas, merece as b1 n.çãos :da 
n:tçno. ·. . ..... 
., O Su. PiiJUDENTE:- Mai is>o agora é inteiramente 
foca "d:~. orJem. . 

O ~R. D: l\bN~EL:- V. Ex. tem razão, por isso eu 
termmo o meu discurso, d~clar.ndo que ainda estoure· 
sol_v1do a votar peloreq,Jefll!'lent•.; e~ ~e t'ste não passar, 
hei de vota.r coutra a. rm pO.·lÇào, porque ~ssim o exigem-
a cobereJ)Cia, a boa fé, a lealaade o a h::nra. · 

T(;rmint~do o de bale, o Sr. Souza Franco retirou o seu 
requerimento ~om conscotímeuto do saoado, substituin
do-o pelo seguinte., que foi ;,pohdo e rejeitado: 

·:Requerimento., 

· c Requeiro que a ma teria em discussão seja adiada àté 
seguvda-fc::ira.- .Souzu Franco. 
· l'ro~eguíu, p~rtanto., a di1cussão da propoo~ição, qu~ 
p~ssou s~m m.a1s. debate para. a ~a discusiào, e imme-
dJatamcnte Yeiu a mesa o scguiLlte . . ... 

:Requerimento • 

• Requeiro que o projecto e emendas sej~o remótti
dos á commissão d~ f~zeoda, 'para dar o seu parecer coa1 
urgFnCid.'""" Silva Fer1·az.• 
1 foi apoíado e approvado. 

Continuou a di~cuisão, adiada na sessão antecedente 
do art. 3° d_~t proposição da me~ma cama~:11, mandand~ 
proce.ssar, ainda que ause!1tes do imp~ri~; e julgar Jogo 
que [orem presentes, os Cid:~~.t~•s bra1IleiT?'que perpe
trcuem ce1 t~s cnmc:s em paizes estrange1: o~, com as 
emendas ap01adas nas sestú,:a de 6 e de 8 de te mez. 

i'lao .se ttnj? pedido a palavra~ o Sr. pre:;idente decla
rou aduda a _discussão, .Po~ n lo baver casa ; e. deu par a 
ordem d~ d1a da &l·gutnte ses~ão a continuação da dis
cussao adtada e as ouLré!s mater;as jâ d,sigaad;is, 
, Levantou-se a sessão ás 2 · h·iras da tarde. 

t§a sessão 
EM H DE JUNHO DE :1.860. 

PRESIDENCIA DO SR. MANOEL IGNACIO CAVALCANl'I 
. DE f..A.CER~"-· . 

SUM~ARIO, - Expediente.- Ordem do dia. - Processo 
e. J~lgamento . de certos c!Jmes ~erpetrados por bra
uleiros em patzes estrangeiros. Discursos dos Srs. Vas
conc~llos, Pi!nenta~Bueno, 'ViscoDde de Maranguape e 
Sllveua rla Motta. Passa para a aa discussão e vai ás 
commissões respectivas. 
A'• 1.:1. l10ras da manhã o Sr. presidente abriu a Eessão, 

estando presentes 30 Sr1. smadores. 
Lida a acta da ll!ll~rior, foi approvaaa. 

EXPEDIEl'll'B, 

O Sa. :1. 0 SECRETARIO leu um officio do presidente da 
província da Bahia, <m additamento ao de 2!! do ruez pas
sad?1 rem~tt~ndo um exemplar do ielatorio da thesou
ran.a P.rovmcwl, appcuso ao com que foi aberta a sessao 
ordmana da assembléa da mesma província.- Foi remet
tido para o archivo. 

Flcou sob r~ ~ mesa,, para ser examinada e approvada, a 
folha do .subsidiovenctdo pelos Srs. senadores no prlmeiro 
mez da presente .sesaão. 

Comparecêrão no decurso da sessão mais 4 Srs. se. 
n~dores. 
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ORDEM DO DIA. li ficar a acção ou omiulio que fere direitos ou dos asSo
ciados ou d~ socjcdade. 

PROCESSO E JULGAMENTO DE CERTOS CRil\IES PERPE• 
TRADOS POR BRASILEIROS El\1 PAIZES ESTRANGEIRoS. 

E~ te principio é um principio muito aão; mas,. se o 
adoptão 11s commissões, como excluem então ellas tanto3 
crimes? Quem deu autoridade á commusào e aos autores 
do projecto de olvidar ce•tos delictor~ e cle não punir cri
mes como. taes qual: ficados peios c~di~o.s de todas . as 
naçõ.~s '! E' vistl), por.ta~to, que o. pr!nc1p1~ que do.mJ.nil 

Continuou 3 discussão, adiada na sessão ante~edente 
do art. · 3° da p opos• a da camara dos deputados, man· 
rlando proces1ar, ainda que au1entes do imperie, e julgafl 
logo que forem pre1entes, os cidadãos br:osileiros que 
perp~trarem certoJ crir~es cm paizes estrangei•os, com 
as emendas apoiadas nas sessões de 6 e 8 deste mez. 

a questão não é o dtretto de puuu nu e cru i é o·dtretto 
de punir modificado pelas relações e conveniencias que 
a sr"urança dos estados acomelha, e é por este motivo que 
as n~bres commissõf!'S ex!:luirão alguns crimes, por ilso 
que todos os ciJ<ligos de nações cult~s tambem não men
cioP.ão: não se póde, port,nto, sustentar por ~ste lado a 
doutrina que se nos inculcou como verdadetra. Se se
guíssemos o principio dos publicislas a~tigos, então sem 
duvida não era possivel dtiXar de convtr que e$!8 lei de
veria ser adoptada como está redigida, e, na expressão 
dos honrados collegas que me precedêrllo, seria uma rede 
de cujas malhas não escaparia nem um peixinho, por 

O SR. VASCONCELLOS : - Sr. presidente,· tendo ma· 
niftstado minha opinião a respeito de alguns artigos do 
projecto, cuja discu~sáo se ,_,rolonga ainda, e náo me 
achando de accordo com a1 disposições do art. so, 
porque nlío sanão seus defeitos, antes os aggra~ã(), as 
emendas das nobres cornmissões, tenho por fim, levantan
do me, pedir alguns e•clHeci.meotos ao> honrados tne?t· 
bros que susteulãu ou o proJecto ou essa~ emendas, atim 
de poder oritlntar-me no voto que devo du nesta 
questão. 

Nlio pretendia, Sr. pre:ideote, tomar parte hoje no 
debatP, porquonto V. Ex. tllm observado que nas duas 
s~ssões antecerientes l·•rga foi a discllSSão a respeito deste 
art- so; m~s, como ninguem pedrsse a palavra, entendi 
dever eu toma-la, visto não terem sido dadas as explica
ções que se teem pedido, principalmente a 1 nobre· relator 
das referidas commissões: é preciso, pois, que S. Ex. 
venha em auxilio dd doutrina que tem sido aqui combatida. 

Não posso, Sr. presidente, pre,t•r o meu voto ao ar
tigo com a exten1ã > em que elle se acha concebido, por 
que de,de o principio enunc,ei o pensamento de que esta 

·lei devêra l1mitar e não ampliar os casos tm q11e o pro
cedimrnt<> official ou a queixa particular de v ao ser a t
mittidos; o artigo diz: • s~rão tambem processados e 
julgadt>s, qua'"ndo ao imperio volt rem; os brasile.iros que 
em paiz e~trangeiro perpetrarem contra brasileiro qual· 
'quer dos crimes puticulares .previstos pelo codigo crimi
nal, havelldo queixa do otftJndido, ascendente, descen
dente, senhores, conjuges, etc. • 

Em primeiro logar jâ se observou que nossa legislação 
penal confunde crimes e delictos; a legi~lação franceza 
faz differença entre uns e outros: por eonsegu:nte a appli· 
cação do priucipto é no projecto de muito maior alcance 
e vastidao do que o do• codigos que a1ui se teem citado 
como normaes. V. Ex. vê que este arti~o abrange todos 
os crimes, até mesmo os que o codigo clats·tlca como in· 
fracção de poH,ura; os crimes policiaes, a que se com mi
não penas mui leves, tl&tão tamhem comprebendidos neste 
artigo, emendado como foi pelas commissões, porquanto 
ao promotor pertence a denuncia nos crimes policiaes. 
Tive já cccasião de dizer, q11ando occupei-me desta ma· 
teria em outra sessão, que a legislação franceza desde o 
anno de 1808 até o presl!nte não tem podido ser alterada 
no sentido amplo em que nós act11:Jimente preteodt!mos 
legislar, e expuz as dilferfntes propostas do po1er execu
tivo, as medidas iniciadas no seio do parlamento francez e 
todas as outras que, quer o governo, quer o parlamento, 
tomavão a peito em assompto tão importante; nada, po
rém, se conseguiu, a d>speito dos e~forços q11e as poten
cias estrangeiras emprcgárão ante o gabinete das Talhe
rias. 

Este' projecto deve ter em muita !consideração 01 prin· 
cipio1 de reciprocidade: importa, pois, que se busque 
averiguar com cuidadoJO escrupulo qoal é o ponto eoo 
que as legislações ~e contendem, para oil.o legi~larmos em 
desharmonia, porque a dhcordancia de disposições neste 
caso terá por infallivel resultado a inutilidade da lei que 
o Bra~il assim promulgar. , , . . . 

Sr. Jlrcsidente, o argumento que 1e deriva do d1re1to 
de punir não póde ser o magnus Apollo n·l q11estão que 
nos occupa,.como é facil concluir depois de pouca, ligeira 
rueditaç:lo. Este argumento nos conduz a um grt~nd~, não 
direi absurdo, mas a complet~, solemne contradJCção. 
Re delle partirmos, de certo não podemos <'m,tempo e em 
circum!tancia ;.)guma, como legisladores, deixar de qua~ 

mais pequeno que fo=se. . 
Sr. presidente, a objecção pósta em primeiro Jogar 

relo nobre senador pela pt ovincia de Peruambuco, e 
desenvolvida pelo nobre senador pela província do Rio 
de Janeiro, e não sei se por alguns outros membros 
desta casa, é muito procedente quando se refere ao criu 
me de homicídio e a outros crimes igualmente grave~. 
Ha, porém, um meio de concilia~, me pare~e, a opinião 
destes distinctos seuadores, inclumdo, ou seJa no art. fo, 
ou posteriormente, uma emenda em que se considere 
tambem o crime de homicídio e t• ntativa, podendo ad
dicionar·se·lhes mais o de contrabando, porque assim 
desapparece a contradicção que elles notárão no proje~to. 
Mas daqui a estéoder a acção popular por ~arte da JU&• 
tiça a todos os crimes me parece q11e ha d11tancia que 
não deveremos transper. e que suble.va contra o .pro
jecto muitas opiniões do senado, aliás favorave1s a 
elle. 

V. Ex. sabe que a emenda d,a nobre com missão man~a 
pr( cessar totios os crimes psrttcu lares, ou havendo quei
xa, ou havendo denuncia por parte da justi~a. E', portantn, 
principalmente a ~ste ponto que se referem as ohser!a
ções que tenbofetto. O argumento que tem prevalecrdo 
de ·q11e nós devemos imitar a legislação fran.ceza e os ou-:
tros codig• s que a teem copiado procede ate certo ponto, 
Sr. presidente; mas não póde ir além, de sorte que po
nhamos o pé ad:ante destas 11ações, como venho de de
mnnstrar que se praticará no caso ~e.adm:ttirmos a dou
trina, ou do art. 3° com0 estâ. redigido, ou da emenda 
proposta pelas honradas eommtssões. -

O particular que for offendido em. seus direitos em .Paiz 
estrangeiro não -fica, segundo as relé as qu.~ acabei de 
enuuc1ar inhibido de dt-fender :eus direttos, porque 
v. Ex. ~~be que ~.lei c~iminal é essencia!mente terri
torial i se o crime foi prattcado fóra do Brasi},,por exe~
plo o in•lividuo que o commetteu e' tá SUJeitO ás leis 
qu~ violou e a,,s trii.Junnes estrangt:iros, e só por uma-
excepção quaudo cornmette crimtl em pai:z; estrangeiro 
e vem p~ra o paiz de que é subdito, é que se applica a 
penalidade de que nés nos occupamos .... 

O Sa. PiliiE'NTA BuENO dá um aparte que nllo ou
vimos. 

O Sa. VASCONCELLOS : - O nobre senador pan~ce que 
não coroprehendeu b.ern o que e~ di~se •. Eu disse q.ue 
a lei criminal é essenctalmente terr1toml, Jsto é, obr1ga 
quer ao estrangeiro, quer aos nacionacs; êis ~qui o prin
cipio que me parece não póde ser por nmguem con-
testado. . 

Espero, Sr. presidente, que a honrada comnnssão clé 
alguns esclart'cimentos. Nilo repito os argumentos qu~ se 
apresentárão nas sessões antP.cedentes, e que não se1 se 
o honrado sen~dor que é relator da commissào ouvi11 
contra o ~rLigo, porque me persuado que S. Ex. ha cle 
e1tar bem Inteirado das duvidas que susc1tou o art. 3°, 
das que se offerecêrão á emenda apr~sentada por S. Ex. ; 
e deixo de cnt~ur em outras conHdernções relativas a 
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proposições que impugno, porque neste terreno fui pre
veuido pelo nobre atnador pela proviocia de niinas·.Ge
raes, que se enunciou Ct:m muita clareza, com precisão 
na ultima sessno. Como as emendas com o projecto te~m 
de ser m&ndad;,s a uma ou mais coromis1ões, n,Jda mais 
accrescent•réi, para uào tom~r tempo ao senado. 

O SR. PIMF.NTt\. BUENO:- Sr. \~residente, â vista da 
divergencia qua se tem manifestado sobre a materia 
do art. 3° do proj~cto v1ndo da camara dos g,·s. deputa
dos, e sobre as emendas oll'erecidas (Jela commissão, dl
vergencia ainda de novo robot ad;t pdo nobre ~en~d01' 
que precedeu-me, enttnt.lo que é do meu dever expór 
quaes as i jéas que occorrê1 ão á commissão, quando teve 
de estudor este • s~umpto, e em con;equencia dos quaes 
ofiereceu ã consideração do senaJo t:ssas emenda l pela 
fórrna, ou nos termos em q1te f'lla; estão conct•bidas. 

O artigo que dis~;utimos oiir::rec~: :em duvida mais de 
uma questão im po1 tm te. 

0 Sa. VISCONDE DE MAR.ANGUAPE : - A['Oiado. 
0 SR. PUIKNTA BUENO: - Eu procurarei indica·las 

e expor resumidamente o por que a commtssão adoptou 
acerca de cada urna dcllas a svlução consiguada em seu 
parecer. 

A primeira questão, e porventura a mais importante 
quanto ao a1 t. so, é se couvém, ou antes, se é justll ou 
não punir os crimes commett:dos por brasileiros contra 
brasileiros fóra do imperio. 

Sobre esta questão a comruis~ão pouco teve que hesitar 
para adoptar a affirmativa. Oll'erevêrão-se desde logo a 
seu esph i to entre outras ai seguintes considerações: 

Quando 'e pune o crime comml tlido por um b. asileiro 
contra outro se imporá porventtlra a puni ;ão pllr que o 
c:ime foi perpetrado aqui 011 alli, net'it.l ou n~qnella lo
calidade? Certamente que não, e pelo COillrario ~im, por· 
que o crime, qualquer que seja a localid,:,de, 6 um ;;cto 
immoral, que ataca e olfende a pes!ioa ou direttoi de uu\ 
cidadão do Brasil. Se, poi~, é pela natureza do acto ccn · 
demnado pela mol'al e pela justiça que se deve punir, e 
não por amor desta ou daquella localidade, segue-se 
qu.e tanto deve ser punido um tal crime quaodo commet
tido dentro do imp~.:Iio como quando r.ommeltido fóra 
del!e. 

Não é esta rlizão de j lUtíça a uoic·:~. que preval-:ce : 
dominão airJda outras. Sem duviJa qu~ o Br~sil deve 
protecçao a seus subd1tos em qualquer parte em que el 
les lie achem; deve, ponanto, defender a pessoa e direi tO$ 

delles i ora, é claro que es;e dever não pó de combi
nar· se com a iodilTerença da lt!i brasileira em deixar que 
a c!fensa feita a seu cidadáo fique impune, quer no terri
tor10 estrangeiro, q•1er no proprio tenitoriv do imperio. 
A prevalecer essa indill'erença e impunidade, o que .é, ou 
o que vale eua protecção? 

Consec{lleulemente, se o c1 ime fór punido no estran
geiro, não restará questão, porque a lei brasileira dei
cansa á vista de,sa repressão; se, porém, o delinquelite 
evauiu· se, e imp,une regre;sa ao imperio, o que f,z~Ne 1 
Preterir o direito e o dever de puni-lo? porque? 

Note-se qu.e o direi1 o neste ca~o n:lo proce~e só de 
urna fonte, fundada em m.~is de uma razão. Não ~ó o 
olfendtdv é subdito nacional a quem a lei d~ve protec
ção, mas O otfci!SOI' é t~muem sulJditO n::cionàl que deve 
respeitar :ma lei patria, as~im como a pessoa e direitos 
de .seu cornpatriot<~. 

Demais, senhores, convém mui to que a lei nãn se.ia 
omissa ou imprevideute n respeito. Se e/la olvidar·se de 
seu dever, e acontecer que o t trtJndido l.l o ol'fflnsOt' im
pune venhüo a eocootraNe no terlitorio do Br;;sil, que 
recurso re<taria áqur.ill:l senão o de>for(?•) ou vinclleta 
particular? tiertão a ordem e a tr[Jnquillidadt'l puulkn tur
badas, e porventura punido aqudlc que já ló;a injuzta
mente oll'todido, e não protegido 'li 

E~ld complexo dd eons•t1er<tt;ões foi p'>r cet·to que 
pe&ou e deu fanuaweuto as lt•gishções cstr:,ng~irlls, pa1a 
que estabelecess~m Ji$pO.>J~ões ãllalogas ou parHllelas ás 
que tratamos nó:J hnje de der.relaf'. Foi as.mmpto já 
muito medilctdo c r e,; o] v ido por madtlr:t s;.bc.!owl. 

·:~Não se invoquem,. pois, idéas de commiseração ou sec
timentosliberaes contra um prtnclpin jusio e necessario • 
EIJas não teom Ioga r, e a ter deverâõ por certo ser invo-
9adas, ni>o. a favor do$ delinquentes, sir.n dos que são in · 
.Jlhta e v10l~ntam~ntd otrendilos, aliás teriamos uma 
f.lsa app!icação. 

Assim, se o principio é improce1lente, demonstre-ie 
isso, e seja ~~~~ proscriptoi st·, porém, ~lle é exacto, e 
coml' t;,l admitido, cumpre que sej•mo~t coniiequentes, e 
q11e não l01boremos em nm circulo .vicioso de p~tiçào, 
uu reproducção da argumentos inutei~ e contrad1ctorios 
com a ba&e já convinda ou admittida. 

Em verdade,_ de~ de qu~ se .reconhece o principio, a que 
vem, OLl que tmportancla pode ter o argumeuto qu~ te· 
mos passado até agora sem esta lez. e qzu;, purtanto, podeww 
~ontznuar a pa8s~r s~m ~lla? Se ha direito, dever, e p.,r 
ISSO me> mo couVtllitncJa, o que vale eH e pensamento 1 

No m~so;JO ra~o está a. outra observação que a legis. 
la·~ão cnminal de u~ patz é tanto melhor quanto menor 
o n~mero de suas leiS penaes. Efta observhção nem tem 
cnbu:aento, nem é rnesUJo exacta. A verdadeira proposi
ção é cutra, e é que o estado social de um P')VO é tanto 
mtlhor quanto menor é o numero de cr1mes que se 
co~m~tt_em. Desde, porém, que ha crimes seria muito 
preJudJc.Jal que não houvesse leis penaes apropriad~s: 
remltaria ou a ímpun1dade ou o arbítrio. 

Não se objecte semclhantem~:ute com a difficuldade de 
provas,. nem com a possibtlidade de queixas ou denuncias 
calumnwsa~.; ~ão r~zões que n~da concluem, .e que podem 
ser oppostas a pun:ção dos crtme• comrnetttdos no inte
rior ~o e~tado, sem qu~ por isw. deteohão a applicaça.o 
da le1 pen~l. . 
. Esta primeira que~1ão teve, pois, a ~o'ução que tem 

s1do getillmente admttttda, e que devia ter. 
A seg11nda questão que se oiierecen ao exame da com· 

missão f,)i a seguinti', em qoe ainda ha pouco tocou o 
meu nobre collega pela provmcia de ~Loas: h,nvém punir 
todos os crim~s particulares comrncwdos por brasileiros con·. 
tra bras:leiros fora do .i~perio, ou somente os mais graves? 

Para titmar sua op1n1ão ou e~colha tntre estes dous 
e,xe~dientes, exam.incu a. col2lmis.ão as leis da~ naçõ .s 
Cl >tltsada:~~ a respe1to i pou que, filhas como são de pro
tundo e illnstrado estndo, te em por si sós já um gt anle 
peso de autoridade. 

Nesse exame observou que ella' 1e dividião em dous 
systemas. As legislações franceza e hollanr.ieza puuem só· 
mente os ~rimes parciculares.mais gravew: quasi to<las as 
outras legtslações, porém, punem todos esaes crimes sem 
f..zer dislincção. 

Depois de ptnfar sobre a materia pareceta á commis
~ ão que e~ te ultimo priocipio era, além de logico, o que 
melhor con_sultava o princlp~o de justiça, e dever legal. 

Com ctfetto, se o cnme mais grave cm verddd e otrende 
mais o ci Jadão, nem por i6sO o crime menor deixl de 
olftnde lo. Atac1 direitos menos importantes, mas olfen
de, e é acto rfprovddo por sua n·•tureza. Ora, a Jecriti
ma compensação de~s.1 dill'erença é a de uma pena me~or, 
e não de absoluta impuoiJade. 

Dtmais, a consagrar-se essa impuni lad1•, teremos que 
nes~e c~so a lei bra~ileira denega· se ao dever que tem 
de pr otcger seu subdito criminosamente oll'cndido para ir 
proteger o dell nquenle? 

A commissão, sPnhores, considerou cnmn vdliosa uma 
outra circumstantJia, q11e prevalece1á n;l pratica em nosso 
paiz, como tem. prcvll~edJo e~ outros, c é a ~eg~:~inte: 
De duas uma, ou Od crune~ parttculares menures ~ão C·)m
mettidos conj"ucw e COIInexamente com outl'os mbiores 
ou elles r;e efYectuárã<J por si sós e i~oladarnent.:o. ' 

No prirneit·o coso, se na discussão judicial, ~e nos ter
mos e deuates do processo, sem producção das provas, 
s1~ demonstrar clara e posittvamente q••e o ddiu 1ucnte 
commetteu, não só um"~ grave o!l'ensa, mas ainrla t•utras 
acr~es:>orias, porque 11 'i o punir todas? Poi~, cmbar·a se ma
nll'este, com·). muitali v,~zes aconlec~, que ess~s crimes 
tmnorcs servrr;lo de meio, ou do f;,c lid.Jdo para a per·
petraçào do crim•l maior, ha de ainda assim cousagrar-·se 
sua iwpunidaJo? 

1 .. 

') 
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Se, pelo cvnlrario, os crimes menores forem praticados 
isoladamente, então quasi nunca serão ajuizadns na h y 
rothese de que tratamos. A dill'erença e distanci.t dos 
log3res, o lapso do temro decorrido depois do ddicto até 
qlle o ofl'tndtdo e oll'cnsor se encc•ntrem no territorio 
lir:isileiro, e a prcscdp\ão r.esse ca•o abreviada, extia 
guiráõ a ac1tii.o. 03 trabalhos, os incommodos, as despez:is 
d:1 accus~çã~', prevalectráõ sobre a peqnena olfens·,; e se, 
por al~uu1a r ar a t!Xcep~ào, acontecer que o oiTendido coo 
serve vivo o reseutimentn, e vt:nça todas essas resisten 
cias, ent:,o essa el'.cep~ão provará a $abedor ia e previ
deocia da lei, p 1is qu-: aliás o desforço, a vindicta pri
va la seria por isso mesmo i[Jf,,lfi vel. 

St3 não obst4nte o expost·l, a preferencia da Ia pela com
mis~ão não é :.a melhor, da sabedori~ do senado depende a 
emenda: e lia não presume que se não pudesse enganar. 

A terceira questão diz respQito a extrad:ção na hypo
these prevista pel'l · artign, N<> project,1 da cama r a dos 
Srs. ãeputados se estabelecia a punição sómente quando 
o delinquente regressava ao impt:>rio espontaneamente: 
cumpria ver se cm viria ou não accre•ceotar ou por extra
dição. 

Consultando as legilllcçõ ~s estrangeiras, viu a commis;ão 
que a qnasi totalidade das nações só applicao a penali
dade no caso -verhnte qnlndo o delinquente regressa es
pontaneamente; que a lei hollandeza, porém, autorha a 
punição tanto no ccso de vinda voluntaria .:omo no de ex
tradicção, ella é bem express1: «Serão da mesrr.a maneira 
processa,los e punidos depois de terem sido capturados no 
reino, ou depozs de sua e.xtra·ticção ter sido obtid11, os hol
landezes que em paiz estrangeiro forem autores ou complices 
de um cr.me em pu juizo de um hollo.ndez. 

Tinha, pois, a commiuão de adoptar um de~tes dous 
!lystem:As, e, depois de refl~ctir, preferiu o ultia. o. Além 
d~ parecer-lhe o mais r azoavel e mesmo Iogico, attendeu 
t~mbem ás condições territ~riaes de· nossas frontdra.s: 
um exemplo expredsará bem meu pensamento. 

Supponha-se que um hra~i!eiro commelle um homi
cídio porv~ntura horroro3o cont·a outro b. a~ileiro ,nas 
immediações da m1rgem esquerda do Uruguay perten· 
centes 010 Estado Oriental; q11e assasaioou, não só o pai 
de fomilia, mas seus filhos, oll que inceniiou m1 casa; 
a autoridade oriental quer captura-lo, mas elle atravessa 
o rio, P, portartto, põe~-se a salvo no territoriu da Confe
deraç!lo A g• tl'ina. 

Ora, o E.tado Ori1·n a! póde não ter tratado de extra
dicção com a c,.nr~deraçâo, e consequentemente n~o ter 
dirtito de pedil'~ua rerui~•ào. Eml>nra tenha tratado, póde 
mo querer pt!di la, attenJt·ndo que foi crime quJ teve 
Jogar entre estrangeiros, e que, não estando mais o dt:lin
quente tlm seu Ltrntorio, não tem por que iocommoda:-se, 
como sempre tem acontecido. Póde tambem acontecer 
que o trt•tado, a existir, soff,·a limitações, pois que muita • 
v~zes se e~ ti pula que não se coocederá a .remissão de 
delinquente' seoã·J quan lo forem sub~itos natu1 a s do 
e.1tado que os reclama. Cl)n5eguintemente em qualquer 
destas l1ypotheses o crime fica1 ia impunt>. Ora, podendo 
acontec.:r que o llrasil tives~e t,atudo com a Confedera
ção, sendo o crime doquelles que justrficão a remissão, 
o.:correnrlo t;.! vt:z pela pcss0a dél auas~ina lo ou alguma 
outra ci cumstaocia, que a uuturidarle brasileira deva em
penhar-se pela puniçao, e setldo cmtlm ode!i'lquente seu 
~ubdito natural, porqne nãu obterá elle a enl!ega desse 
criminoso 1 E obtendo-a, porque seria a nossa let omtssa, 
ou ünprevidente,. obstan io só por isso que nossos triull 
naes applica!sem a Jevida penalidad~:? O codi5o hollandez 
lllt)rcceu-lhl', pol@, a pref receia.!, 

Ila mesmo aioJa uma outra coruideração vignrosa, e 
é que o principio dtl jus1iça não predomina ~ómen·e para· 
que o d,·linquente sej;~ punido na lncalid~de em que com 
mdteu o cri·ne, ou só no \)U!O de regrf'sm espont~neo, e 
sim p..ra que seja. punido, embora se 1 elugie eru um ter. 
ceiro p~iz. · 

Nem é isto uma innovaçí\o; quer o proj•lcto, quer as 
emendas nii.o umpl1ão um sú c<~so de extradicção, fundão
se nos principio$ ja rccc.uhecidlis geralmilnte, ja bem de
finidos e expres~a!Ufhlte consiga~dos em mui~os tr<ttados. 

0 SR, VASCONCELLOS:- Nós metmos os temos. 
0 SR, PIMENTA BURNO:- No relatorio da repartição 

de es.trangeii'Os d_;! 1847 veem d·~scripta~ as bases que 
arloptamo~ a respmto, e em no;sos tntados ellas se achão 
bern escbrecidas. 

Se todavia as razões da commissão não procer:lem, então 
cumpre qutl al~uma eoJeuda supprima a: palavra exL1'a. 
dicção i.ncluida no artigo. 

A ult1ma que~tão que a commissão teve de resolver foi 
se, _na hypotb~:ae de que se trata, convinha legitimar só o 
meto de querx~, ou tambem o d~ denuncia, ou por 
outra, se cu.mprla aatorisar só a acção privada, ou tam
bem a publrca. 

Ao principio a commissã, entendeu que não devia 
automar s~:náo !Óm~nle a acção particular, e seru dil· 
vida ha bem boas r.zões para assim pensar. ÜLlViu, po~ 
rém, depois algum1s opiniões em contrario, e pareceu
lhe que tinhão força. 

Ponderou-s~ que~em geral os .habitas da civilisação 
vão de Cu da vez mais enerva'odo o ueo da acção pri· · 
va~a, que só. excepcionalmente é algu~1a vez agi~ada: é 
odiosa, causa mcommodos, (!espezas, dtscu>sõcs Irritanw 
tes; que por issll mesmo as leis modernas teem instl~ 
tuido como necessidade o m·nisterio publico; que esses 
h~tbitos.no Brasil prevalecem 11inda com mais força, che· 
gando-se mesmo a preferir algumas ve~es o desforço 
partic,.far. . 

Accrescentou-se que o crime póde extinguir um1 pe
qu.ena familia, ou, por outra, os representantes legitimas 
do o!Iendido, e com ellei o direiio a essa acção ; e em
fim que a autoridade publica não deve pôr-se na depen· 
dencia dos particular ·sem àl:;um caso grave em que jul
gue necessario o p: ocesso. Foi por isso, pois, que a com
wiss~o m mdou . á mesa .a emen J~ que autori~a a acção 
publtca, que por certo ~o será agttarla prudente e dis-
cretamente. · 

A' vista do flUe tenho exposto, creio que está o sena. 
nado informado das idéas q11e occorrêrão á commissao, 
e do por que de suas emenda~. 
E~quecia-me de pood~rar que, a apprcvJr-se a acção 

puhlrca, convém redigir o artigo por modo facultativo, 
ahás não h~veria harmonia com a1 outras disposições, 
tanto mais quando prevalecem ident!cos fundamentos. 

Não deixarei de tocar em uma opinião que manifes.:. 
tou-se na discussão deste projecto âe lei, e foi- faça
mos esta Lei sómente para a& frontâras, e nàiJ como medi· 
da ger-al. Q11al é o fundamento de semelhante opiuião? 
Se ellu vigorasse, eu votaria contra tal lei, que, além de 
excepcional e odiosa, levaria o sello de grave erro. A 
moeda fdlSil feita em Portugal prejudica menos o Brasil 
do que a f~ita uo Estado Oriental1 O assa,sinato de um 
bra~1leiro commtttido na Ru1sia é mwos immoral do 
que o commt:t ido no terlitorio argentino 1 

Senho e~, o estado de nossas rebções hoj~ não é o 
me$mo que éra ha 30 annos antes. O vapor tern abrevia
do todas as distancias. A mobilidade, o contacto dos nl
cionaes no paiz e~trangeiro, o contacto dos estrangei~ 
ros com outros estrangeiros ou. com 01 brasileiros, dentro 
ou fóra do imperio, apre.sentão hoje um demenvolvimento 
de que não se fazia idéa out1·'ora. Ha de, pois, necessa
riamente haver de cada vez mais um muvimeoto, um 
confilcto dtl interesses, e, cmúeq11entemente, de crimina
ltdade muito mais frequente. 

Outr'ora gastavamos tres mezes para fazer uma via· 
gem á Europa, agora ga!itâo-se trt.S semanas; outr'ora o 
transito e o cornmercio por no~sas fronteiras e seu' rios 
e· ão prohibidos, hoje nosso governo promove por todo~ 
od müdos esse desenvolvimento industrial. Os rios Uru· 
guay, Paraguay, AmazoW.l$ e seus confluentes bem o 
attestão. Uma lei parcial mo~tr:uia, pois, que suas vistas 
farão btm pouco transcendentes. 

Nao me recordo de alguma outra objecção : direi, pois, 
em conclusão que o unico desejo que 11 commissllo póde 
ter é, ou que d~cretemos uma lei perfeita, ou ao menos 
que em nos10as discussões s:dv~mos os Lonw princípios; 
q1te SJIVenws sempre os direitos do Brasil, porque em 
vcrJade somos os menos proprios para po-los em duvida. 



76 SESSÃ.O EM 11 D"E JUNHO DE 1860 

O senado que emende, pois, as disposiçõ~s menos boas, 
e em sua saued'lfÍJ que estabeleça o que lór melhor. 

O Sn. PlllfENTA BuBNO dl.z ao orador algumas plla ... 
vras em voz baixa. 

Conclui da a di~cussão, e posto a votos o artigo, passou 
com a emenda. 

0 SR. SILVEIRA DA MOTTA:- En a~ho que este ar· 
gume o to é a meu favor, porque o ai't. 7° diz: «As dis· 
po$ições dfsta lei não re.\triogem, » qu~ndo não é pre
ciso que a lei dissesse- não restringem, - quando a lei 
alarga. 

Seguiu·se a dis(:ussão do ar.t. 4~, com a. re.spectiva 
emenda das commissiles de legrslaçao e constitui~ão, de
pois de ser apoiada ; e passou o artigo com a emenda sem 
debate. A emenda da cornmíssão r ecca M mesmo sentido, por

que dir. ella : (lendo) a As disposições desta ld não i ll
pedern o uso da acção cive!, que póde ser entendida por 
h!lver satí:sfaçãtl de damno resultante dt~ qualquer delicto 
comrnettido em paiz·e&trangeiro por qunlquer individuo, 
nacional ou estraogtiro, residcote no imrerio. • 

Pauou-se á diiculsão do art. 5°, com a reJpectiva 
emenda das commis~õts, depois de ser apoiada; e então 
vtiu á mesa esta outra · 

Emenda. 

• Substitua-se a redacção do art. 5° pela seguinte: 
Nos termos do art. 3°, podt!I ão ser punidos os crimes p •r
ticulares commeLtidos po:· subditos estrangeiros C(lntra 
$Ubditos brasileiros, e t:mbem por :ubditos brasileiros 
contra subdito.l edrangciros, precedendo convenção que 
estabeleça a reciprocidJde.- Pimenta Buen~.- Queiroz.
Sapucahy. » 

Foi apoiada, e, entrando cocjunctamente em discussão, 
passou o artigo com a ultima emenda sem debate. 

O art. 6°, com a respectiva emenda das commissões, 
depois de apoiada, passou igualmente sem debate. 

Entrou em discusdo oart. 7°, com a respectiva emen
da das commistões, depois de ser apoiadJ. 
. O SR. SILVElR.~ D.\ MOTTA.: -Tenho de submetter 

á consideração do senado uma breve reflexão a respeito 
do art. 7 .o Este artigo, assim como a emenda das com
missões que a elle se refere, consagrào umA doutril!la su
perfina hoje em nosso direito. 

O SR. V.ASCONCELLOS:- Apoiado. 
0 SR. SILVEIRA DA MOITA:- Se este projecto fo1se 

oll'erecido á consideração do senado .ao[~s da lei de 3 de 
de2embro de 18 H, que torno ri as acções de iademnisa
ção iateiramente indepe11dentes da; acções criminaes , 
esta disposição podia t~r legal effeito, porque, segundo o 
nosso direito resultant~ do codigo criminal, no t1tu!o de 
-satisfação-, em c~msequencia de delicto, e á vista do 
nosro direito do codigo do processo promulgado em 1832, 
as acções de indemnisaç~o erão co.ntideradas -c.o~o co~
~ectarias de sentença passada em JUlgado no JUIZO en
minai; de maneira que, segundo. o direit~ a~terior á !ti 
de 3 de dezembro de 184 t, embora o ollend1do por_ de
licto tivesse acção para inrfemnisação, nãe a Linha s~>não 
depois que os tribunaes criminaes fizessem o seu:-officio; 
isto é, só a tinha depois que houves11e sentença que p~s
sasse em julgado e que servisse de base â senleoç.a ~o 
juizo cível sobre a indemnilação, por.que ~então se reduzia 
unicamente a uma questão de llqUJdaçao de damno, ou 
podia ter Jogar ~n.te~ da sentença do ju~zo criminal, quan
do a parte desut1a da accusnção cnminal e optava pelos 
meios civeis só 1iente. 

Porém, senhores, depois da lei_ de. 3 ~e dezemb~o ~s 
acções de indemnislção !«' tornárao mteir~~ent~ c~vms 
e se tornárão inttiramente dependentes do JUIZ cmx!Dal; 
de maneira que, segundo o direito antigo, em poucJs 
Jr:rrpotheses a acção de ind~mnisação podta ser pro~osta 
antes da sentença criminal; um cas'.> era quando o Indi
viduo declarava que prd'eria a acção cive! e desistia àa 
acção c:iminal; m··~ h.oje qu~ nã_? ha. es'.a opção;. hoje 
que o direito. de ped1r 1D9emmsa2ao é 1atc:~ramente Inde
pendente de julgado; hoJe que o~o é pre~1so me.s~o que 
lu1ja condemn~ção em acção crlmmal para1~e pert1~ m~~m
nisaçao: uma lei qu:~ venha est;~belecer estes pnncipiOs 
estabelece uma. disposir;ão superflua em nossa legislação. 

Diz o art. 7°: (lendo) 
• A~ disposiç<1es de~ ta lei não restringem a~ acções 

civeis provenientes de damno re~ultante de qualq~e1· 
rlelicto commettido cm paiz cstrange~ro por qu~lque~ m
dividuo oacwnal ou estrangeiro, restdcnte no unpeno. » 

O legÍil<~dnr, á vist,t deste artigo, parece suppô1· .q~e a 
acção de inrlemnisaçà.o 1Ó pó de 1:esultar da .acçtto cnnunal 
peles factos commotudos em pa1z estrangeiro. 

Poi$ será preciso, senhore$, que h11j ·i uma declaração 
interpretativa de um direito claro 1 · 

O SR. PmENTA BDENO:- E' .para evitar ns duvidas. 
O SR, SILYEIRA DA MorrA : -De duvidas podem ser 

objecto os textos da Bíblia, quando cahem debaixo da 
pressllo de um espirito argu~ioso; m~s o legislador ~ó 
tem o direito de ser declarador quando ha duvida funda
mental; e não ha duvida i'undamenta\ quan~o a noua le
gislação declara que as acções civeis ~ão sempre inde
pendentes das acções criminae.ç; e, para responder á 
contestação do nob·e senador, direi: n:lo está. em pé a 
nossa legrslação civil e commercial que reconhece a vali
d~de dos contratos feitos em paiz estrangeiro, que podE-m 
ter validade deo1ro do imperio quando se prova que fo;ão 
entre brasileiro•, ou a!l'ectando íuterc·sses tlentro do Bra
sil, ou quando sl'lo feitos entre brasileiros e estrangeiros? 
Esses contratos nãu ~ão ex.equiveii no imperio? . 

E' porventura necesgar i o agora que tratemos d.1 res
ponsab.lid:ide pelo damn'l que vr•m do delicio? que esra
heleçamos ,interpretação declar~ti~a para se ~etermi~ar 
que não so os contratos, ou quast contratos, mas as m· 
demnisa~ões pelos damoos dos t.lelicto~. ou qu;tsi delictol':, 
são obrlgativos para aqnelle que cnntr~:~h·u a obrigaç1o? 
Não acho necessiJ~de. Se o legislad··r aceitasse esta ta· 
refa de andar declarando tudo quanto póde passar pela 
cabeça mais volcmica, a respeito da obscuridl3de àa lei, 
então não poderia occupar- se em mais nada. 

Portanto, se o fwo fosse praticado dentro do paiz 
(fosge delicto ou não fosse) ou fosse praticado fóra do 
paiz (fosse delicto ou não fosse), un•a vez que resulte 
dam11o, e aqut!le que praticou o daoono está residindo 
dentro do imperio, só póde.pedir pela acção civel,tatis
fação dos dijmnos, seja resultante de contrato ou de de
licto. Quaorto nossa legialação está nesses termos, para 
que lei especial 1 lia certas declarações de lei que quan
do se fazem invalidão a lei, porque ~ão a entender que o 
priaCi[:lÍO opposto é q>1e e9tava em vigor. 

Agora farei outra consideração ruais. O direito antigo 
resultante do codigo penal, titulo de - justificação- e 
do codigo do processo de 1832, torn·mdo a acção cível de 
indemni$ação dependente de um juiz diverso do juiz cri
miual, dava Jo~ar muitas vezes a oppClsi~ão dos julga· 
dos. Podia a acç:1e no juiz criminal ser julgada pr acedente 
e condemnado o réo, e entretanto o juiz cível de indem· 
nisgção querer arrogar-se o direito de conhecer das pro
vas de facto, negando a satisfação ou amesquinhando a, 
a ponto que as reduzisse a nada ; isto pelo diieito antigo. 
Hoje, pelo direito novo da lei de184t, que as acções de 
indemni1ação são inteiramente iodepeodeotes das <tcçõt·s 
criminaeç, a parte queixa-se em juizo, pedindo inJtm
nisação result3nte de um delicto, ou quasi delicto, e não 
invoca dispo,ição alguma do j ui20 eliminai, e, como não 
invoca, sal•ra esse perigo de haver CúntradJCçlio entre o 
julga rio crimin,,l c o j ulg1do civel. 

Por esta razão é que eu ente1 do que nesta lei não hl 
pt·ecisão alguma de se crwagrar tal principio a respeito 
das iudemaisaçõcs. O principio das iudemnisaçõcs nllo 
tem dependencia algvma de se fazer extemtvo o prin
cipio do estatuto pessoal a estes c~so,, Subordino esta 
consideração ao es~larecido juizo das commissõe,, por
que me pareceu, como está, muito supe· flua a dispo1l ~ 
ção ; e lamento, Sr. presidente, que so tiveste ~nc.errado 
a discussão "do arr. 6°, e que houves'e e•te Incld~!Jte, 
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que deu Jogar ao equivoco do encerramento; quando não 

A e~~ de i3 dejmubo de 18GO. 
podia votar-se, porque a respeito desse artigo ·eu teria 
outra'i consider~ções a apreientar ao senado.; mas reser
vo-me para a aa Jisc11ssão. Por orà limito-me a esta ob-
servação. PRESIDENCIA DO SR. IIIAN.ÓEL IGNA.éio CA·VALCANTI.DE 

O SR;,PJMENTA BUENO :- Qu~ndo a commissão-re· ·LACERDA. . 
digiu a emenda a~ artigo em discussão nã~ des~onheceu A.'s H horas :da manhã, feita a chamada, achár~o-se. 
a disposição da.l~t de 3·?e dezembro ~o art~go Citado .fleln presentes 28 .Srs. senad11res, •faltando c• mi .cauça. os Srs •. 
nobre senador; mas v tu que essa r.hspos1ção. ra!er1a-se barão de Cotigipe, barão de Piudaré, Mendes,do.s .Santó2, · 
sómcn.te ã indemnisação. diJ .mal ca~sado.por cr1mes com- Jobim, marquez .de Monl'Aiegre, visconde de Abaeté e 
mettidos dentro do ter.r1tono do ·.1mper10 •. Consequent(• visconde de Jequilinhonha; .e ~em ella os Srs. Moniz, ba- . 
mente,. pedia haver ..duvitla ~m dütende:la ao caso dos cri- rãn de S. Lour1:1nço, barão de 'Mur1tiba, barão .de. Qua
mes commettidos fóra du patz, e para evtta-la .foi que ado":' rahim, Souza Franco, Bapti~ta. à·· Olivelra,-Caudido Bor-:o 
ptou esse artigo do proj~cto vindo da camara dos Srs. de- ges, Carneiro de Campos, Souza .Que•roz, Vasconcellos,. 
puta dos, dando lhe uma red~cção nova, ,e mesmo no sen- Paula Albuq11erque, Paula Pessoa, ·Ferreira Penna, .Mi-. 
tido de refereMia áquella let; · randa, Pimenta Bueno, Silveira da. Motta, Fonseca, Dias 

Talvez a redac.çã? pudei8e ser ainda mais clara no sen-. de Carvalho, Nabuco de Ara11jo, marquez de Olinda e vis• 
tido dessa referencta; se o nobre. senador quer-mandar conde de Sapucab.:y. -

· emenda .nesse sentido, por exemplo: a d1sposiçao do art •.. 
da lei de 3 de dezembro é applicavel á indemnisaçào do mal 
cau.~ado por crimes commettidos fóra do imperio, a commis~ 
são não tem per que oppor-se. 

Ju gaJo o artigo 7o nlffi.;i(ntemente disrutido, passou 
tambem com ·:1. emenda. · · 

·o art. so, com a respectiva emenda das commissões, 
depois de apoiada, passou sem debat,, 

O SR. PRESIDENTE declarou que u~o podia haver sessão. 
por falta de numero para formar.· casa; e convidou·os Srs. 
senadores. present<'S para trabalharem nas commissões:; 
assim como a deputação encarregada de apresentar. a Sua 
M ages ta de o Imperador a rerposta ã fa lla do throno para 
se dirigir ao seu destin'l ã meia hora depois do _m,eio:dfa .• 

A ct~ de IA de jVAnb.o de t~_GO. -Entrárã') finalooente em discussão, cada nm por sua vez, 
depois de serem apoiados, o.s artigos olferecidos p~las 
referidas commissõ~s, com o tttulo de -novos·-, debaiXO PRESIDENCIA. J>O SR. MANOEL IGNACIO CA':VALCÁ.NTI 
,(los nY. 5o, 7o, go e 1.2o, e passârão todos sem debate •. · · ·DE 'LACERDA. · · 

Finda a 2a discussão, passou a proposição assim eooen-:- A's 1.1. horas da manhã, feita a chamada, achárã.o-se pre· 
dada para ~ 3a discussão, e. então veiu á mesa 0 seguinte: sentes 29 Srs. senadora~, faltando com causa às'Srs. barão 

" Requerimento. de Cotigipe, barão d~ P1nda!é, ba~ã~de Q11arahim, Mendes .. 
. . , . . dos Santos, Cansansao de S1nimbu, marquezde ltanhaem,· 

« Requeiro que 0 projecto e suas emendas depoi~ de· ·marque~ de Mont'Alegre; visconde de Ahaeté ·e viscó!ld~ .. 
pa!sarem em 2a àiscassão vão ás commissões de leg1sla- de ~equtt1nh~nha; e.sem ella.os Srs. barão d~ Ant<>ntn~," 
ção e constituição.-- Silva Ferraz. » . barao. de S. Lourenço, !Souza ~ranco, Gandtdo_B.orges, 

. · Carnmo de Campos, Souza .Q11e1roz, Vasconcellos; .Paula 
Foi apoiado e approTado. Albuquerque, Paula Pessoa, ~iranda~ Pimenta Btieno, 
Veritl.cando7se não haver casa, o Sr. presidente deu Fonseca, rnarquez. de Çaxias, mãrquez 1le Ol_incla; vis-: 

pai'à oràem do dia d.a seguinte sessão o resto das mate- conde de Ma~anguape, ViSconde de'Sapucahy, vuconde.·de. 
rias jã designadas. Suassuna e vtsconde do Uruguay. 
Levantou~se a .sessão á 1 3]4 horas da tarde. 0 S\. PRESIDENTE· declarou que não podia haver ses-. 

· são porJalta de numero para formar casa, e ·convidou os 
_ ' Srs. senadores presentes para tra·balharem nas commis-· · 

! et&t de 1 ~ .de junh.~ de t8GO. 

PThESIDi'NCIA DO SR. 1\UNOEL IGNACIO CAVALC!NTI DE 
. LACERDA. 

Ás H horas da manhã,·fclta a chamada, acbárãoase pre
sentes 28 Srs. seaadorer, faltando com causa os Srs. barão 
de Cotigibe, barão de Pindaré, Mendes dos Sautos, Can
sansão de Sinimbú, morqu~z de Mont'Alegre, visconde 
de Abaeté e visconde de ;lequitinh?nha; e sem ella os 
Srs. Moniz, Dantas, barão de Antomua, barão de S. ·Lou
renço, barão de Muriuba, barão de .Quf}rahim, Souza Fran· 
co, Carneiro de Campos, Souza ~ueiroz, Paula Albuquer
que, Paula Pessoa, FPrreira Penna, ·Miranda, Pimenta 
Bueno, Silveira da Motta, Fonseca! Nabuco de Araujo,· 
Souza e Mello, visco nele de ltaborhh;y, visconde de Sa
pueahy e visc1•nde do Uruguay. 

O .SR. 1o SECRETARIO le11 um aviso do ministerio dos 
ncgocirs do impeno, pa ·ticipando que S11a Mageslade · 
o .Imperador se digna de receber. no .dia 13 do corrmte 
mez, á 1 hora da tarde, no paço da Cidade, a deputação 
do senado que tem de apresentar ao .mesmo augusto 
senhor a respo;ta á falia do throno. 

O Sn. PRRSIDI!NT~t declarou então que não podia ha· 
ver sessão por b1t11 de uumero para formar casa, e con
:vid0.\1 os Srs. serndons pre~entes pilra trabalharem nas. 
commissões. 

sões. 

f9a se1são 
EM 15 DE JUNHO DE 1860. · 

PRESIDENCIA DO SR. IIIANOEL IGNÁCfO CAVALCANTI DE . 
LACERDA, 

Su!IIMARIO.- Expediente.- Ordem do dia.- Loterias .e 
rifas não autorisadas por lei. Discurso di)S. Srs. Sllyeira . 
da Motta:e presidente do conselho. Passa em 1adlscussão. 
-Pensões a D. Anna Luiza Horta Barbosa, aD •. Fran• . 
cisca Lima do Espírito-Santo Coelho e D. Anna Marcel• 
lina de Carvalho 'Pardal; ·passa em 1.a e 2a discussões.-:
Permissão ás corporações de mão morta. Adiamento. 
A's 10 3J.t horas da manhã o,Sr. presidente· abriu a 

sessão, estand.o presentes 30 Sn. senadoreiil. . 
Lid~s as açtas de H, 12, 1.3 e 1<1· do corrente mE z, I o 

r~o todas approvadas. 

0 SR; 1° SECRB:rARIO deu c·.>nta do seguinte 
EXPEDIENTE. 

Quatro avisos do ministerio dos negocios do impel,o, 
rcmettendo um dos autographoJ das s.eguinles re
soluções õa assembléa geral, a aaber: fa, mandt~ndo 
admittir o Dr. Ernesto l1erreira Fr~nça a defenJer theses 
cm qualquer das facvldades de direito do impe·rio, para 
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se podér op~ór ás cndeiras. das mesm~s facuJfl.,des; 2a, 
approvando a a poseut. Ç:}o cnn•~•·dia • a Horwrio Pt>r e i· a 
de Azeredo Cout10ho, no lo~ ar de s~cret~r•o da pre~id~<u 
c ia da prov,nciél de Pernaml.HJ<:o, c m o 0' d~-ua lo au 
Dual de 2:000S; aa, 11pprovand•l a p•·D~ão aunual de 

· 292g, con.-ed1da ao ~old.do do cor,.o de pnlic1a fl.ic~rdo 
José Fr~nc•~co; e ,j.a, approvand·• a peno;ao mensal fie 50S. 
concedida ao capit:~o da ~u;.Jda nacional ela provine a 
de S. Pedro rsaias Antonio Alves; nas qu.,es re~oluçõe' 
Sua M~gi-'StHde n lmperartor con~enle. - Fi<:ou o s~n.•do 
inteirado e ruandou-~e commun!car â cam:;ra dus de
putados. 

Um aVÍiO do ministerio dos negocins da f,,zendl, ramet 
teudo o mappa n. 6:19 tias oper.·çõe' o~corridas na .>e~çã•> 
da aubstituu;ão do papel-m• eda <•té 31 de maio proximo 
passado.- Foi remdtido á comm,s ão de fazendu. 

Outro aviso do ministerio dos n g"c1o~ da guerra, par· 
ticipando te1em-se ex<gi<Io da p t-St eucia da provin,~ia 
de S. Pedro, d • reparnçàtl do a.JUddnLe-;:eneral d•1 t·Xer 
cito e da cuntador'1a gero\ .-!a gu. rrd as ivfoniJações J'ecli· 
das pelo senado em dlicio de 8 deste mez. -A q u~m 
fez a requi~ivão 

Dous ufiic,os do ~o secretario da camara dos deputa
dos, commun•c;,ndo qu,, por avi~ os do roinistfll i o dos 
negocio:~ do imiJerio de 5 do con ente mt·Z, constou à 
mesma Cómar•• que Sua :Mage~tade o lmpe1odor houve 
por bem san..:ciou;r, não só a resoluç:~o da I!Ssembléa 
geral que approva a pensão anoul:JI de 600B (ooced111a ao 
conego Joao B•ptista d~ Figueiredo; como a que cc,ncede 
quatro lote, i-s, duas em beoefi,;,o das ,,IJfft:i dd~atriz d~ 
villa do Pillar, na província da Paráhyba, e. dvas 
em benetl.cao das oh• as da mat• iz da vtlla Len~oldioa 
e das da matriz do Espinto•Sauto, na P' O'>'lllt'ia de 
Minas-Geraes. 

Um ofiicio do mesmo 1 o sl.'crctarío, p;.rt;cipaodo a 
eleição da mes., que ali i deve servir no presente mez. 

De todos lkou o :senado intdrado. 
Seis c.fficios do mesmo 1 o secretario, acompanhando as 

:17 seguintes ' 
Proposições. 

• :ta A assembléa geral resolve: 
c Art. 1.0 Os exames preparatorios feitos nas facul

dades de direito do imperio terão vigor durante o espaço· 
de quatro annos, emqu~mo pelos regulamrnt· s do g~J
verne não se e:~t:.bele~:"'r o ensino simultaneo nas aulas 
preparato1 Íi.tS depeodcntes d:~s mesmas faculd•des. 

"Art. !!.o Ficão revogados o ar·t. 30 do re~?,ul~mento 
de 24 de fevereiro de 1855 e quaesquer disposições em 
contrario. 

c Paço da c;;mara doa deputador, em 12 de junho 
de 1860.- Cor1de de Baepl!rtdy, presidente.- Anton10 
Pereira Pinto, 1° secretario.- Candido Mendes de Al
meida, 2o secretano. » 

" ~.a A assembléa geral resolve: 

" Art. L 0 E' o governo autori1ado a mandar matricula! 
e admlttir a ex:~me do primeiro anno da faculd•de dtl cli· 
relto de S P •. u.o a Eduardo Meirellt:s Alves Moreira, uma 
vez que iiprea~nt•! cert1dão de exame de rhetorica, prepa
ratorio qut' lhe t'dlta. 

«. Art. 2. ° FJcão re~ogadas para este fim quaesquer dis. 
posições em contrar1o. 

c Paço da r.am:~ra dos deputadoJ, cm 12 de junho de 
1860.- Conde de Baependy, presid n:e.-Antor,ia Pere;ra 
Pinto, .1. 0 secretar:o.- Canú1do lllendes de Almeida, 2° se-
cretano.,. · 

" s.a A assemLléa gr:ral resolve : 
« Art. i. 0 E' o g .. vPrno autorisado a mandar matricular 

no primeiro anuo di! facui!Jud~ de direito de S. P11Uio a 
Pedro Luiz Rodrigues JLrta) que a frequenta como ou
·viutc. 

c: Art. 2.° Fícélo rerogada:; pura este .tlm quacsquer dis
posições em c"nll a rio • 

.. Paço da cawar:.. dos deputado.;, cm 12 de junho de 
18GO. - Conde cfe !Jul:pcndy, p1 csiddl te. -Antonio Pereira 

Pinto, 1o secretario. -C mdido IJfendes de Almeidà, ~o se
cretario. » 

« 4.a A assembléa geral resolve: 
• Are. 1.. 0 E' o governo autorisado a m·;odar matri· 

cular. e ud:n1ttir a ~"X"m~ do prim··H'o :•nu•• rla fHculdade 
tle direito de s Pau lu a Carlos Thom v•••ll FIO I e.,, um·a. 
vc::z qu:! aprl!seule ce1 tidão dt exame 11e l~lim, prtpara
turio q>n! lhi! falra. 

• Ar t. 2.° Fi cão revogadas para este fim quaesquer dis-
posições em coutrario. · 

c P .. ço d•t cama1·a dos deputados, cm 12 de junho 
de 1860.-Conde de Baependy, prt!>id~nle ... Antt,nio Pe
' eira P.nto. 1° St!Crt:t~rw.- Cartdido lllt:n:ies de Atmeida1 
:!0 secret, rio. 11 

• j,a A asstmbléa geral resolve: 

• Art. 1° E' o governll ~utoris;,d.> a m.mdarmatricular 
e admiuir a ··xame rio pr:meiro anno ria faculrl~d" de di· 
, e i to do Recife a Gooç•.lo r! e Atzu•ar Tclles de Meneze,:, 
uma vez que aprest-ntu cert1dào dtl exame de latim, pre~ 
pi•IatO·'IO que lhe falra. 

• A 1'1.. 2° fi cão 'evogadas para este fim quae5quer 
dispo~içõ··s em con!rario. . · 

• Pi>ÇO da camara dos dPputados ei:n 1~ de junho. 
de ! SfiO.- Conrie de Boependy, presid~nt,., - Antonio Pe
r, ira Pinto, :1. 0 s~cretano. - Cc.ndiao Dlendes de Almeida, 
2° s.ec1 t:tur.o. • 

• 6·.a A assembléa geral resolçe : 

a Art. t,o E' o g.JVerno autnrisado a mandar matricu· 
I" r e arlruittir a exame do pr1melro :mno da faculda !e de 
~.ueoicina da côrte a Frauci~co de Paula Costa Junior, 
uma vez que apresent~< certidão d•l exame de hi~toria e 
geom' t1·i~, prep<•rntorios que lhe faltão. 

" Art. 2.o E' da mesma sorte o gowerno autorisado a 
maud~r matricular e admittir;; ex.~m~ do primeiro ao no da 
faculdtUe de di1 e.to do Recife a l.Hal)oel Rodrigue1 de 
i\.rruda Camar;1, uma vez que a presente certidão do exa· 
me de geometria, preparator10 que lhe falta. 

« Art. s.o Ficão para ~ste fim revogadas quaesquer 
disposiçõe.; em clntrar i o. . 

c Paço da camara dos deputados, em U de junho de 
1860.- Conde de Baep~:.ndy. presidente.- A nt••nio Pereir~ 
Pinto, 1o ;e~retario.- ('artdi:IO bfendes de Almeida, 2° 
seCretario. , 

" 7 ,a A assembléa geral resolve: 
c A1t. Lo E' o governo autorir>ado a mandar m~tricu-

1 a e admittir a ex o me do ,!}rimdro auuo d • faculdade de 
med•CIOa d .• Bahia a Thomaz Lourenço da Silva Pinto, que 
o fre,queBta como ouvmte. 

c A1t, 2.o Ficão revc,gadas para este fim quaesquer 
disposições em contrario. . 

« Paço d~ camara dos deputados, em 1.2 de junho de 
:lR61},- Conde de Baepénrly, presidente.- Antonio Pereira 
Pinto, 1° s~cretario. -Ctmdtdo Mendes de Almeida, 2° se~ 
creta1 io. » 

Q s.a A assemb1éa geral resolve: 
• Art. 1,o E' o governo autorisado a mand"r matri-. 

cular e admitti,. a exame do primeil'u anno d., faculdadl:l de 
dirtllo do Recife a Manuel de Allcr.de Martins Vallas
ques, uma vez que apresent; certícláo de exame de arilh
mdica e geometria, preparat(;rioJ qae lbe faltào. 

" Ar~. 2.° Ficão revogalas quaesquer di~poslçõe:: em 
conLrano. 

« Paço d 1 cam Jl'a dos deput•dL'B, em 12 de junho 
de 1860.-Conde de Baependy, presidente.-Antonio Pe· 
,·ei1'a Pinto, 1. 0 secretario.-Candtdo il'lt.ndes de Almeid,r, 
'to secretario. , 

~ 9.a A asscmbléa gernl rewhe: 
« A1t, 1.0 E' o governo aurorisado a mandar inatricu· 

lar e admittir a exame do primeiro armo da fJcultlade de 
direito do Recife a Jvão Pereira da Silva Leite, uma vez 
que •presente certidão d:: exame de plliJost1phia, prcpa
ratorio que Jh,! 
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• Art. 2.o Ficão revogadlls para esse fim as dispo1ições 
em contral'io. 

c Paço d,a camara dos deputarlos, em 12 de junho 
dl;l 1860. Conde de B•Jependy, prt'.\id~nte.-Antoni" Pe
reira l'into, 1 o s~ cretario - (;undido JfJendes de Almeida, 
2° s ~cretc;~io. • 

"1!'.~ A as.sembléa ge:ral resolve: 
• Art. 1.o E' o govern<' autori;ado a mand11r matricu

lar e aàmitlil' a exame dn pri1ueiro aono da f .. culd;,de de 
direito do Reeifc: a Antonio Lourenço de Carvalho Serr~, 
uma vez que apres~nte certtdilo de exam" de phlloso
pllia € geomt'tri,•, prep~ratorios que lhe faltão. 
·. " A1t. 2.o Fic:Jo r"vogadils pa1a este fim quaesquer dis
posições em oonu·;~ri ,, 

. " Paço da Cilmara dos deputado,, em 12 de junho 
de 1860.- C ronde de B(,lependy. presidente.- Antt•nio Pe· 
reira Pinto, 1° secretario.·-Candido .Uendes de Almeida, 
2o secretario. • 

• 1J,a A as,embléa gera~ resolve : 
« AI t. Lo .E' o ~overno aarorisado a mandar matricu

lii! e admiltlr a ~:xame do prtmeiro anno da flcul.lade de 
direito do Recife a Rufioo Tavares de Almeida, uma 
vez que ap1esente certictao de exame de i!lglez, prepara-
torio que lhe falta. . 

« Aft. 2.° Ficao revogadas para este fim q1:1aesquer 
disposições em cootrariv. 

" PdÇO. da cam~ra dos deputados , em 12 de junho 
de 1860. - Cott•1e de Baependy , presidentll.- A ntomo 
Pere~ra PínLO, 1 o sécretario.- Can litl'O JlftJndes de Almeida, 
i 0 SCCI e ta rio. D . 

• 12.a A assl·mbléa geral rewlve : 
" Art. ~.o E' o g·.verno antorisado a mandar matricu

br e adm i ui r a exame do prirnetro anno da faculdade de 
direito dl~ S. Pdolo 11 Dyonisio de Ohveird Silveira Filho, 
uma vez qu.; apre·ente certiJão de exame de geome 
triJl, preporiltorio que lhe falta. 

« A1 t. 2. ° F iclw revogadas para este fllll quaesquer dis
posiçõ~s em contrario. 

« Pdçu d.1 cam·.ra dos deputado,, em U de Junho 
de 1860.- Conde de Baepe'1.dy, presidente. -Antonio Pe
rtira Pinto, ~ 0 secrdario. - Candido lllendes de Almeida, 
2o secretar1o • 

« 13.a A asser:r1 bléJ geral reso!Ye: 
« Art. 1..0 E' o governo au torisado a mandar matricu

lar e admittir a t!X~we ,,o p.i,~uMo nono d01 faculdade rte 
med\cinâ da rórk " Sergi•J Jo~é ele Oliveira Samo~, uma 
vez que apre~eute ccrt,dao de exame de mathewaticas, 
preparatorl·• qut: lhe falta. 

«. ~rt. 2.° Ftcào r~.ra e. te fim revogadas q:Uae:quer dis
poSlçoes em coo·' ano. 
' " P.1ço da cam .ra dos rleputados, em il dd junho 
de 1860. - CoruJe de Baependy, p'rt·~idfl!te. -- Anltmio 
Pereira Pinlo, 1° se~.:retario.- Ctmdilo Jllendes de Alm~i. 
da, 20 secrct.r.o. • 

" 14-,:t A :íiSSt:n l>léa ger,.l re~o~ve : 
a Art. 1.o E'" governo autor·is do a mandar matricular 

no primeiro anuo da l'acu[,fade dt: mtdlcina do Rio de 
Janeiro a Fabio SeZitro Bastos da Silva. 

« A1t: 2.° Ficao rewgadas quaesquer disposições em 
contrario. 

« Paço da camara dos d~pli.tados, em H de junho de 
1.800.- Conde de Buep~r~~ly, pre~idente. -Antonio flerrira 
Pnto, ~o secreta do. - CandidJ tJJe,td~s d.: Almeida, 2o se .. 
cretarto. 

" 1o.a A assemLléa ger!ll re:olve: 
"Art. 1.° F/ approvuda :\ .. pensão de na mcnsacs, 

concediJa por dt,cr. to de 23 de sctcmur·o do vuno p1s .. 
sado a Pauliuo Gome5 <La Paixao, pr:aça rdormuda do 
corpo de impcriae~ u:arloheiws. 

• Art. 2.o O agraciado percebei á a referida penstio 
desde a data do m.~mo d.-:crclo. 

« Art. 3.o .f'icúo revog~<Ls qulCSéjuer di~po.lições cm 
·:11in 

• Paço da camnra dos üeput~dos, em 1 i de junho de 
1860. CoruJe de Buependy, p1esi if•Jlle.·-Antonio Pereira 
Pirttn,. 1° secretario. -(;andido lflendes de Almeida, ~o :e~ 
crthno. 

" 16.a A assembléa geral resolve: 
• A· t. 1.0 A. pPnsào de 600g annnaes concedida por 

decreto de 5 de Janeiro d'e 1.82/l ao t·nente-corond Fran~ 
.:isco Xavit"r de Bdrros Gaivão é elevada a 1:200$, de 
conformiJade com o decreto de 18 de novembro de 
1859. 

«. Art. 2. 0 O agraciado perceberá o accrescimo da 
refc:rida pcnsao de~:~de a data do decreto q11e o con
ctdcu. 

a Art_. s.o Ficão revogadas quaesquer dispoeições em 
contrano. . · 

« P~ço da camara dos deputados·, em 11 d.e j nnho de· 
1860. Conde de Baepmdy. pre.itl nte. · Antonio Pereira 
Pintn,.1° se..:n~tario.- Canaido Mendes de Almeida, 2~ se~ 
creumo. • 

" 17.a A assembléa geral legislativa resolve: 
« Art. 1.o E' o governo automado a manrlar matriculàr 

e admittir a e~ame do prruot!lro anoo da faculd.de · de: 
medicina da c;)rte a José P.-reira da Coda Motta, uma 
vez que apresente ce•t1dào de exame de matllerriatica~ 
preparotorio que lhe falta. ·' 

« Art. ~.° Fic~o revogadas. pua este fim as disposi· 
ções cm contrarto. . . . , 

• Paço da camara doJ deputados, em 1!! de junho 
de 18611.- Conde de Baepen1y, presid·t!nte. -Antonio Pe
rtira Pinto, '1. 0 St:Cretario.- Cundido Mendes de Almeida, 
2o secrt:tario. • · . · 

Forao todas a imprimir no jornal que publica OJ traba-
lhos do senado. . · 

Urn ollicio. do secretario da· camara dos pares ilo reino· 
de Portugdl, participandu que a dita camara recebeu com 
es,Jecial ~gr~do as c.luas collecções dos Annaes do Senado 
deste imperio, relativos ao anno de 1X59; e resolvtu que 
s~ ret,ibui~se a otl'erta, enviando uma coil.,cç:'to das ;,ctas 
da mPsma carnara a começar do. anno de 1848 até 1857;. 
ua intelligencia de que as remessd serão continuadas â 
medtda que Corem sendo impressas ~s actas dtlS aonos 
subsequentes. - Fri recebida a oll'erta com especial 
agrado, remettendo·se as 11cta:; para o archivo. 

Um requerimento assignaElo pelo major reformado 
Aoton o Conêa Vionn:~, em nome dos offit:iaes re.forma
du~ ou eXt'I'CIIO, pedmdo a approv#ção da resolução re
latrva ao melhoramento de seus aoldos. -Ficou niaervado 
para túm•r-se em considtração em occasião opportuna. 

Outro de Luiz de Azevedo Coutinho de Duque· Estrada, 
pedindo ser nomeado oflici~tl da secretaria do senado. -
A' com missão da mesa. 

0 SR. BAPTISTA DE OLIVEIRA, coroo orador d1 deputa
ção encarreg1lda p~lo St!n .• do d~ ap esentar á Sua Mages
Lade o l1oper.d .. r o voto de gr:1ças em n•sposta á falia do 
tlmi o, participou que a m.;sm,a deputaçao se dirigira ao 
paÇ!> ua cidade no d~a 13, e que, tendo cumprido sua 
missão, Sua iUcgestade Imperial se dignára de dar a te• 
guJn:e 

Resposta. 

• Agradeço ao srnado o apoio que protnette ao go
vernu; a~srrn pode1 á e~ te, como lhe cumpre, continuar a 
promover o adli.tntamccto da nação. • 

O SR. PllESIDENTE declarou que a resposta de Su1 M&
ge~tade o Imperador era recebida cvm muito especial 
UJrado. 

Foi approvnda a folha do mbsidio vencido pelos Srs. 
s<'u:adorcs no primeiro mez da presente ses1üo. 

Compurocó úo oo decurso dil sessão mais 11 Srs. se-
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ORDEM DO DIA. O SR. FERRAZ (pres:de·1te do .cónselho): - Sr. presi:.. 
dente, a legislação que existe a respeito das loterias .vem 

·f.Ol'ERIAS E RIFAS NÃO AUTORJSADAS l'OR LEI. a set• a seguiute. 0 regulamento n. 3 ,7 de 18·M dispõe o 

Entrou em 1a diSCUSSão o projecto do senado p•ohi- seguinte: (lêJ 
bindo as loterias e rifas de qualquer especie não autori- « Não é permittida a venda de loteria estrangeira debaixo 
sadas por lei. de qu olquer denominação que seja. 0; iof•actores desta 

0 SR. ~ILVEIRA DA MOTTA: _Sr. presidente, não. di$posição serão punidos com a mulra de 200$ por l;lilhe- · 
te que venrlerem e com a p· n 1 de desobeditncia. • 

contestarei a utilirlade geral da medida·; todos reconhe- o art. 37 dispõ~ tan::bem 0 segui·nte: (lê) 
cem que abuso; teem-se cooometlido na extracçãtl destas c A's rJf.,,s· são consirleradasJoterias pa:a o1effeito de se-
rifas á sombra das loterias; mas o projecto joga com :Aigu- rem punidos com 1 on por bilhete os que de qualquer ma-. 
ma legislação em vigor, em virtude da qual já o governo neira os distríLuirem. » · . · 

se tem julgado habilitado para d~:~r providencias prohibindo A lei de 1S<f.5 n. 8_69 art. 52 diz 0 seguint·~ :(lê) 
estas1ritas, que correm annexas ás·loterias auto risadas." Pa- · « Ficáo de, de já prohibidas as lote1 ias addidas ás lote-
rcce-me, pois, que, julgando-se o governo, não ~ó este. mas rias co.ncedidas por lei •. ~ . . 
os anteriores, habilitado pela legislação em vigor para pro· Vê-se, ponanlo, que 0 pvincipio da prohibição das Io
hibir a extracção destas rifas, 0 proj('cto importa uma terias addidas a outt·as loterias concedidas por lei está 
conde:qmação.do píocedtmento do governo rela\ivamente e8tabelecido pela lei de 1845. · 
a estes mesmos act-os, para cuja prohtbição agora $C julga, Mas q•Ial a sancção pen d por meio da qual esta lei póde 
p~ecbo uma lei. · · . tornar-se ell'ectiva? Nenhuma existe. O d~r.~eto impõe a 

O senado sabe que a policia tem intervindo sempre multa de 200~ áquelles que vElnderem btlhetes de lnterias 
neste negocio, tem prohibi-io as loterias, fundando-se na estrn~geiras, e· consid, ra,lotcrias as rifai para serem pu~ 
legislação em vigor; ora, vindo um projecto que .tern u.tdos os ~ue distribuírem seus bilhetes. Não ha dispo
por fim estabelecer a prohibição legal, isto dá a eoten- stção alguma penal que cqmprehfnda as loterias annexas 
der que a prohiLição ll'gal não existia ainda: cntã? 10. ás autorisaJas pnr lei e quqlquer outra hypothese. 
dos ~s govern~s gl!e prohibirão a ,extracção dessils ri-. Vejamos na pra.üca 0 que :e tem ctJdo. . . · 
fas tee!ll exorbJtad~. . ·A quem pertence a imposiçao destas multas.? Ao. 

Por .Isso, ~r. prestdente, ~e parece que este. P.r?Jecto, poder ad.ministrativo 1 Algq!ls epteodern que não. Ao 
~erec1a mal?r exame, ~- es.e exame deve conststu' não poda judiciado Ú1mbem não se tem reconhecij_o seme· 
so ~a effi,~a~l~ das me~Ido1s pr~po~t, 5 a~ora no~amente lha o te compe1encia. 0 nosso codig() penal, apFtando-se 
pa1a a pro~Ib1ção, mas na c.~~~~onTação d1 . doutnna ge- de to 1as as legislações penaes do maodo, póde-se dizer 
ra,l do proJecto com a~ .feg1slaç~es anterw~e~, para se assün, ou pelo menos da maior parte dellas, não C\tabe- · 
saber se aca~o COf!l efletto rsto Já. er~ prohtbtdo; e, ~o leceu regra alguma a ·este re1p.eito. Algumas camaras 
caso contrano, ate que po~to é JUsttfic~vel 0 proce~l- municipaes estabelecem uma diminuts.1 p•1oa contra a.s ri
mento do~ ~overno$, e venficu. se entao se .é precrso fas; o qqe evidentemente não preenche o fim, e assim p'lr 
uma prohtbtção nova. . certo que hll. uma lacuna na .nossa leóislaçao a e~ te ,res .. 
. Portanto, me parec~ que este proJecto deve s~r :eme~-. pe~to. · 

tido a alg~ma commtspão da cas~, que eu nã? IDdicam, . Mas o que tem resultado disto? Tem haviJo .toleran- . 
:para exam!Dar ~ relaça? em .~ue es.tá a do~trma ~o pro- ma 4!1 parte das auto.ridade.s .• e!ll con1equencia desta con~ 
Jecto com as le~s antenores e .com a pratica extstente· fusão que existe a respeito da jurisdicç~o; o resjlltado 
V. Ex:., Sr. prendente, terá a bondade de, no caso ~e ser tem sido sempre.... · 
adoptado este expediente, ind1car a comrn,issão a que deva ' . ' .. _ 
ir o projecto. Pôde ser a commissão de fazenda, ou mesmo UM S.a. SEl'UDOR : - Teem haN1do pro-lltbtçoes. 
a de Jegisláção; seja qual for, me parece ,91le a doutrina O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO:·- ·Prohibição · 
do projecto. precisa de algum exame. Pode ser que no m:tis ostensiva do que real, porque a di•posição penal é 
decuuo da discussão 5obrez~,ia a necies~idad~ de exame, a manca, é falh~," e, além disstJ, qumdo não se dão íncen
então ~epois se possa t~mbem reque:rer, ':Das e_u adian~e ti vos para que seja descoberto o ~ utor de cer~as infra
desde. Já o meu requenm.ento, para que o p,roJecto seJO · cções nunca se pó de reaJtzar a ex1•cução da let penal. 
examt.n>do por uma co.mmm.ão. Ora, o que succede actualmente? All pe1soas mais gra-

Todos acompaoM.o o nobre autor do proJecto no re- das da sociedade se iuvolvem cestas loterias;. correm 
conhecimento da necessidade que !la de alguma provi- iropressol pediJos sob titulo de e;mola para capellas que 
dencia que ponha cobro a esse abuso de rifas á sombra não obteem loterias do corpo legislativo; ha rifas que sob 
de loterias. O 1enado sabe que este abuso tem chegado o titúlo de loterias, como o nobre senador sabe, importão 
ao ponto de que, quando corre uma loteria das autori· u.ma verdadeira fraude, nDo ~ó por que est1mão-se muito 
=adas pela !CJ, á sombra della correm umas poucas, alto os beos qu.e são objecto das rir,~~, mas ainda porque 
porque se distribuem bilhetes de differentes rifas, até a respeito dos limites das terras .se teem dado co.usas que 
de valores immoveb, cuja avaliação é ás vezes uma convém calar por decencia. Lembra-me bem qu.e, tendo-se 
fra1:1de: entretanto, em Jogar de uma loteria., correm ás estabelecido ua extrtmidJde da provmcia do Rio de Ja
vezes tres, quaLro ao mesmo tempo; aquella mesma neiro com a de Mioas um~ rifa sobre differeutes fazendas, 
extracção .da lQteria autaris,ada serve pa:a capear o pro- o resultado foi um pleito, que talvt>z aiuda hoje corra, para 
cedimento çlestas fra.udes. . . a pessoa que teve a felicidade de tirar uma dessas fazt>n• 

Como $OU opposto á lote~ia, inclino-me, já .se vé, a to· das; viu-se então qt1e o limHe da faz.enda era maior do 
dos os meios repressivos de multiplicar sobre diversas. que aquelle que geralmen.te.s~ reconhect> .... 
fôrmas as loteri~s. As mJohas excepções são conheci~:.s Ora, será conveuienle que tole~cmos este jogo, que tem 
pelo 3enado; ainda condescendo com algumas lotenas sido táo fat~l? O nobre senador sabe muito bem que mui
para estallelecimentos pios e de caridade, porque acho tos de uós nos vemos na necessidáie· de aceit.u· por mero 
qu~ é 9-m meiv de remirl os pecca~os. N?o .ser;á bom o oLsequio o .peso de nm, dous e ti·e_s bilheles, e muitas 
me10, mas ao me1;1os tera e3sa explicação, p.:r Isso con· vezes se nos puxúo as 1:1bas dct nossas casacas para acceder 
venho no meio da repressão das rl.fas. aos pedido~ ntste sentido. E'.' po~livel que i~to continue? 

Me parece que todns os governos teem-se julgado até E' posúvel que um individuo se proponha a rifar uma 
hojs autoris•dos pela legislação em vigor a P!'Oh bir e re· fazenda, um lote de terras, por um preço tre' vezes maior 
primir as rifas gue correm á sombr~ d~ lutena5,, que é o do que a.quolle que essas lazonda• ?U terras nJ verdade 
objecto do proJecto. Se esse é o ObJCC{O do proJ.€Cto, ou valem, so por mera. condesc~:udencla nossa, só por Ulll 
já estillegislado, c os governos tt em.obrado em v1rtu~e da favo!' e para bene!J~wr? . 
legisi<Jçáo cm vig•Jr; ou não ~stá Jeg1~lado,.e este proJecto Por outro lado pode·se ~mda reconlt·cor rl:i. abuso~ que 
é u condcmw.~çao destes govoru~s. Po~ tsso me parece s~ tecm dado a cs.te resp~110. L1nçao se cm ctrcula9ao os 
qu.o ü.to 6 objecto de alt;uma comnderuçao. . bllbetes de lolerlil.l ou nfus pantculares; e1,ks lHihetos 
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e"lio cobrallo·l; os individuos que o; vendé:n ficiio com o ·nua! de 864~ concedida a D. Fonci:ca Lina do Espirita 
dinheiro; não correm as loleriás, e ha um pi·ejuizo, uma Santo Coelho; e ao, approvandó a pt n1ão annual de 1:4.4.0$ 
verdadeira fraude. concedidJ. á D. Auoa Marceliaa de Carvalho Pardal. 

Ora,. quaes os meins que temvs p~ra fazer com que ~ 
legi>lação que prolnbe as loterias se torne elfectiva? A 
lei: prchíbe unicamente as Jo•erias addidas ãs loterias 
autori:adas; nao prohibe as parliculares: o decreto de 
184-4 prohibe as. h t~rias estrang~iras; não prohibe ;;s 
que correm dentro do paiz. O art. 36 con·;idet·a as rifas 
loteri~s; mas, punindo aquellcs que pas.·ão bilhetes de 
hei!_ rifai, não pune aque!l ~s que pa~são bilh•tes de Jote
rin. Ua, pois, necessid~de de tomar em coosideração este 
objecto. 

Confeccionei o projecte que tive a honra de sub· 
met·er ao senado, colJforme todo» os princípios se· 
guidos pelas Jegioloções estrangeiras, considerando 
como criminoso~, nã,J ~ó ;;quel!es que c1 é:lo rit~s, ma• 
aquelle~ q•Ie concorrem, qut~r directa, quer iodirecta
meute_, para que ellüs seji!o extr~hidas. As pcn u, em mi
nha opinião, s~o diminut~s; a pena de pri~ão é a mais 
diminuta possível, é de tres a nove mczes. . 
)à .por tl:n decreto, para o qual não .zei Ee o governo 

e~tava autorisado, mand:m·se itnpót' a peJa de dPsob !
a;encia .pHa lvter.as e::;lrangeiras, e não pHa loteriàs na 
cionaes; a pena õe desobr·diencia hoje é uma pena quasi 
morta;. n.1o sei mesm'o se o g'lverno estava autorisado 
para iropór est.l pena, e se ütll não imparta um verda· 

.. ôeiro s·ophi>ma á lei con,iderar como desobediente 
aquelle qué deixa de cumprir um decreto do governo. 
A desob~diencia, cGnf>rme todas as regra~, conforme·' 
todoB os princípios, conforma mesmo o nosso ccdigo 
penal, não importa a infr;;cção clJ lei, mas $Ím o 
não cumprimen o da ordem dada p> la autori1aiie 
coni;>etente. A infracçúo da lei n:lo se póde coneirierar 
conio de~obe1iencia, mas s'm como uma f.tlta ou crime, 
que 'deve s.er punido pelos me-io~ .ordinarios, com a peoa 
certa' e,t;,bdecJda pelo pcder competeotP, q'l0 é O p ·der 
legislati:vo. Não podem.?s deixar de elogiar aquelles que 
desta màltria tratárão; quizerão assim prevenir este abuso; 
esse· decreto como que lanço•' :dguma pêa á grande li
berdade de extrahir loterias que existia entre nós·; 
mas não foi completo, nem podia ser, porque o governo 
não tinha faculdade de estabelecer outras penas. 

Ainda farei, Sr. presidente, uma outra reflexão ao no· 
bré senador. A p1imeira discussão tende a entreter o de-

- bate $obre a utilidade da- m~teria; se o nr•bre smador 
reconhece que alguma medida é necessaria sobre as lote
rias;. necessariamente tambem reconhecerá que o pro· 
je?to ~ util. Quanto ao modo por que elle está feito, sou o 
prtmetro a reconhecer que pos1o ter. errado; não confio 
muito nr.s meu$ talentos, nem f·m minha inst1 u ·ç:lo. Pro
cureiguiar~me pelas legislaçõ.·s e~trJngeira9, ·q1l~ citei em 
meu relatorio. Não duvido admittir quaesquer ide •S que 

PERMISSÃO ÁS CORPORAÇÕES DE !UÃO·l\fORTA, 

Seguiu-se á 2•dlsctüsão do projecto do senado autori
sando o governo .:par.a · permittií: que as. corporações de 
mão-morta po$são possuir os bens de ra1z que lhes .tive
rem sido, ou r...~rem legados (lU doados. · 

OS~. Vr~NNA oJYereceu então o seguinte requerimento, 
que fo1 aprlla1o e approvado: · 

Requer~mento. 

t'R~queiro que o projecto seja de DQVO remet•ido ás 
COllJIDI5SÕes que.o apresentárão.- Vianna. , 

O SR. PRESiDE:NTE declarou esgotada a materia da 
ordem do dia e deu rara a da seguinte sessão: · . · 

Cootinuação da !!8 àiscmsão da proposição d.a camara 
do: deputados augmentando os v~ncim.eutos d•)S empre.;. 
gados da secretaria do. supremo tribunal d.e justiça, com 
o parecer da comm1ssão de legislação ; · · .. : 

3a discussão dss proposições da dita camara: 1.~, autori· 
sando o governo para conceder aos herdeiros do fallecido 
Affon.s? Jo.1é de Al~eiia Córte-Re:1l a remissão de .parte 
da dmda provemente do arrendimento do rincão do 
Saican; 2a, declarando que a jubilaçlio concedida aos 
lentes d.1 aotiga academia de marinha José de Paiva e 
Silva e José Jol)qtlim de A vila dá ·lhes direito ao orde
nado por inteiro que percebião naquelfe tempo; e sa, 
autorisanrlo o governo para c~nceder um anno de li· 
cença com todos· os vencimentos ao juiz . de direito Pe
dro Antonio da Costa Moreira, ;,fim de tra!ar de sua 
sande onde lhe convier; 

Continuação da 3t discussão da emenda substituliva 
da proposiçã? ~a. dita ca!llara qlle autoriaa· o·govemo para 
mandar :~dm1tt1r á matricula e actos das ma terias das fa~ 
cu idades de direito e de medicina e da escola · central o 
estudante Ernesto Julio Bim ieira de Mello e outrosf com 
a emenda do Sr. Dia$ de . Carvali:lo; . 

ia e 2a di;cussão da proposição ·da' 'referida c·amar:t 
mandando contar a anriguida1e dos officiaes da arma-da·e 
do respectivo corpo de fazenda que tiv.erelll servido a.bordo 
dos navios de guerra nacionaes como praticantes e J;>llotoB, 
desde a data dos respec~ivas nomeações~ · · 

Levantou-se a sessão. ao meio-àia. 

A.et~ de ~8 de jon'i!o de fSGO. 
tendão a aperfel~oar o proj• CIO ; sou o· prJmeiro a reco~ . 
nhecer da parte dos nobres s1 nadllres muito maior volu
me de conhecimentos do que da minha parte : por con· 
sequencia, admitlo quaesquer emendas que s·e queirão 
off.:;ecer; mas rue parecia que o projeclo poderia plsrar PRESIDENCIA DO. SP.. 1\IANOEL IGNA.CIO CAV.ALCANTI 
em· 1• discussao, e então, se o nlbre senador tivesse al- DE LACERDA. 
guma duvida, poderia oU'erecer em 2a di1cussiio, ou depoi~ 
de passar em :Jn, o adiamento para ir a uma nobre 
comnii•são. Eu quererei, Sr. presidente, que quando 
tenha de ter es·. e destino vá' á nobre commis,ão de 
legi•I•Ç:io, porq~e confio muito nas luzes dos seus 
membros, e espcetalmente nas do nobr~ senador que aca· 
bou de fal!ar; elle coraideralá a ma teria, e ele pois c•ffere
cerá o seu juizo, melhor .do que aquelle que contém o 
projecto. .. · 

-:·~·: . . ,, . 
Finda a dlscussilo e ~~abmettida a materia á votaç1io' 

passou o projecto par~,.a ~a discussao. ,.,, 
PENSÕES. 

Entrárão ('m 1n discus~íio, cada uma por sua vez, e 
J>assárão para a ~a, e desta para a sa, sem debate, t~• pro 
j)Osições da camara do11 depn ta dos: ia, approvando a 
pensão annual de 1:2008 concedida a D. Anna Lmza 
Horta Bt~rboaa e seus filhos; 2n, npprovanrlo a pensão an· 

A's 11 horas da manllü, feita a clnmsda, acMrão-se · 
presentes ~9 Srs. senadore~, fal!ando com causa os 
Sn. barão de Cotigipc, barão ·de Pindaré, Mendes dos 
Santos, Cansanslío de Sinimbt'l,. marquez de Itanhaem. 
mar,.uez de Mont1Aiegre, visconde de Jequitinhonha e 
visco'nde de Suassuna ; e sem· ella, os Srs. barão de An· 
tonina, barão de S. Lourenço, barão de Quaral1im, Souza 
Franco, Uaptista de Oliveira, Candido Borges, Souza 
Queiroz, Vasconcellos, Paula Albuquerque, Paula Pes
soa, 1\firanda, Pimenta Bucno, Fonseca, Na.buco .de 
Araujo, marquez de Abrantes, marquez de Olinda, VIS· 
conde da Boa-Vista, visconde de Itaborahy e -vhconde · 
de Maranguape. 

O Sn. PRIJ:SIDRNTE declarou qlle nã.o podja haver zes
são por falta de numero para formar casa, e con
vidou ou Srs. senadores p:·esentc:: para trabalharem nas 
commis~õcs. 
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2011 eessiio 
EM iS DE .lUNIIO DE 1860. 

PRESIDENC[A DO SR. JUANOET, IGNACIO CAV.ALCANTI 
DE LACERDA. 

SU.UJUARIO.- Expediente.- Vendas de escravo~!~ Dis
curso e projecto do Sr Silveira ~a 1\fotw.;- L1~en~as 
e naturalisações. Discnrso e fii'(•Jecto do Sr. St!VtW.t 
da Mo1ta.- Ordem do d1a,- Elevaçáo dos vencimentos 
dos earpresados da secrttaria do. sup•·cmo LriLuual de 
.iustiça. Uücursos dos Srs. presidente do c~nselho e 
Souza R1,mos. Adiamento.- Rmcão do S•JCan. Ap· 
provação.·- Pretenção de dous Jent,!s da i.1DtJ~a. aca
demia de mari:::h:!. Approvoçã''•- Ltcen~a ao JI!IZ de 
direito P. A. da Costa Moreira. App' O'I';Jçào.- Dl~peu-

. sas a t'Studantes. D1ssurso$ dos s, s. Silveira d~ Mottn 
e Dias de Carvalho. Approvaç:io. - Aotigui<lade dos 
om~iaes da armada e do respectivo corpo de r~zenda. 
Pas~a em 1.a e 2a discussões. 
A's 10 3[4- horas da maohã o Sr. presidmte "briu a 

sessão, estando pr~senles 30 Srs. senadore~. 
Lidas as actas de i5 e 16 do corrente mez,(forão amb&.s 

approvadJ s. 
EXPEDIENTE. 

O Sn. 1 o SEC:RilTAniO leu um requerimento de Ernesto 
Ju!io Bandeira de Mello, pediodo que se lhe Cl>nce~a 
permissão de t.~zer acto do 2o anno da faculdade de di
reito do Re.::ife, que St acha frequentando, u~a vez qu.e 
no fim delle se mostre habilitad:.> com us condH(õcs ex•gt· 
das pelos est"t11tos.- A.' cor:nmissa.o de inst ucç!lo pu
blica. 

VENDAS DE ESCRAVOS. 

« Art. 4.o No municipb da côrte flcão isenta; do pa· 
gamento da meia slza ~s vendas de escravos que se tlze· 
rem para o serviço da lavoura .dos municípios do interior. 

c O governo cm regulamento . e•tabelecerá os· meios 
pratlcos de tornar ell'ectiva esta disposição, podendo 
para isso impór multas de 5008 sobre as vendas de escra
vos que continuarem a ficar neste município, não tendo 
pago a respectiva meia siza. · 

• As vendaqi~ra dentro do município da côrte conti· 
nuã.o a estar sujeitas á meia siza. . 

a Fícão revogadas as di•posições em contrario. 
« Paço do senado, 1.8 de junho de 1.860.-Silveíra da 

Motla. , 

Sr. presidente, em abono deste projecto, não precisa
I ia apre~entar comideraçao alguma, porque sua verdade 
é intuitiva. O flm do projecto não é uma mera satisfação 
de um sentimento philanlropico, não é só isso ; entendo 
que a razão principal do projecto é outra. Não tem por 
fim, como disse, satisfazer $Ómente a um sentimento phi
lantropico, porque todos nós e~tamos possuídos de justa 
indign.jção contra <:S$aa miseraveis scenas que ainda se 
dão entre nós, de v.eodas de escravos em exposição pu~ 
blica. 

Um leilão de escravos no Rio Ele Janeiro, senJ1ores, é 
uma scrna de carnagem; vê-se a cobiça chegar ao ul
timo auge de depravação á custa dos mais profundos 
sentimentos do coração humano; vê-se o escravo exposto 
sobre um tamborete ao exame ás vezes o mais indecente, 
fetto pelos negociantes de negros. Tenho, Sr. presí
dente, presenciado nos leilões, não só essas :cenas até de 
mueCI:Dcia, mas tenho visto que muitas vezes estando 
er.n leilão uma pobre mãi com seu1 filhos, oll'ereccndo-se 
vantagens para que os lilhos sejão arrematados corijun .. 
ctamente com as mãis, a cobiça dos interessa.:!os, a co
biça das commissões dos leiloeiros, resiste a ponto de 

o SR. SILVEIRA DA MOTTA: _Sr. presiden'e,. te- que ha pouco tempo vi em um leilão uma mãi ser se
.nho de oll'erecer á consideração do senldO um prOJeCto parada de uma filha de 4 a 5 anuos. 
qu·e julgo de summa importancia e que ~m desempe- Mas, Sr. presidente, como disse, não é a satisfação de 
.nho do artigo do regimemo tenho d.e justtficar ; ~ó .Po~ um ~entimento philantropico. A cessação do trafico dos 
isso é que direi algumas palavras, VISto qus ~ mat~rta c escravos entre nós tem uma alt1. s'igniflcação politica; a 
de tal gravidade que o senado não poderá de1xar, wde- cessação do trafico é a coademnação do principio civil da 
pendente de qualquerjustiBcação, de reco~flece.r a s~a escrayidão. O principio CIVil da escr.tvidão deve ser 
importancia e a neceílsidade de .al?uma proyJdencJa legxs- mantido no pai& como uma daa consequencias do direito 
lati v a sobre ella. Pa1 a dar uma xdea do proJecto antes da de propriedade, mas é preciso que os legisladores co
justificação principia:ei por ler as suas dtsposições: (lêJ mecem a ter logica: a condewnação da contiou:~ção do 

trafico é o reconllecimento dos inconvenientes da escra
" A a$sembléa geral decreta: vidão, e esses inconvenientes é preciso que o legislador 
« Art. 1.0 Todas as vendas de escravos debaixo de os afl'roote corajosamente, e que os vá removendo com 

prégão e em expos;ção publica ficão prohrbldas. muita prudencla e com muita lentidão. Por isso, senho·· 
« Os leilões commerciaes de escravos ficão prohibidM, res, o legislador, obedecendo aós principies fundamentaes 

sob pena de nullidade de taes vendas e de multa de 100$ da no!sa sociedade, subordinando-se ao grande direito 
a 300U contra o leiloeiro por cada escravo que vender em de propriedade, não póde ,deixar de manter e f~zer res
JCilão. peitar a instituição civil da escravidão; mas é preciso 

« As praças judic;aes, em virtude de execução por di· adoça-la; um dos meios de que o legislador deve lançar 
vida ou de par ti lhas entre herdeiros, serão substituídas mão é este cte que trata o projecto: conciliar a escravi· 
por propo1tas eseriptas, que os juizes receber~õ dos ar- dã.o com certos sentimentos de llumanic.l:~de, cuja satisfa· 
reroatantes pttr espaço de 30 dias, anuuo.ciando os juizes ção não invalida o principio civil, não põe em perigo a 
por editae• contendo os nome~, idades, pro[htões, avalia- nossa sociedade; um dos meios de adoçar esta institui-· 
ções e mais car acteristicos dos escravos que tcnhão de çao é dar um meio legal de obterem liberdade os es· 
ser arrematados. · cravos que são inventariados por .morte de seus Me· 
. " Findo 8quelle prazo de 30 dias do annuncio judicial, nh 1res, não deixando estes nem filhos, nem netos, nem 
0 Juiz poderá renovar o annuncio por novo prazo, pu·. ascendentes. 
bhcando em audiencia as propostas se forem iosignifican· O fllho, o neto, o ascendente mesmo, poli em obrigar o 
tes os preço$ olferecidos, ou se forem impugnadO$ por legislador a reter o escravo, podem fazer negar ao escravo 
herdeiro.~: ou creüores que· r€quoirão a a•1judtcução por 0 dil'dto de pedir a 5Ua Ii.berdade; porém quando, se
preço maior. uhore~, são meros cstran h os que te em de herdar o patri· 

a Arr. 2.o Em todas as vendas rie esc,·nvos, ou ~ejão rnoniJ do defunto, quando a questªo é com um estranho 
particulares ou judi.ciues, é proltiuido,. f~nb ~en<i .de n;d~i.- herdeiro ou legaJar1o, e ás vezes herdeiro incerto no caso 
dade, ~epnr;1r o mando da mulher, o llllw ao pu ou nlal, de uma arrematação judicial; quando ~e dá isto, porque 
salvo senrJo os filhos m•doros de l::1 <.nuos. n5o ar. ha de facultar ao escravo o direito de poder 

" Art. s.o Nos inventarios em que niío forem intcrcs- adquirir a sua llucrdadc dando o prAço judicial de au.) 
sadoi como herdeiros asccndent~s 011 d,~sconuentcs, c fi- avalivçno 1 Não se dá ao er.cravo o direito de subtra-· 
carem· salvos por outros bons cs di:citos dos credores, IJir-~c ao dorninio de seu senhor, 11em do filho ou neto 
poderá 0 juiz ~o invcnt.ario conced~~r ~a~laz de líb9rdadc de seu senhor; m~s d~ se-lhe ao menos o direito de dar 
aos escravos mvcntarLUdos que oxlnbr·t.·m á VIa ta o es~c prcç~ de sua l!belllade quando elle tem de ser arre· 
preço de suas avaliíl~!j0~ judima~a. 1 ma tudo eu· par:~ o poder de urn senhor com o qu:ü não 
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,tem relação de domesticidade ou de. família, como ba a 
respeito do senhor c dos desceodentes ou ascendentes. 

Além disso, Sr. presidente, tem o projecto um outro 
fim! e é a esse alvo principalmente a que eu dedico ha 
mmto tempo alguns esforço~, como membro do corpo le
gidativo. E' prec1so, seuhores, procurar por meios indi· 
rectos remover dos nossos grandes centros de população 
os escravos que aht não sao precisos, ~endo o aliás 
no nosso interi<Jr. 

0 Sn. NABUCO:-Apoiado. 
0 Sn. SILVEIRA DA MOTTA:-Foi neste grande pensa

meu to que ba anoos, em 1852 ou 1851, olfereci á camara 
dos ~n deputados um projecto estabelecendo a taxa pro
gressiva sobre os escravos nas grandes cidaêes do lit· 
torai..:. · 

0 SR. NABUCO : -Boa idé!l. 

outros meios auxiliares desta medida, e! la ha de tornar-se 
effica~. Qual é o outro meio auxiliar desta medida~ 
O meio aultiliar desta medida , Sr. preoiaente, é 
o que não proponho aqui, porque não está em minha 
cowpetencia, como wnador do imperio: é a taxa pro
gre~siva sobre os es. r~ v o~, nas grande; cidades. Uma 
vez. que o governo reàlize estes w~i<is. e procure em 
o~~lguma hora vaga do enlevo financeiro cm que andamos 
nesta qu~dra, qum 'o o governo th·er algum intl~r
vallll lucu!o de~ta hallucinação limmceira, creio que se 
leml>rará de dar andamento a esse projec;o, que tive a 
honra de. o~erecer á_ cam~ra dos Srs. deputados, o qual 
merece muHo aperfl!lçoamfnto, porque a idéa n!lo cHará 
talvez completa, mas, uma vez aperfe:çoada, ha de· dar 
g~an~es resultlldoJ, maiores ao. me no~ do que alguns que 
.nos t1vcmos em VIsta como metos especulativos •. 

O Sn. !'RESIDENTE: -0 projecto 'fica sobre a mesa. 

0 SR. SOUZA RAMOS" dá Unl aparte, LICENÇAS E NATURALISAÇÕES. 
0 SR. SILVEIRA DA MoTTA :-Me ftlicito muito do 

concurso dós meus nobres col!egas. ·o SR. SILVEIRA DA. i\10TTA:- Pedi apalavra para 
Foi nesse intuito que propuz essa medida da taxa fundamentar outro pl'OJecto, talvez de .uma necessidade· 

progressiva sllbre o~ escravo1 na~ grandes cidad~s ; tive secundaria, tnas que é preo!iso, para livrar o corpo legis~ 
em vista attender, Sr. presidente, não só á creicente lativo d •S importunações incessantes em que se acha para 
necessidade da nossa lavoura, que precisa de braços, conced~r licenças a empregai! os publicas· e dispensas do 
e â qual deVl\rilos facilita-los por meios indirectos que lapso de tempo que a lei exige para as naturalisações. 
estão ao nosso alcance, mas tambem ainda a uma ou- Por. ora são estas duas autorísações que consagro no 
tra. necessidade: é preciso que nas grandes cidades, proJecto; em outr·o ~eparado, em que trato de diversas 
onde já natnralmente se apresenta o serviço livre para materias, estabelecerei alguma cousa que nos livre das 
substituir o serviço escravo, se vâ facilitando ao serviço dispensas a estudantes... : 
livre o poder tomar o Jogar dos officios mecanicos, que O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO: - E' uma ne-
a!é cert~ época erão e~ercidos pelos escravos, e que cesGidade. · 
amda hoJe teem contra s1 alguma repugnancia da classe o SR. SILVEIRA DA MorrA :_Acho que isto é cousa 
livre, principalment6 do nosso paiz, por causa da concur- que deve pertencer ás cooeregações respectivas, com re-
rencia COm O eSC! avo j hoje isto é reconhecido por todos, '"'· 
O trabalhador Ii vi-e tem repuguancia de exercer um officio curso para o goverDo, e asum fi~aremos mais tranquillos, 
mécauico. a par de um escravo que exerce. o officio na teremos mais tempo para tratar de necessidades mais sé
mesml obra; parece que isto até certo ponto o humilha. ri<ts, sem sermos iwportunados por esses negocias: (lê) 
Portanto, Sr. r.re:idente, para ir desvanecendo estes & A assembléa geral decreta : 
inconveniente i, cumpre ir separando do contacto com o c Art. i .o O governo fica autori~ado a pro rogar ·por 
serviço livre das artes mec•nicas os e~cravos. um aono as liceuças dos empregadas publicas para se 

Veja o senado a vantagem indirecta, embora mais re- tratarem dentro ou fóra do imperio de enfermidades 
mota, que póde vir da adopção· desta idéa, de seu des- provadas competentemente. 
envolvime~t~ pratico. No no1so paiz desgraçadamente os c Art. 2.o Fica tambem o governo autorisado a conce
nossos patnctos entregão-se, procurão com avidez a car-. der aos estrangeiros que quizerem naturalisar-se .a dis
reira dos empregos publicas quasi que exclusivamente ; pensa do lapso de tempo estabelecido como condição 
ainda na classe menos favorecida da sociedade vê-se que para coneessão de cartas de uaturalisação, na. :fórma da 
um moÇo q'1e·está a portando aos seus !!1 annos, ou antes lei de ~3 de outubro de 1832. 
disto, ja visa a ser porteiro de alguma se~:retaria, continuo « Art. 3.o Ficão re •ogadas as lei1 em contrario. 
do senado ou da camara doa deputados, e em ultimo caso .• Paço do sen~do, :18 de junho de :1.860.-Silveira da 
porteiro de algum arsenal de g11erra; eJta é a esperança, Motta. • 
este é o vicio, este é o veneno que prejudica a educação 0 SR. PRESIDENTE: _Fica sobre a ,....,esa. · .. mesmo das clas1es menos favorecidas da sociedade, - é a ""' 

Comparecêrão no decurso da sesaão mais 10 Srs. ne
nadores. 

a.videz dos empregos pub!ícos. Pois, senhores, o legisla
dor olha para os inconveni:entes e não tem cuidado de 
olhar para a causa deste' inconvenientes? A causa é 
esta : é que os nossos patricios, acostumados a ver o es
cravo exercendo ollicios mecaoicos, julgão-se até certo 
ronto dedlgnados em se darem a eua carreira ; mas, 
desde que o legislador a enn.obrecer, apresentando como 
concurrente~ na carreira dos ollicios mecanicos unica
mente homens livres, os uotsos p~tricios hão de procu
rar tambem o serviço destas artt!S, hão de achar ahi me
lhouubsistencia e mais independencia do que leem nes&es 
mcsquiobos ordenados de empregos sub.1lternos, c o go
verno, de$assombrado desta nuvem que o cerca em pro· 
cura só de emprego~ publicoJ, terá de acertar melhor na 
escolha daquclles que necessitar para este serviço. Nes1e 
intuito é concebida a .ultima disposição do projecto, isen
tando da meil ~iza as vendas de escra>os que zc fizerem 
para o interior. 1 

' 

Reconheço a dificuldade que La na execução desta 
medida; mas ha meios praticos: o governo pó,ie estabe
lecei' uma zona dentro da qual as venifas de escravos 
$Cjão isentas do pagamento da meia siza no m unic.ipio 
neutro, póde estal>e:ccer meios de vzr:Ocar o emp'·ego 
dos escravos vendidos; e cnUio, qnauào tenha adoptado 

ORDEU DO DU. 

ELEVAÇÃO DOS VEJSCIMENTOS DOS EllfPREGADOS DA 
SECRETARIA DO SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTiçA. 

Continuou a 2a discussão, adiada na sessão de 8 de 
junho do anno passado, da. proposiç~o da camata dos de
putados augmentando os vencimento5 dos empregados da 
secretaria do supremo tribun1.1l de justiça, com o parecer 
da commissão d~ legisl~ção. 

O SR. FERRi\Z (presidente do conselho): - Sr. presi 
dente, reconheço a necessidade da elevação dos orde
nados de certas classes de empregados ; mss não desejo 
absol11tamcnte que o senado tome uma medida parcial. 
Ha o projecto relativo ao augmeot~ de vencimentos dos 
parocbos e dos conegos; h :a o proJecto relativo. ao au· 
gmento dos vencimeDtos dos magistrados, em que se 
acha comprehendido tambem o augmento relativo aos 
empregadoi das secretarias das relações. Ora, existindo 
tudo isto, como é que nóç fazemos uma excepção ~m 
favor deste, deiltaodo os outros projectos? O Stcrctario 
d~s rel~ções, por exemplo, quasi nao tem vcnc~ml'nto; 



SESSÃO EM 18 DE JUNHO DE. 1860 

os empregados do tribunal supremo de justiça teem ven
cimeutoJ correspondentes aos dos empregados ~as se· 
cretarios de outros estabelecimentos: Além dmo me 
parece que c~ses empregados teem emolumentos, e, 
.se a base que tem sérvido r~ra todos os r~gularnentou 
sobre secretalias tem sido a cessação dos emolu
mento$, é justo que se comervem. emolumentos para 
esses empregados e se retirem os dos outros 1 Os daquel· 

·Ies vão para o thesouro publico; e deveráõ estes ficar 
com o gozo cU'ectivo de seus·erno.lumenlo&1 Parece me, 
pois, ainda isto uína iujustiça. 
: O Sa. SouzA RAMOS: .._ Esies empregados não teem 
emolumento:!. 

0 Sn. PRESIDENTE DO CONSELHO: - Então é o se
cretario. 

O Sn. DANTAS :-E' quando se pede alguma certidão. 
0 SR. PRESIDENTE DO CONSELHO:- Não são só mente 

de certidões, mas de outros trabalhos que al!i se fazern. 
O nobre seDador ha de convir em que não ha nenlmm 
recurso que alli se apresent~ que não tenha um preparo. 
A chrontca. do tribunal por mtm conhecida dá o seguinte 
resultado: que até certo tem(l01 hoje O não posso ~ffi,mar, 
os r e cu sos do; propríos 1 é JS coademuados á morte, ia 
tentaél.Js pelasmiscricordias das provincias, ahi Jicavão 
eternamente parados por falta de preparo. Logo, ahi exis
tem emolumentos; esses emolumentos não são para os 
conselheiros, mas sim para a secretaria. 

O que,~pois, e11 quero dizer é o s~!(uinte: se a base 
da nossa Jcgislaçáo actu<íl sobre secretaiias e outros esta
belecimentos é tão ezclarec1da, e vem a ser que os emo
lumentos S(:jão recolhido3 ao> cofre~ publicos, embora 
se elevem O$ ordem dos dos respectivos empregados, r a
rece-me que desta regra náo dtve th:~r iselltiA a secrtJta-
ria do tribunal supremo cte ju)tiça. . 

·Já vê, pois, o senado que por duas razões cLamo a sua 
attenção .sobre o projecto actual : 1 a, po1 que não con. 
'·em de maneira alguma que se estabeleça o augmento de 
ordenados de urna Classe sem que ao mesmo tempo se 
~doptam outras medidas relativa! a outros empregados 
de justiça; e ~a, porque, qu·ando ae queira tomar al
guma providencia subre .os .empregados da secr~taria 
do tribunal supremo de JUStiça, del'e esta proViden
cia bas.ear-~se nas mesma~ regras qu..e determinârão 
igual providencia to:nada para as secretarias.de justiça, 
estrangeiros, imperio, etc., e tambem para o thesouro e 
thesourarià s das províncias. Assiín a nos~a legislação ficará 
uniforme, e não daremos o exemplo 'de uma justiça re
lativa. Esta$ sáo as minhas razões. 

E'u pedi! ia, pois, que C$tC projecto, com. 01 demais re!~
tivos ao augmento de vencimentos dos m~gistrados, fotse 
rerneuido á commis$ão de fazenda, para que sobre el!es 
désse o seu parecer, equipatando no que é possível as 
medidas tomadas pelas díiTerentes repartições relativas a 
emolumento.s com a. sorte deitas secretarias. 

Veiu á mesa o seguinte 

,fleqzmimenta, 

•. Requeiro que vá ú commissão de fazenda o projecto 
cow quaesquer outros, relativos a augmento de venci
mento& dos magistrados, parochos, couegos, secreta rios 
das rel~:~ções, etc., para interpor seu parecer, ficando igual· 
menle equiparada a sorte do:s empregados da secretaria 
do triltuaal supremo de justiça â das secretarias de estado 
na parte relí.:ti v a a emolumentos. - Sdva Ferraz. » 

Foi apoiado e entrou cm discussão. 
o SR. SOUZ ~ RUI OS: -·Sr. presidente, a com missão 

deixou á apreciação do g~vnno a opportumclade desta 
despeza: as)im, se o ~obre ministr_? da fazen.~a · en
tend•J que não é convenit:nte a adopçuo na OCClSJao pre· 
s~nte tlesla. resolução, porque tende a :Jugmentar ades
reza pul>lic:l n1l.o me oppore1 ao seu adiamento. 

Mas Jrúo po5:o tleixar de ponderar ao senado que niio 
me parece procedente a razão pela qual o nobra mini~tro 
quer submctt~.r a novo cxt~mc esta resolução, A oppltca~ 

Ç~o dos ·emo~um.ento3 r~cébidcrs na secret~ria do supremo 
tnbunal de J 1Ht1ça · esla regulada por· le1; estes emoJri;. 
mentos são arrecadados pura as despezas 'do e:x,pedieÍlte, 
os e~pregados não ,pl:!rceLem senão. os .seus ordenados, 
pura e -simplesmente. Mepurece, por t<Ilto; que não~hade 
novo a regular-se· cousa alguma a este respeito, e qué a 
questão dos .emo!umen:os nao póUe prejudican elevação 
dos ordenados. pedida por esses empregados. 

Q1.1anto ao firn especial p~ra rfue O n.obre nlillistro re:. 
quet' o adbtutnto dt;sta res,}uçao, entendo que.pouco $e 
adiantará; urn novo ex,me Iião trárá esClarecimentos 
rm:a esta questão. Se porém, rt·~itl), o nob: e ooioistro en:. 
tende que o estado dos cofres puulicos não comp"r<a pre. 
sentemente o augrneoto de!ta despt·za, ou que este favor 1 

deve ser .:~eguido e acompanhado de favor semelbilnte a 
empregados de outra ordem como os magistrados e os pa.; 
rochos, sendo, portanto, n.~cessario .. um exame mais .acu
rado da comrrnssao de fazenda• para apreciar melhor as 
circumstancias e o estado dos cofres pub!tcoll, não me.·.· 
opporei neste sentido ao adiamento. · · 

O SR. FERIUZ (.pre.sidmte do conseÚw):- Sr. presi
dente, 01 qualidade de ministro da fazenda, não~ posso 
deixar de dar uma explicação ao nobre membro. Se peçg 
para que o projecto vá á comroissão de fazendi é porque 
desejo que ella veja qual o recurso que temos, afim de 
que o corpo legislativo po:s,a resolver com conhecimento 
de causa. · 

Não posso convir em qne haja ne~Pssidlde de augmi:nto 
de vencimentos para esta classe. d~ empreg.d<JS ~sem 
que reconheça que a cla~se dt~s magistrados, que deve 
ter uma indep!laJencia elleciiva, goze de iguaes \'anta~ 
gens; não ptmo ·por man~ir;~ alg1~ma convir em que· 
os empregados da relação, cujos ordenados pão pr<dem 
servir para fazer face às suas de~pezas de sustentação, 
fiquem no estado em que se achão, e que· as emp·é· 
gllâos do supre ruo tribunal de justiça, é!líás collocado.s em 
outra pa5iç1lo, tenhão a vantagem q11e se lhes quer dar~ 
Não posso convir em que os parochos e. os conegos, que 
se acbão rcduzid .s atenues vencimentos, fiqtienrde lado,: 
no~ entanto que os empreg:1dos dtJ tribuual supremo de 
justiça tenbão vencii:nentos eleva )os:·.· • · . . ·~ 

Por outro lado, o nobre senado!' despertou a idéa de 
que os emolumentos são applicados ás d~spezas do tribu- · 
llül; sendo assim, ainda mdho~: ainda tenh~, maior r a~, 
zão para d.:sejar que vá o pri•Jecto á commtssão de fJ.~ 
zenda, porque é regra que tudo quanto .é rendimento 
deve entrar para os cofre c do estado, designanAci,se 'ao; 
mesmo tempo m verba do orçamento um quantum para 
as despezas especiaes dos eslabelecimentos. Nãv posso 
convir em que continae este mâo ~ystema de crear-se em 
cada um empregado urn responsaver pela fazen.Ja public~, 
systema de que resuhão não só abu•os, mas ail;~da faltá 
de fiscalisação. · . ~~ --

Pois bem; 1/á o projecD á comrnissão de f,zc.nla, para 
fazer com que estes emolumentc..s se recolhão aos cofres 
publico8, e que no orçamento se designe uma quantia 
para as despezas ao tribun,,J supremo de justiça. · 

Mas lembrada ao n:.b•e senador que no orçamento se 
consigna uma quantia para as de~pezas de!Le tribunal, e 
que por OrdenS dOS ffiÍiliStl'(l$ e por COnta dI 'lt)t 0<\- Obt íJS 
publicas- te t'?zem as de,pnzas ~om. a casa e com os 
utensílios do tnbun~l supremo de Justtça e da relação. 

O Sn. SouzA RAllros : - Os emolumentos não Oht>gão. 
0 Sn. PRESlDENTE DO CONSELIIO:- Não che~ão? Pois 

bem ; entrem para os cot'res do estado, e se designe em 
verba e$peci&l a quantia uecessaria p,ara fr.~zer lace a taes 
despezas~ Esta é a regra que admittém todos Ol e~t!ldo.s 
onde as finanças~~ ac.hão bem organis~das, onde ha um 
systema de cuntabilídade que importa a ga1·antia das des· 
pezas pul11icas, onde o corpo lt!gíslatlvo p6de conhecer 
até que ponto vão as despczas, como ellas se f<1zern e como 
slio tlsca!Jsadar. 

E' neste sentido que eu peço que vâ o projecto â com
missão de f•zooda, p"ra que mediante o estudo c exome 
dcst:.t commissão pom o 'c nado votar com ccnhecimento 
de cuusa. 
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Senhore~, para a elevação dos vencimentos dos ma
gistrados são precisos seiscentos fl tantos coo tos; para a ele
vação dos v~ncimentoa dos parc.chos e dos conegos creio 
que 50 a 60:000S: comprehtmde o nobre senador que 
não é pouivel qne a sot Lede un~ seja meno• atleodida 
do que a de outros. A surte dos magi$trados não é rnah 
digni de attençao, em COU$equência da· grande responsa
bilidade qne pes.~ sobre elles, de que a so• te de quaesquer 
outros emp:e~ados 7 A falla de vencimentos competentes 
ou satistactorios em relação aos j11izes não traz maiores 
males do qne a mesq11inhez de vencimentos dos empre
g,.dos de outra ordi:m ? Pois, Sr. presidente, pela situa
çao destes empregados, elles não ttem tanto como outros 
cujos projectos. se a chão adiados ou pendentea de reso
lu~ão. 

Posto a votos o requerimento, foi approvado. 

RINCÃO DO s·,\ICAN. 

Entrou em sa discussão, e foi approvada sem debate 
para subir á saocção imperial, a proposição da camara 
aos deputados autorisando o goveruo pdra conceder ~os 
herdeiros do fallecído A!fonw José de A.lmeida Côrte
Real a remissão de parte dd d;vida proveniente do ar
rendamento do riu~ão l:lo Saican. 

PRETENÇÃO DE DOUS LENTES DA ANTIGA ~ACADEMIA 
DE liiAIUNHA, . 

Entro11 em 3• discussão, e foi approvada sem debate 
para subir á s2ncçã:) imperial, a proposição da camara dos 
deputados declar;;udo qne a jubila~ão concedida aos len
tes da antiga academia d., marinha J.1sé de Paiva e Silva 
e José Joaquim de A vila dá-lbes direito ao ordenado por 
inLeiro que percebiào naquelle tempo. 

LICENÇl AO JUIZ DR DIREITO P, A. DA COSTA MOREIR~. 

. Entrou em sa discus~ão, e foi approvada SPID debate, 
a proposição da camara dos deput;,dos autodsaodo o go 
vern., para . conceder 11 u anuo de licença com todos os 
seus vencimentos ao juiL dtl direito Pedro Antonio da 
Costa Moreira, afim de. tratar de sua saude onde lhe 
convier. · 

DISPENSAS A ESTUDANTES, 

Proseguiu a 3a discussão, adiad~ na ses1ão de 9 de se
tembro do anao passado, da emenda substitutiva da pro
posição da dita camara que autori,;a o governo para man
dar admittir á matricula e actos das mo teritts da faculdade 
de direito e de med1cina e da escolo4 cP.ntral os estu
dantes Etnesto Julio Brondão de Mello e outros, com a 
emenda do Sr. Dias de Carvalho apoiada na sobredita 
ses:ão. 

O ·_SR. SILVEIRA DA. MOTTA '- Sr. presidente, 
sobre esta materia de dispensas a estudantes que deixá
rão .de matricular~ se em tempo eu tinha feitu tenção de 
não dizer mais palavra, porque tinha já desfallecido no 
empenho de remover esta~ discus1ões, improprias do 
corjlo legislativo; mas a impertinencia persiste, a protec· 
ção faz o seu officio, e o ·corpo leghlativo coutinúa a ma o· 
dar matricular êstudant~s. O se11ado é testemunha de 
que já te em pass .do muitas disptnsas e que eu te oh odes 
empenludo meu i compromisso de na o fallar. 1\las ulti
mamente cobrei algum animo de totnar a ver se as cou· 
sas cntrão em seu$ eixos. Depois que um nobre senador, 
cujo concurso v~lloso eu sempre desejo muito obter 
(por felicidade estâ ao pé de mim, é, o Sr. marquez de 
O.inda), me disse algum~s palavras consoladoras, animan
do-me a continuar ne>ta propaganda (elle dís•e que me 
havia de ajudar), fui Slfhindo de meu de•fallecimento. 

Ainda assim, Sr. presidente, eu continuaria no meu 
proposito se acaso não se tratasse de defender uma emen 
da 4 ue oll'ereci a um projecto da cama r a dos deputados 
sobre um Dfgoclo de•tes em favor de um estudante 
cujo nome não ~ei, emenda q11e foi approvada pelo senado; 
e portanto esta vão removidas t•Jdas as difficuldades. Mas 
o q11e foi approYado em ~~ discuuão T Foi um sub· 

Jtitutivo autorisando o governo não só pua cot!càder 
dispensa a este homem, que não ficava de,apadrínhado, 
porque quem nos importuna ~qui póde tambem ir pedir 
ao. Sr. ministro do impano que expeça um decreto ou 
aviso, como para conhecer de tu-das e~tas questões de 
matriculas fóra de tempo e r~solve-la· precedendo au
diencü das coogregaçõe,, Este foi o principi•J que o se
n~do approvou em ~a d scuuão ; P1 um • vez que o se
nado ~ je i te agora em ga dí~cussão o que já approvou 
em· 21, lica del'erida a preten~ão. Mas pllra que provi
,Jenciar-se para um caso esreCIJI, com P' ejillZo de uma 
medida geral que tU volve autorisaçao para a mesma 
couu1 

Demais, senhores, a emenda que offereceu o nobre se
nador por Minas-Ceracs eu não tnt~n,i•, porque a questão 
era mandar admiuir á matricula um estudorile que estava 
em taes e taes circumstãncias; veiu I'Ste negocio ao se
nado, e o senado, approvllndo a m:nha emenda, disse: 
« Nãu só se attend~ a es1e, mas a todos os que esti
verem em iguaes. circumitaneia9, oúviodo o governo 
a cougregação. • Esta é a traducçao litternl: e, ponanto, o 
que está em di.cussão 1 E' a emenda; já n1o ha mais 
nada do projecto. 

. O Sn. PRESIDBNT.E: - Ha, p:>rém, a emenda do Sr. 
Dtas de Carvalho, que restabelece o projecto. 

0 SR. SILVEIRA DA MOTTA: -lUas esta emenda foi 
offerecida em sa discussão; o re,tabdecimento do pro
jecto, quando já foi prejudicado pda mioha emenda, 
importa_ o mesmo que o sen~do v~;tar contra aquillo que 
já votou. O senado jâ appi'OVOU uma automação geral 
que comprehendc esta; c ... mo é que ag01 a ha de rejeitar 
a autorisação geral e deixar subsi•tir a doutrina em um 
caso especial? Para que? Não ha ne:e~sidade. 

Eu até pediria ao meu illuatre collega por Minas qúe 
não fizess~ mal á bo~ ld~a da minha emenda, que nos 
ha de serv~r mu1to. A Jllst•ça que ba a atteoder pela ~ma 
emenda póde ser lltteodida pela minha; o mesmo que se 
alle~a.peraute ~ corp~ legislativo pó~e allegar-se perante 
o muJJstro do 1mpeno, e e1le, ouvmdo a congregação, 
mand~râ admittir o estudunte. 

Para que o nobre senador quer invalid:lr o pliocipio 
que a tanto custo pa~sou? . :;:. 

Se acaso eu VISSe que a minha idéa prejudicava a 
do Sr. Dias de Carvalho não in1isliria pela emenda; mas 
não prejudica: tntrt:taoto que, se plssar o re~tabeleci· 
mento do .projecto, o que se seguira é que o principio 
geral que Já vmgon oa 2a discussao ficará dr:.struido e não 
s~rvirá mai~ p11ra ,os c;~sos que occorrerem daqui por 
dwn~ · 

Sao estas, Sr. presidente, as razões por qne voto contra 
a emenda do uubre senador pela província de Minas. 
Geraea. 

O SR. DU.S DE CARVALHO:- Sr. presidente, não ha 
nada mais facil do que condescender com o pedido do 
meu illustre collega; parece-me até que a discussão é 
fóra de tempo, não aproveita m~Js. O senado ha de recor· 
dar-se de que o armo pass<tdo olfereci esta emenda, porque· 
estava a terminar o prazo dt: nossas sessões, e eu desejava 
coo.:orrer para que se fuvortce~sc os'pclicionarios, o que 
aó poderia conseguir se restabelecendo a doutrina da pro
posição que viera da camara dos Srs. deputados; mas esta 
emenda nao pMe então ser discutida, de sorte que agora· 
já não tem importaocia, nem significação alguma: pcrtanto, 
peço lice11ça para retira-la. 

})irei que nuaca fui oppl)sto a que se estabelecesse 
uma medida geral a este respeito ; estou prompto a votar 
por e lia, entendo mesmo que é conveniente arre lar do 
corpo legislativo estas dbcus~ões pequenas. (Apoiados.} 
Mas, emquanto o corpo legislativo tolera estes favores, não 
so póde levar a mal que aquelles que não duvidilo conce
der esta attribuição ao governo votem por taes favores ; 
desde que se concede dispensa a uns, acho que é iojuato 
Dão concede-la a outros em iguaes circumrtancias. 

Não conheço a maior parte dos pettcionarios, e quando 
fiz a emenda o anno passado foi para attender a um pe
dido que naquella occaaiao seria de intcres•c, mas que 
boje é inteiramente iDutil. 

22 
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P'eço, pois, licença para retirar a emenda. 
Foi retirada a emenda com consentimento do senadJ. 
Encerrada a discus1ão, foi approvada a eme1_1da sub-

stitutiva da proposição e remettida á commissão de 
. t.?.dllC~ão. 

ANTIGUIDADE DOS OFFICIAES DA A.nl\fADA E DO RES 
P.RCT!VO CORPO DE FAZENDA. 

Entrou em 1 a discussão e p2ssou para a 2a, e desta 
rara a sa, sem dljbate, a proposição da refP.r~da ca
mara' mandando contar a antiguidJde dos offic1aes da 
armada e do respectivo corpo de fazenda, que tiverem 
servido a bordo dos navios de ~guerra n:1ciona~s como 
praticantes, pilotoJ, desde a ditta das respectt v as no
meaçõ,s. 

O Sn. PRESIDENTE declarou esgotada a materia da 
ordem do dia e deu para a da seguinte sessão : 

:ta e 2a discussões das proposições da camara dos de· 
putados: fa, approvando a pen~ão annual de :1:ooon con
ceõ;da á viscondessa de Goyanna; !!1, approvdudo a 
pemão annual de 600~ concedida a D. Henrrqueta Esme
ria Nabuco e Carneiro; e sa, approvando a pe.nsão annual 
de 240~ concedida ao guarda nacional Ub.:~ldo da Silva 
Brandão; 

1 a e 2a discussões das proposições da mesrna camara: 
:ta, fazeudo extensivos os privile~ios de que g?z~o as llpo
Jices geraes áa que forem emitti.d~s n~ provmcta do R'o 
t1e Janeiro para occorrer ao deficit ex.1~tente e ao que se 
realizar até o fim do exercício de :1859 a 1860, uma VeL 
que o valor de taes apolices não e~ceda a 2,~~0:000~ ; e 
2a declaranlo que a garantia de JUros addtcJouae~ con· 
c;dida pelas assembléas provinciaes ás companhias or
ganisadas para a consLrucção de estrad.as de ferro será 
proporciünal á que o governo tem conced1do; 
· 1:a e 2a discussões de varias proposiçõe~ ~a dita ca?lara 
autorbando o governo para mandar adan:tir á matricula 
e exame do 1o anuo das faculdades de direito e de me
dicina do i,:nperio a divemJs e$tudantes. 

Levantou-se a sessão á meia hora depois do meio-dia. 

~ta sessão 

mandade do Senhor dos Passos, da cidade da Paraliy
buna, província de Mmas-Geracs, e isenta da siza,.novos 
e velhos direitos, ou de qaae1quer impostos geraes, as 
compras de terrenos neceJsarios ao hospital e capella 
que alli pretende fundar o .commepdador José Antonio 
da Silva Pinto.- Ficou o seuaJo inteirado • 

PUBLICAÇÕES PRLA ·IMPRENSA A RESPEITO D,\.S 
SENT.RNÇAS J(;)'DICUES. 

O SR. NABUCO DE AR.\UJO:- Sr. presidente, ha 
cerca de 15 dias foi proposto na camara dos Srs. depu
tados, por par te da casa Mauá, M:.c Grrgor e Comp._ e 
por intermeuio do Sr. barão de Mauã, que é represen
tante da província do Rio-GranJa do Sul e tattbem re
presentante daquella c~sa, um projecto de lei, cuja ex
posição de motivos me determina a apresentará consi
i.leraçl!.o do senado outro projecto de lei contendo uma 
providencia que me parece alt~mente reclamada pela 
moral e pela ordem publica. O incommodo de saude 
que tenho sentido e ainda sinto retardou o meu pro
posito. 

O projecto tende a ~eprimir a imprudencb e audacia 
com que as partes venmdas, sem esperar ou sem aguar
dar as deci~õés doJ 'tribunaes supedores e nas vistas 
de intimida-los, recorrem á imprensa para calumniar e 
injuriar atrozmente aos seus juizes, attribuindo as sen:.. 
tenças proferidas contra ellas a motivoJ deshonestos e 
infames. 
~em duvida, senhores, se pude!se ser seguido im

punemente o ex"mplo funesto que ha pouco tempo se 
deu ne$ta cOrte, e que todo~ os homens prudentes deplo
râJ ão, no sentido de que fali e i; se o rico orgulhoso, afim 
de ter á sua d.spo~ição como instt·umento de seus de
sejos e ambição os juizes e tr~bunaes do pa~z, _p~dessem 
ditJ,ma-los livremente para VJDgar-se, para mtrmrda-los; 
se alaucm, porque tem dmheiro para gadar com a im
prens~ e uma immunidade polilica para abusar della 
no seu interesse pnvado, pudes$e h<m;tear a honra e 
moralidade dos tríbuoaes, como o banqueiro imprudente 
baratêa sem garantias sommas avultalilas: teriamos, 
senhores, que nioguem podia ser JUiz na nossa terra I 

Outr'ora era um merito a Il!dependcncia de caracter do 
magistrado, era uma virtude acrtsolada o resistir aos mo
tivos seductores que deslumbrão a justiça; hoje parece 
que é um crime julgarem os tribunae8 contra o homem 
rico, contra associações poderosas. 

Mas, senhores, se algum homem tão privilegiad > h a 
entre nós que todas as sentenças devão ser proferidas a 

PRESIDENCIA DO SR, M ANOEL IGNA.CIO CAVALCA.Nl'I DE seu favor, que uma sentença, uma I Ó sentença contra 
LACERDA.. dada deva ser presumida como mjusta e attribuida á peita 

e ao suborno, ~eria melhor declarar que esse homem 

EM 19 DE JUNHO DE :1860. 

SUMDfARIO.- Expediente.- Publicações pela impren;a a não demandasse perante os tribunaes, que elle mesmo 
respeito das sentenças judiciaes. Discur~o e projecto do decidisse as suus causas, que elle mesmo chamaa5e e 
Sr . .Nabuco.- Ordem do dia.- Pensão á viscondessa de jula~3se as victimas de sua ambição. 
Goyanna. Passa em 1a e 2a discussl!.o.- Pensão a D. H. Felizmente, senhore$, parece que a sancção moral não 
E. Nabuco e Carneiro. Pas~a em 1a e 2a discussão.- . estâ entre nós tão obliter.~da que seja acolhida a voz do 
Pemiio a Ubaldo da Silva Brandão. Passa em 1a e 2• dis- representante da nação quando ee ergue para tratar só de 
cussão.- Extensão âs apolices provinciaes do.: prrvile- si de seu~ negocies e de seus inter~sses ; para fazer de 
gios de que gozãu as geraes. Discursos doç Srs. presi- u~a causa priv11da uma causa publica, para desmoralisar 
dente do con,elho, D. Manoel e Dias de Carv~Jho. os juizes, só porque derão um:~ deci>ão contra elle. E, se 
Rejeição.- G.rantia de jut os addicional conced!da a a sancção moral parece neutralisada em sua energia pelo 
estradas de ferro. Discurso da Sr. Souza e Mello. dó e pela compaixão, ella torJavia não acolhe, não ap· 
Rejeição.-:-Dispensas a diversoa estudantes. P.-.~são em plaude um acLO que e cont1 a rio â nossa moralidade e 
1a e ~a dtscussão. á nossa civillsação : em verdade é contra a moral c cl
A's fO S/4. horas da manhã o Sr. presidente abriu a vilisação que uma parte vencida tome a.sse.nto e as vea .. 

essão e$Lando prestntcs Sl Sn. iHn:~dores. tes de represent~nte ~a. nação para ~v1r julgar a sua 1 
• ' · . . . causa, ddbmanflo os JUIZes que derao senttuça con-

Ltda a acta da antonor, foi approvada. tra ella e intimidando aos juizes que ainda hão de jul· 
EXPEDIENTE: ~a-Ja. 

O SR. 1." SECRETARIO leu um ofiicio do 1° secretario 
da camara dos deputados, pa;ticipando que por avi1o do 
mJnisterio do• negocies do imperlo de 5 do corrente mez 
constou á mesma camara que Sua Magestade o Impera
dor houve por bem sanccionat· a resolução da asser11bléa 
geral que dispensa as leis de amortização afim de q.ue 
poua possuir bens de raiz até o valor de iOO:OOOU a u 

Senhores, o projecto que apresento á comide1 açllo do 
enado contém uma providencia importante. A diJlilmação 
orna impossível a adminir.;tração da justiça; porque na 
rerJaJe não é porsivel fazer justiça com o animo preve
nido, com o animo tomado àe odio ou de medo. 

Duas hypotheses se podem dar, e figurarei ambas : o 
juiz dá a sentença ; a p~rte embarga, c, ao passo que com 
vehemcncia descommana.l artiCula o seu cmbvrgo, recorie 
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â iwprensa par a dizer que a sentenM contra e lia proferida 
é elfeito <la corrupção, para desmorali&ar ,iu 1zes que 
pelos seu• aotecedente.ç honrosos, por .t\Ja posição inde-
prndente, são sobranceiros á calumuia. · 

De. duas uma, r.u o Ju•z se dá por susp•·ito, e então não 
ha meio m:Jis a•aclo para excluir um juiz que se u:lo 
quer ao que a d lf.11.nação; úU o 1uiz julga a cauza, ~ entã(), 
1c elle é de animo forlt~, se é brio~o, é juiz preveu:do; ~e 
elie é frc~co, to: mos um juiz co11cto. 

Se consider::~mos os tribunaes superions, senhor€s, 
quern é que póde oegar que a diiliunação cmltra o juiz 
inl'erhr é uma adverteocia ao juiz superior de que a dif. 
fumação o espera ; é uma ameaça de que elle será dtO.:~~ 
ma do se porventura uão d· cidir conto. me OJ iotere~ses 
d11 diffJ.mador i em no:;sa terra, onde parece que domina 
como typo o medo de se comorometter, o difLmador as 
mais d~s veze~ ha d"' logr.~r ·o elfeito da dilfamação. 

Pódt! ser que eu e~teja eog:;n:,do ; mas não ccncebo a 
idéa de um julgameuto que exige frü·za, re:flexão, im· 
parc'~lidade, com a d;scus iio d;1 imprensa, que sempre 
se resente de animo•idode e ardimento; não é possível 
combinar a idól de justrça com a paixao; a paixão não 
f•óde esdarecer, não póde acoa~elhar. E depoi$, aeilbo
res, e>te meio é um meio impopular, porque é desigual, 
porque é um meio de .q?e só póde usar o homem rico, 
que insiste e abusa da 1mprensa até crear em seu favor 
uma opinião artificial, que póde !lludir earrasl!ar o juiz 
e opprimir ao fcaco. 

Tendo exposto, Sr. preaidente, algum lS raZÕ('S em jus· 
tificação do pn•jecto que vo11 a~refentar á consideração 
da casa, V. Ex. ha de permittu que tambem expenda 
breves cbserva<;ões a respeito da exposição de motivos 
do projecto ~presentado 111 camara dos Srs. deputados. 

Não tratarei da orgaoisaçilo do tribunal do cornmercio, 
que, existindo h a oito 11.nnos, com uma expericucia van
t<~,iosa 1cm seu favur, e tend'' por si o conceito do com
mercio, agora e de repente é máo, é digno de ser fulmi· 
uado, é digno dtl ser suppri,Dldo, só porque deu uma sen 
tença contra uma iusoc1ação nuuJerosa, contra um ho· 
mem poderoso. 

Direi sómante que o lllustre representante dll casa 
1\fauá, Mac-Gregor e Comp. enganou-se quando suppoz 
que o tribunal do commercio tiniu sido eriginariam~:nte 
creado como tribuaal de 14 in~tancia. Nunca foi senão 
tribunal administrativo, exercendo, porém, no caso das 
quebras alguma jurisdicçfio du 1a instancia. Enganou-se 
tamhem quando disse que por acto do podtr executivo, 
independentemente 'lo poder legi~lativo, o tribuo11l do 
commercio !oi convertido em tribunal de 2a instancla, 
porq11anto a nova Jlltisdicção do tribunal do commercio 
lhe foi conferida pela lei n. 799 de 1854. 

Nos julgamentos de~ te tribunal não cntr ão só mente tres 
juizer, c~mo pareceu ao illustre representante da ca~a 
Mauá, Mac-Gregor e Comp., FC não cin~o juizes, do1 quaes 
tres são letrados e dous commerciantes. Por que razão 
não iv.t~pi'"a contl~nça o tribunal do commercio 1 porque 
se compõe de commcrciante• 1 O senado bem vê que 
esta não póde ser a voz d•l commercio, que este não 
póde aer o conceito do commercio, porqu~nto o com
mercio não J.Órle repel!ir seus p.ares, os homens que pela 
sua pro1heão podem julgar cc m coobocimento de causa e 
)Jt'esrar ao tribunal esclarecimento' e informaçoes que o 
h~.bilitem para julgar bem St b' e esta m~tetia especial: é a 
vez do commerci11nte despeitado. 

A. respeito, porém, da causa julgada no trit.uual do 
com me r CIO o senil do ha de permitlir que eu nada diga: 
não quero abusar de minha posiçao, trata1ndo aqui de 
uma causa da qual sou advogado. O senâdt) compre
hendc que, se as causas judiciaes pendentes fossem tra
zidas para o parlamento e ahi decididas, não haveria 
mais pod~:r judicia rio; porque na verdi.:de, senhores, o 
prontlnciam nto do poddr lcgi~lati •o exerceria grande~ 
pressão e inllutncia ~;obrtl o poder judiciaria. 

V JU além ; entendo mesmo que é um attentado contra 
o p0der judiciaria, um attentado contra a harmonia e 
iDdepcndcncia dos poderes polilicos, discutir as causas 
que estã.o pendentes. Certamente todas as causas h:~vião 

de ser decididas conforme os interesses do dia ou da 
situação domioante. 

Repillo, porém, a competencia com que a p3rte venci
da· quer julgar a sua cama, e a competencia que ella re
conhece no correspondente do Jornal do Commercio para 
aprecia-la: refiro.-me ao correspondente de Londres; 

A respeito da parte vencida não é preciso para dizer 
tudo senão enunciar o pensamento : a parte vEncida é 
inrompeteote para decidir se os seus juizes forão justos 
para· com ella. Qu~nto ao correspondente do Jornal ·ao 
Commercio, eu poderia averba-lo de susptito e dizer que, 
'endo elle inglez, era mspeito por sympatbia pelo caixa 
da casa Mauá, M;.c-Gregor e Comp. i poderia dizer que 
elle não toi correspondente, mas con;ignatario de uma en
commeqda. 

• Mas não ; é preciso ser justo : o 'correspondente do 
Jornal do Commercio é muito discreto, e na verd~·de .tem 
prestado serviços ao paiz pela boa critica e pela exactidão 
de suas noticias. O que d1sse, porém, o correspondente do 
Jornal do Commercio 1 (Lendo.) • Em toda a Europa não 
haveria um tribunal que invalidasse ci direito adquirido 
pela casa Mauá sobre os effeitos que lhe fôrão dados em 
penhor durante a solvabllldade do devedor. » 

De que e !feitos trata o correspondente?· Aqúi eatá 'a 
questão ; vejamos : 

« Na Inglaterra é sempre protegido o possuidor bona fide 
de penhores por va1orfS arliantados, ainda mesmo que an
tes de elle fazer o adiantamento houvesse fraude em dis
por dos elft:itos empenhados. Asaim se pratica a re·speito 
de letras de combios, de conhecimentos de. cargas ou de 
generos.depositadoll nas docas,. de acções, etc .... » . 

Ora, o correspondente do Jqrnal .ao Commercio disse a~ 
verdade ; e de certo, se se tratasse entre nós de uma pe
nhora consistente em letras de éambio, ou em conhe~. 
cimentos de carga ou de mercadorias depositadas, ou em 
acções, não haveria duvida, porque estas especies estão 
exprcssaoHnle declaradas no art. ~73 do codigo do com
mercio como. objectos de penhor. 

O que disse o correspondente do Jornal do Commercio 
uão tem applicação alguma á bypothesa que foi julgada, 
a qu~l versou sobre o penhor de cautelas dd acções já 
penhoradas aos bancos: a queatão julgada é ae as caute
las de penhor erão papeis de credito negocia veis no com
mareio, coroo exige o art. 273 do codigo; se as cautelas 
de penhor sem clausula á ordem podião ser constituída; 
em penhor mediante o- m~osso-; se todos .os direítos 
iocorporeos podem ser objecto de peohor, quando o 
art. 273 expressamente deter minou só os direi[os incor
poreos manifestados pelas seguintes tltulos : apolices 
da divida publica, acções de companhias e emprezas, 
e p:~peis de credito negociaveis no commercio. A. 
questão julgada é se o vator das acções já dado em pe
uhor podia ser obj~cto de outro penhor; ou se os agios 
das acções, incertos e futuros, podíão ser susceptíveis de 
penhor. . 

Eu não vou além do meu propoaito, e pois não quero 
tratar dessas questões :.apenas .aillrmo que o que disse o 
Jornal do Commercio nenh!1ma 3pplicação tem á hypothese 
dos autos que foi julgada pelo tribunal do commercio. Não 
quero S•JDilO Vindicar ao~ olhos do estrangeiro a honra e 
moralidade dos nossos tnbunaes. 

A. quebtão· de que vou tratar, confl!sso ao senado, me 
põe em grande acanhamento, porque é uma ,questão 
minha, uma quedão pessoal i mas o se:nado ha de reco
nhecer que o d1reitó de defesa é um direito sagrado, e que 
só provocado trataria della. 

O Sr. barão de Mauâ na exposição de motivos de seu 
projecto, inculcando· se como vingador d •S leis e da 
moral, reconheceu que havia um obstaculo para este seu 
proposíto patriotlco e mo~cllisador, e este obi~aculo co~
sist13 em que homens emroentes, com o desrJo de enn· 
quecer depressa, abrião bancas de advogado depois de 
terem sido mlulstros de estadv. Eu protesto ao senado 
que nesta respo~ta hei. de ter to~a a longaminidade que 
inspira uma consclenCla tranqu11Ia. 
De~ejo de enriquecer depre.ssa.- A minha respo~ta ze 

reduz a duas paluvras: quem Julga os outros por si não 
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lhes faz injuria. Nenhum facto de mtnha vida, sool1ores, ou o intere8se no requJtado; o que lá se prohiLe é que 
autorisa e~te concerto injusto: procurei a advocacia, não elle exija, é que elle demRnde _as partes. . · 
para enriquece~ dep·essa, uáo porque e~sa .vidam: ca~- N~o contratei o patrocinio.da causa a que elle aJlu-
1asse sympath1ar, visto como os meu• habttos erao clt- diu, por-m11itas dezenas de contos. Fallo com franqueza 
"Versos, mas porque devia cumprir um compromisso sa- ao -senado; apezar do desejo, de enriquecer que o 'Sr. 
grado; e e1te compromisso era a amortiz;u,;ao de dh•idas barão me attribue, eu me escusei do patrocínio de1ta 
de que estava onerado quando deixei o longo m'nisterio causa, . e só aceitei-a por motivos que sobrevierão e 
q~e tive a honr<~ de exerc~r. no p~iz. Ser-me-hia prohi- depois de muitas io~tancias. 
b1do advog11r só porque lut mm1stro 1 A parte ofl'e e c eu ·me a quantia de '!o~ooo~, que aceitei, 

Mas o senado •t:l lembra de que quaodo comecei a ad e td esta a quantia por que me encarreguei desta causa: 
vogar já tinha .sido precedido pc1r varões muitr illustres, ora, o senado não achará exagerada e1ta quantia por 
mais Jofluentes e preponder~tntes en1re nós, e tambem uma causa tão extraor dinar1a, com diacussão nos au os, 
me animárao os exemplos praticados no! outros paizes. rliscussão na imprensa, uma causa q11e não podia dt:ixar 
Conforme a Iegi$lação antiga, penso que não h~via prohi- de· trazer, além do trabalho, muitos desgostos e compro
bição de que o homem podero~o advogasse. O 1enado sabe mettimentos. 
que a advocacia outt'ora em R.owa Ha exclusiva dos. Senbore1, não ha nada mais inveroBlmil, mais ridículo, 
patrícios, os homens eotão rna·s poderosos. do que o contraste que o nobre representante da ·caixa 
. Os <~dvog~dos pela nossa legislação <ntiga erão reco- Mauá, Mac Gregor e Comp. q•Jit est~bel(cer~ inculcando· 
nhecidos como podei osos; ma$ os poderoo~os não erão in- se elle fraco e inculcando· me puderolo. Eu p0deroso, 
hibidos de advogar. . senhores, porque fui m1nimo, quand•J ha tantos ex·minis-

A minha influencia! a minha influencia, porque creei o tros que tambem advogão e ttem por si condições mais 
tribunal do córumercio e n(Jmeei os juizes para este tri- · v~utajosas, condições de maior iofluen•1ia do que eu te~ 
bnnall Ha muih in•.X:>Ciidiio nesta llrguição: o tribunaJ do nhol E.ntret<nto o Sr. barão dt! Maná é fraco; o Sr.barão 
commercio foi convertido em tribunal de: 2a instancia, não de Mauá, com numerosos socios que por elle se esforçârão, 
por acto do poder executivo, IllBS por uma lei: tambem identificados na mesma causa e no mesmo intererse; o 
11ão nomeei os juizes que compoero esse tribunal. O Sr. barão, ajudado por lantos amigos poderosos e ex·mi· 
1enado sabe que o tr1bunal ae compõe· de juize~ com. nistros; o Sr. barão de l\fauá ,dizpondo de muito dinheiro, 
merciantes, que são nomeados por eleição d,1s commer- o d:uheiro, que é a C<tbeça de Medusa, que petrifica tudo 
ciantes m<~ triculados. to dt! juizes letrados, que l ão de1em- nesta nossa época tão materilllisaJa I 
bárgadores das refaçõe~J; uão b& nomeação a desembar- Senhores, é preciso respeitar as convicções alheias, 
gadores, mas apenas desígnaç~o de d•'sembargadoreM para é preciso não desl11zir o merito das acções rtos outros. 
servirem ne,se tribunal. Ora, todos ~ab<·m que~ desi9na- Quando todos os mot1vos seductor.es estào por pa!te do 
ção de desembargadores, para servnem no t:1buna1 do Sr. barão de Mauá, porque não duemos que o tribunal 
commercio não é f,vor, é antes um onu1, que todos regei· vence a todos esies nlL>tivos para decidir conforme a 
tarião se não foste a idé:t do ser viço publl?o· sua consciencia? porque rliremos que o trib.unal deddiu, 

Muito pouca idéa faz o nobre barão da mdependencia não por convicção, nao par erro, mas por corrupção ? 
de caracter dos nossos magistrados quando suppõe que porque levaremos os h.,mens á desesper&ç~o, porque 
-uma nomeação cs obris~ a ser instrumentos de quem os os obrigaremos a exclamar: « De 'que serve a drtu.de, · 
nomêa : está enganado. de que serve proceder bem ? ll 
' A nomeação nada influe, porque elles estão garantidos Senhores, não quero mais enfadar ao senauo. Ap: 
pela perpetuidade, e é certo que os escrupulos de ~ua plaudo, adm1ro o papel imporiante que tómou sobre st 
1ndependencia os levão e previnem até o ponto de serem o nobre horão de l\lauá, qutren:to s.Jr o viog.~dor da~ leis 
algumas vez_es injustos nas cantas em que figur~o advo- e da moral; entendo, porém, que devia antes ser aus
·gados ex-ministros decidindo Cl!ntra elle1. tero contra si, fulminando o representante da nação que 

Eu vos direi, senhures, em abono do tribunal do com no parlamento, abusando da aua ~o ição, quer fc~zcr de 
mercio e para repellir esaa appreheusão injusta a respeito uma c• usa privada uma caus1 publica, que perante o 
da minha influencia, que a maior parte das causas que parlamento vem trC~tar de si, de seus ncg:·cios e de seus 
tenho advogado psrante o tnbunal do commercio tem interesses. 
sido de?i~:li Ja contra mim ; entretan.to, como. diz o Sr. Veiu então á me!a 0 seguinte 
barão, iu1 eu quem creou esse tnbunal, fu1 eu quem · 
nomeou os juizes. 

Releva ainda observar que dentre os juizes designados 
por mim quando roin'stro da justiça para servirem no 
tribuoal do commercio apenas dous !igurârão no julga
mento, um contra, outro a favor. Qual é, porém, a prova 
que o Sr. barão de Mauá deu do meu dt:sejo de eorique~ 
cer depressa pela advocacia? 

Negociar, não os se1viços de jurisconsulto, mas a 
minha influencia, pois que outra cousa não significa o 
aj11He de causas commerciafs ror- rnuita.ç dezenas de 
contos, como é notorio.- Senhort s, Eu repillo e~ ta in 
juria atroz que me lançou o nob•e repre~eutante da 
caixa Mauá ; comprehendeis que quem negocia a sua in 
11uenc1a nogocia conforme o resultado das causas; mas 
eu protesto perante o S' nado, tenrto .a Deus por te•te
-munha, que ainda não me encarreguei de uma canJa em 
qúe me associasse com a parte Jobre o : esultado: nunca 
contratei uma quota litis,mas antes tenho rejeitado muitas: 
os meus ajustes são sempre qualquer que seja o resultado. 
Se porventura tenho tido alguma retribuição vantajosa, 
não a tenho exigidll; mas, ou tenho aJustado, ou as 
partes a t~em-me olferecido. 

Ora, em nenhum paiz do mundo é prohibido que os 
advogados &juatem a retribuição que.julgão (levida pelo 
seu t1 abalhi>, ou recebão as retnbUlções que as ,.artes 
generosamente lhes dá?; mesmo em F~onça, o~de .ha mais 
restricções, onde a poh\ll~ da advocacta é !DaiS r1gor~s.a, 
mesmo ahi o que se proluhe ao advc.gado c a quota l~trs, 

Projecto de lei. 

• A assembléa geral de~reta : 
« Art. t.o E' prohibido ás pliie9 litig~nles, ou a qual· 

quer outra pessoa, qual.j'uCr publica~ão pela impreo1a a 
rePpeito da~ ~entenças óos juizes e tribun:H·s emquanto 
estiverem ellas pendentes de rectmos, appellaçao oure~ 
vista, sob pena d~ um a seis mezes de prisão. No caso 
de que trata lei é competente a acção da jusLiça publica. 

a Paço do senado, 18 de junho de :1.860.- Nabuco de 
Araujo. • 

Ficc u sobre a mesa para ser examinado. 
Comparecêráo nu decureo da sessão mab 6 Srs. sem

dores. 
ORDEM DO DI.\. 

PENSÕES. 

• Entrárão em 1a di~CU$são, cacla uma por sua vez, e 
passárão p~ra a 2a, e desta para a aa sem debate, as PI o. 
posiçOes dA eamara dos dcputad,ls: 1a, approvl.lldo 
a penaão annual de 1:00t~ concedida á viscondeua de 
Goyanna; 2a, approvando a pensão annual de 600S con
cedida a D. Ilcmlquera E.•mllria Nabuco e Cuneiro; 
e 33, approvando a pen.ão annual de UO$ concedi !a 
ao guarda nacional Ubaldo da Sdva Bran<J:to, 
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1E'XtENSÃO j.S AliOU CE~ PR OVINCIA 'BS DOS PRIVILÉGIOS divida das provincias.; a st>gunda, é tirar todo ·o incenlivo 
DE .QUE GOZio AS GEilAES. ,p rra qu .. a fr•·u<le.não conlloue a exercer-se ·como tem 

. . . ~urced,do até hoje. ' 
. SeguiU-se a 1~ d•~cusRã~ ~a p~opOsição da mesma catr;~ara ~ Não li• rei assim qllD·Dto ao art. ~·o, porque todo o 
fazendo tX•·ens •vos os pr•~I't.gJOs de que gozãe ~<S apohce· · mundo ca -nlwce o estado da provincia do R• o de Janeiro. 
;ge:a"s ás qu" r orem emhud.~ n.a pro v•" j., do R1o d~ J. , I) art. 1° passou, já ·não é abjecto de discussão • mas 
ne1r~ para occorrt'r ao d· ficn ex•~tente e ao que se: sempre direi que essa p•'o•lncia se acha em t~l e~tado 
realizar a1é o fim do extrCICIO de '185!1 a 18f.O, uma. vez que, em consfqueocia ·do ·muito q·ue t•m gaato com as 
.qu~ o valor de taes o puhcrs nao ex.ceda a· f 1500:t:OO$. : S·•HS obras;· sua~ i!polices tem o -com pttente crtdito; são 

. Não se tendo p~dido a pabvra. deu se .por finda a 13 . prc·cu·rad~s. . · . . 
·discussão, e-.p.s,ou,a vrvpo1 i~.ão para a 2a, na qu•l entrou. .~.respt>rto.' poré.m,.d.s outras prov1~cras, para que o 
,Jogo,.começaodo se pdu art. ·1.o, qu~·passou sem debate.· pn rle!(tO? lm?~~dlalam~ot~ uma ~rovrncla prquena·con-

, . . tr"h1rta uma diVIda, eanttma apohces;e o resultado 1eria 
Passou-se á d·Jscussão do art. 2.0 encher-ae o. mercado rle apolices :proviociaea em .con-

. O SR. FERRA·Z (presidente do conselho)::- Peili a pa-: ·cunencia com as ~pollce• geraes. E' preciso que institua· 
lavr~, Sr. presid~ute, paro Jazer ·duas ~bíervaçõ•·s. . rr•o~ um exame sobre a necehidade des•a, di-vidal.; :não 

A prime•·r.a, é q.ue.ac.tualmeni·e dá-se 0 nom .. de apoli-: e.tab .leç~m s um.t regra ger<~l que :t~·nha cc•mo .conse
·ces á drvrda !lucwau1e ,, 8 p uvincia. A pruvi·ncia nàt• · quenm:~ todos os male· que tenho menclon.do. ·Po~tanto, 
-~arca um qu.Diitativo de suas renrl•·~ para amr•r uzação; ·, <~cho que a extensa o não é:boa.; estou persuad•do mes
:nao des1gna tuodtt pa1.a isSO; de SOlte que se tem d;,do~: ruo d., que esta exte'nsão,foi ofi,.,ecida ·Da ·Coma·ra .dOI· 
·O.$e~umte f;,mo: qullndo um b~.nco de proúncia g• .za d·· Srs. deput~dl!s como •Um meio :d~ tac:ttca para que .ca
dlreito de emJttlr ~ohr .. garõnt•a de ii·pol•ce' e quer au . ht•se o proJecto, e tntretanto dlt:.pasaou com a. emenda, 
gmentar sua emiJsão .orném do ~ovt>1no provincial um O SR. D. M·\N'.)ff.L:- Sr. prr-sideote, votei ·cc .. ntra o.· 
.·e~p~estimo .lluetuont.-, que ~e denomina emp"e·1imo pro- .ar t. 1°, e hei d-e .votar contra o art. 2o.; mas não sti por
VIncJal, rea.lmd•.• •em õSpo.hct:s, ·t: tl·ta" ap•·lkes fi8' ven;' que o Sr. prt.~,t.denre do conselho não 'fez. a -respeito dir. 
,para gar11nlta da ult•ma eaussão. O ·fim do.g .. ve•no,·quand· , quelle as rt!lr:Kões ·qrJt: otr receu act'rca deste. . 
estabeleceu semelh. nte gar~n-ti<J, fot. pc-r oêt.to ·para yue Es~ou ,persu~~rào .de qu~, se atten.1e1 mos.ao estado :da 
ella rfpnusass~: snb•·e urn trtulo m;;ts pus1t1Vo, mais .se- . provwe~a do Rto de Jaoeu·o, se toma·rmos em .conside":" 
,guro e m .. Js s"lido, ·e não f01 para, de uro momento para· ração as •lespeza~ extraurdinarias de~reta1aa pdaa$se:m~ 
.outro, crea.·se uma di viela f111Ctuante, dar-se-lhe o .nome bléa provincial, a ponto de levar as fiu~nç•s da provincia 
de apollces, e sobre estas apohces emitlir-se a. quantia a. um es.taao lamenta v e!, m~ devcremo.s acoroçoar a con· 
.que se quizer. tmuaçao dessas prod1gahdade»; concedendo o privilegio 

• Depo•s. p~ra quP neto>rminar'Se .is~o geralmente? A pro-. de q_ue tr~ta o art. '1.:o. . . . . . . . . . -
.:v~nca de Mruac-Geraes ··reou sua ·h•rda;requereu á a~eem- . Na o ser, Sr. preJiden·~t>, se fo1 tactrca na. cam.ara dos 
b.é··. ge1 ai, e esLa, com C• ·DIIecrm•·Dto de c<~ usa; P' omulgo1, "rs. deputat1o1, cem o tim de f-~·er Cohlr ·O proJect~, o 
uma 1~•, ou aure. mser1u n, ler ·oe orçam1·n:o uma di~po o[ere~tmtnto do art. '!0

; mas o:·onfesso.«Jue, s~ fo1. tac~tca, 
·Sição dundo ... ~se privilegio. A provinc·a do Rio de Janerro !I tactica era boa; Infellzment" :o proJ .. cro vciu. para o, 
c1eou •fua divida c .·fez .o menno. E' pr ... ciso, p is, que, s~n11do, e o privi~eg10, que o proj~cto originario ditv~ ~ó 
·COrpo Ie~:lsi<~Uvn Cl•nheça qual a na:tureza dess s ·div1das. · ás apo11ce• da d.tvtda da p~OV1nc:1a d.o. R•o de Janeuo, 
para que.pos~a d~>pôr dt uma maneira não só conveniente. LO• nuu··~e ext~nsrvo ás·apoiJce. das ·diV't~as d~ todas ·.as 
.mas cow conh.crmeoto de causa. prov•nctdl:l 1.10 1m peno •. E, senhor·e~, forçae·,conlessar que 

Por outro I do (Pé esta a sf'gunda observação que te- ~t'S~a dtsposi~t&O h..t Uill m.ou.vo .p1!·litico1 e por isso n:Io: 
,nho a fa2.er) ... ~9 assemb 1é"s provinci.a~s, sem s" ·Compt·n"· concordo. com o ·nobr~ pr estden•e (lo con~e~~~· .em que~ . 
trarem do ~Hod .. flu<10ce1ro .tas provtn.clas 8 qu~:: p,.r,t'n- Drl c~mar .. dos Srs. ~c.putados.hollvesse tact1ca quan~o, 
ce.m, tet~m em demazia ae:.dn d .. spez~s. Se se purl-er exa .s 'offe, tCeu 0 art. 2. . . . . , 
·rl!JO~r um 11nr .u·u os or,çamentos de carta uma dds pro- . Senhores, desde qu·e se conced.a. o. prtytleglo á pro
iVlncias, reconh~cer.se-ha qu" em algumas 0 augment· vlnma do R o de Jane1r~, porque ll~o havra de ser e~-: 
tem si·lo s•.mpre pro~rc-hivo. Com tudo, ·ha pro•iucJa~ l•-ns•Vo ás ou·tras p1 ovmc1~~ do 1m1Jer10? porque se hav1a 
que nao te•w !1ma wande divida tluctuarile; 11 roviocia~ dt: fa.zer uma exr.epçao od10sa? Jà se vê que ~es1e caso 
;ha que, oàn obsLante a escassez de seus me.j,s tetm, náo advogo a· causa das provmct .. s,,porque · he!·de·V• ta r 
cre~do. div,.da p;,r.a pre~t~'l' zoccorros .a j.ndu)tr•~s qut •:omra ·o art. ~o, ~a.~ tenho rectioda lllá i.mpressão que· 
.não pod-· m medrar por favores p~rlicula1 es. Ainda h~ ha de ca11sa·r a reJetçao .do art. 2~, ·tendo ,sido ~pprovado 
pouco t"mpo se d.-u ass•m a respetto d~ prov•ncia <ie o to. 
Sergipe, que, e$taodo .ooerada com uma divida náo pe·, Não seria mais prudente .que se tivesse :r.ejeltado •o 
·que na, prnUJoveu um emprestlmo para fornecer meiO!'· .. rt. 1 o? e não :teria sido melhor que o ·Sr. presidente ' 
a um h• mero •Jvtustr•oso· ou a uma companhia, a:fim de do conselho tivesse logo tomado a. palavra .para d1zer :o 
.assentar um• !abnca de rtllilaçlio. que disse ha pouco, depo•s de haver $idll approvado o 

art. 1o? ASSim 'acomecerá 1alvez que alguns illustres 
O Sn. DAN :r AS: - Pernambuco taDlihem. . . memb· os que votá rã o contra o art. ·1-0 vot~m· a 'favor 
O SR. VISCONDE DA BoA. VISTA.:- Quando? Apont-e 1do :to, por motivos politicos digoos de ponderação. · 

O .facto, . . 0 SR. VISCONDR DE ALDUQUERQU.E:-Es·touneate caso, 
0 SR. PRESIDENTE. DO CONSELUO·:- Se l'Sta é a mar·· 0 SR. D. MANOEL: -Onobr·e visconde ac;1ba de d;zer 

cha, emquauto ~e não (1t:creta ~emelhante pri~ilegio; se que ha de ·fazer isEo. s. Ex. ·~otou .com;·go'contra :o. 
se teem oado g•aodes lrreguhri '"d"s a respeit() rlessl's art: 1 o; ·mas ag .. ra. está disposto a votar 1,eJo art 2,o Já 
C;mprestimos: rntendo que no mc•mento em que • stabe!e- ê s E - f a tã 
cermos o privile~io será facll C!IDH~t'arem ~ssei·desman se v que •. ·~ nao que.r qu~'. se aça uma excepç o . o 

v .od•os•, exclu1ndo .1.9 proviDCias -do favor. q•ue-:;e .faz a 
dos de mu, tas assembléas p•·ovinc1aes. porque o pri vil e· ó 
.gio dará direito a que os indivltuos rt'duzao··seos bcms. um:t s · "" 
para se fu1t11r·em ao p:1gam•.nto de su~s divrdus; empre· O Sn. DANTAS:- Que tem abusado mais. 
,g.uem uma pattt: des,es bella na a•·quisiçao das apo!ices, O Sn. D. MANOBL:- , .. que tem ~buiiado, c11.mo bem. 
e por constquencia os ponha a b·m recato contra a~ d1z o nob•e s· n•dor pelas Alagô•s, em grande ~~C·· la; 
insistencid:a daqudles q.ue 1hes fornecérao meios c a .. busus que forao denunciados Hc1ta casa por uma voz. 
quem elles não quizerem pagar. que não é IUipeita, por um stn.clor pel!l proV1ucia do Rio 

Já vê, po•s, o senado que ha duas razõe:~ pondPros~s de Jon•·iro. 
.neste ponto; a prtme~ra, é fazer com que as aasemblé .. b Os relatorios de alguns prP.sidentf'S1 principalmente do 
,Provincial não vão adiantou i o· se maia .nas desptzas e na 1 Sr. Nico lá o Tolcntino, provão sobeji.lme.nte quanlo a as .. 

~3 
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sgmbléa proV'iocial tem sido prodig, n() dispenrlio dos de ter ferto todo o serviço, sem recorrer a ·egses-meio& 
dinh~iros pubiJcos. pJra qru: já talava autorJS<~da e para o que já se tinha 

Port~nto, •e o nobre presidente do conselho teme aco- leno um cootraw. 
r.oçar OS .. bu.sos d<>S as~· mbléo~ pruvJDCllres, Dilode•Ía t.er Jâ vê, 1 ois, O _nobre senador que eu me não .embara• 
votado pdu art. 1°; ant.-s conviria que se t•~e~~e pro- ç:ura qu .. o proJect· • Cllhl!!se se. as c'rcum-taocllttl das. 
nunciirdo contra til,., como o fllz a re•peito do 2 •. o outr~ts provro..:i;,s foss,..m as mesm~s d: pro~inc a do Rio 

Vote o s~n do cuntr • o IHt. ~o;. mas rrj.-rt a proposição, d~ J.snel,.o. P~ço mesm" .ao llt•bn: seuad;r que uote por 
por~ue fdz uo;t ~ervJ~o ~o p;,tz, f."eveotndo J ... tzus t.em.·- lJUt'UJ e:~te prr•JeCto é' a stgn·~.d.,; é a•srguado ..,elos repre• 
r.a~xos a resp~![O d .• prc:l~·rencra dada a uma só ptO•lUt:Ja, ·en a·n.tes ola provtnt:ta cru HIO d'! Jau,"ill'o de ·awhoa os 
CUJa iiS~emhle~t leg•sta•J v~ talve.z te ha a1Jus .. ;1o 1•1!1.0, lad~~~, quer aVc:li&•)s ao ~ab:neLe a q1je pe• tenço, quer não~ 
como a,lguma" out as. na pro.dlitlJdllde com lJU6 te~m de . 0 Sa. o. MJ:NO·Et:-Qi.u: duvida I' · 
cret .. do lir::~pn•s, sem <tlt~oçao ás nnda1 e ás vc:rda- · 
deiraJ nt:ce~srdaJes. das re~pt:ctivas prvv1nciJa. . O Sa. PRESI-D··· . .NTK DO· CO.NSELHO: -Entre eJ.Ies· o 

, nob1 e stnador ach>rà. u oom._· de um meu . collrga do 
O SR.. FElU\.AZ (p•esidente do conselho): -Quando winr~tr::•·iu, r já vê, portanto,que nao pudrria votar c11ntra 

tratei d•J art. !I. o rgn·,r~va a tX•istencia du art. !!o, purque o· a• •· !l.·o, Ílão só· pela· 'azao exposta de que ignórava a 
é o C.)nteudo de uma emenola appro·vada pela c~wara exístr::.,r.ra du arL. 2o, a V·~t.1 du proj~c!o que fot •mpresso 
dos Srs. d:~puta•tos, e que esta •m ,·ft•Sa nc.~ pr• jecto ., dist' ibu duna cas.j, m1s atn •a pd .. ràzau dcuacllar-'e 
que .Ve1u d .. qutl!a camara e que eu cousulter, neH~ u oome. de um dos meu• tOÜtg 1• . ·. 

Ponde rarer ao nobre seuaaor que nao duvido qu~ A.il pout.teré!ÇÕAS que fc::~. 0 nobre: senador reconheço· 
hou.vea:.e· bastaotes deaman lus na admiOJ.t•ac~o da P' o· que ~ão v e· dade1ras, 1-ao de: graulle alcanc.· i· mas , nu:n. 
vincia ao Rio d~ Jaoe•ro; este f~tcto nao posso agora tlu que 0 ma·l q11" Vawo:~ fazer approv,n-,io 0 ar t·. 2o será 
avenguar; m~~ pela leé~l. çao da proviuciadu Rio d.: um mdl mu•tu m .. ior duque 0 du art. 1.o· · . . 
J.int:iru coulleço q11e a a&so::mblé:t p· ro•ináttl· fot bas-f 

1 
At;ora., '" .o nob e so::ua•1or t:Dt<ndo:: qae deve votar 

tante act em. dar illll'or.s,çao,. q.ue o ~y.stema.•Je. obras contr.o~ 0 P~'''JeCLo, b· m sabe que r~spe:tu a upiuiào de· 
JlUblicas era 1mperleito, e·t.Jilt: o •Y,stema ':tttE!>Ds.er-vaçao lodos,. e .,u d~claro que nà~ 1ue1Jr;,rei uma ~ó loDt,;;. para 
era realme,nte u sy~tcma de cur.rupçao .... :: r: - 11 pa::o~agem d~ m 1~,uso· pr''J~:!Cto. o qur:: d•:,eJ•l é ·que. nãO< 

O·SR. D .. MÀ.NOEL :· ·· O Sr. N•t:O·áo Tolentino em seu •e· estt:uda esta dist'O•Jçao a tott..- . s provtucia~, csi11da 
relatoJio levou 1sso á ultrma evid~ncia-. àquellds q,,re vão le"m ac•U·•ImenLe um.:~ d,v,da, l·o•·que-

0 SR. PREEIDENtE DO 'coNSBLRO:: _ •,, .P,Orque ho. ~crb um IIJelo d~ aDIG18t a Crr·llçao de DO•• aS d•VJda-. 
mens que 011 uc.-. forao ·empre1t·.,1108, e que dlspo.·m de Vamos agura pvr ··U·tN lado. A· proviucrit de Minas·· 
c_erta infl':.Leucla, to 1 ná. ãu-se tmp eiteirus, e ell fUJ•.• Ger•es tew uma d&~id..t e é p"ntual etll tudos oa seu a pa
Jempre de emp•eiteJros que sao infl'ueutes. O Sr. prc:lli !ía;tjeo,••S; a pru~iut:r<t do lioo de J .• ue ro lem uma divtda 
dente actual maod~Ju publicar eatc:s conLI'iltos, e t:li v r e tamtoem é pou,ual ; depois dtstas (luas P' oviucias 
liomens que Stl jactao· d~ grandes, de puros. de homeos ··x.uHe "·da .BC~hlé:t com uma tl&•Wa ~m apoliCt:e, qu~ cha· 
sem mallula, e que JanÇ.ao. o odiu~O lOb' e L'lldO• quaoto é ma•el flllCtuaDL~, crt:io.que <lt 3UU:0.0UB; .. m.,s. am<la não 
respeotavtl no p,a•z, ach .. rem-s-e como conservadorc:s de pediu a<J pt;d.:r l.:g.~lali ·O este privH.·!)JO, e. me parece 
e.atr .. das que Runca •e cons~.:rvárão e.aempre estilO em que dh q,u 'r e deve querer fO' todo:; os mt-i(}S ac .bat 
máo est.do~ com. t:S•a .,j vi·l•dL.ctuautt', e uão C(JnV~:rte·la em fiivid:.t 

pul>l c • f11odad.t. . · · . 
ALGUNS Sas •. SENADORES:- E' ve: d .. de.. As.- dividas llu :tuant~s teem a grande vantagem de não 
O SR:.. PaESIDE.NTE DO· CONSELIIO: - Mas permittír- lig .. r o lutaro ao prt:st:nte; te m a gran.Je vanta5em de. 

me-ha o no!J, e 11t:D~dur que Jue <lJ!)a: devemos oó; con- .em todu o tempo, ã prol'orção do~ aaldos que poasão 
aentir este privd~gio a toJa e qo.;,lqae,. provJncia, jetD aa· baver, â proporçao dos reuol•mt!otos,. ir potic'o a pouco 
bermo» ou nao se t:lla• tt:elll d•vid.:H crc:adall,-sem aaber- dr::s .• pp.•recendo: t:nuetanto que a div1da luodad..t tem o 
mos do.~s condi~õ~• aest...s dividas? 11rauoe iucooveuieutt: dt: imjt:ltar-se aos calculos d~quel-:

J, s· q!Jr:: teem de receber a) ap •. Itccs, e esses c<ilclllos 
seu.>l?l'~ ~ã • bJstlld·.,, no dc:s j.o de: maior g11nho. Isto se 

:dá em l<•dO» os p;ites, e wuüo mas a res,tle-lto da divida 
Lembrarei.airida ao a obre senador que aq,ui se determina 

o quarttum, 2,5oO:OOOS; maa .ue»peito das outras prov.n
ciu nad.a ae determina. 

O Sa. DAl'íTAS·: -Parece que se enteude a mesma coo· 
dição. 

0 SR. PRESIDENTE »o GONS·ELIIO : - Mas pod'!remos 
DÓI estabelecer 2,600:000~. P•'r exewplt>, para a proviocia 
do R{o·Grand: do Norte 1 t:u nu oca cuncedi:r1a esse quan· 
·zum a uma província que não pód·~ ter a rc:nt.la nece:~sa
ria de sewelllante divida. 

O Sa. D. MANOEI: : - N1a tenha medo. 
0 SB.. PRBSIDRNTE DO CONSEL.UO·: - 0· q11e acabo de 

dizer a rc:spello d~t !iruviuci:A do Rio-Grand:: do Norte 
digo a rtSptHto da província de Sergipe e de todas as 
que se achao tm igua·~s clrcumstaoclas. 

Se oh o• es, o m. lho r é sr.gu r moa o ·systema que até 
.~qui tt:mos aeg••JdJ i quando se cr·ear~m· ehas d1V·idas, 
então a asscmi.Jiéa ger· .. l concederá tal prl vil~:gio. 

Ainda volt··) ã prov&ncia do Rto de J,:n ·:ir o. Senhores, 
a ac:ual adm.nll>tr ... çào d~:~sa· pro~iac1a tem obtido aquillo 
que o go~ern·, d.,sejava. Agoure~va-se um deficit muitu 
grande no fim do liDO o de H! ... 9, e eatreLiln.o c, e10 q.ue o 
ddicit não excedeu de 20 a 30:0008~ 

Havia a facill-Jade, e até mr::sm,J um contrato, p ra el'e
var-se a divida a mais do q11J 1:10 achava; mas tJ presl
dante :.ctnal. não lan~ou mã~ dessd recurdo, a que »eus 
antecess,;:~s em parto reco r·, êrii.o. Ei~ aqui, pois, urua 
prova de qnc algtu,a.~~ constd.:r .. ço~s m·,rccc ~A iiCtuat a!!l· 
mioistraçao da pro~iJCÍJ du lU 1 de J .. n~tro, pelo facto d<J 
1cr econ:.-misado, de ter reduzido o ddi.:H <l.t p,roviuci'.l, 

, pui.Jllca de: cada p uvlocla. . . 
· Eru.-odu, pt•is, e· ;,.co~~elharei sempre· que nenhuma 
•proVJOcJu teuh:t dtv.d .. lua ·aua; q.ue·tcnha d:~iJ<A tlu· 
'ctuonte e a v a resaalanJo. Neste: perisawento, Sr. presi .. 
deut ·,sou acoust:lbad ... por um .. grilnd~ auLurldade, e vem 
a ser St:u,n Mdl, q,ue cm ac·u bello trab:~lho a respeito 
d~s1a m .teria q,11as1 aeUJure preler e para us estados que 
teem meios a creaçao de di VIdas lluctuarites. 

Tenh" j'ustillc .ao o mr,U proo:ed&m·:nto, e creio que mui. 
Sdtl·f;c.:lOnarurnLt; creiO qu~ o nobre senarlor me darã 
razao. O •eu!:lao decid1râ como• eutender mais conve
U&tute. Declaru nov<~mente qJ~e não quebro uma lança 
pela pa~sa5em deste pro;ecto; 

. O Sa. D. M.\.NOEL ::-Pedi a· p:olavra para dizer ao 
aobre prc~idente du conselho q•1e qua.d.J f,.llei Dao &ive
em v h ta a p. ovlncia d"' 1\io-Gr·unJe du .Norte. · 

0 SR PRl!SlDENTE DO CONSELDO: -Até digo que· é 
uma d·~• q.Je tem rc::g11lado m~:lnor auas flaan~as~ . 

0 Sn. D •. MANOEL.:- A provincía do R.io Grande do 
Norte ttã<l tem tldlcit, n:lo· contrahiu emprestimus, níio 
emhtlu ~policr:s, e p ... rtanto não pr.cisa d..1 di.posu~ao do 
a1t 2°. Parece· mtl qo.e em geral os abusos a q uc aJlud.tt 
o Sr. prtsiiJente·do cnu~elno lo~ru sUo comm~:ttido,, ao 
menos ew muior escala, nil.o pt:l<u provinc!hS p~:quenls,, 
~c náu pelas g aud~s. 

. o sa: PRI!SIDENTE DO CO~ULlll): -A de Serg_ipe é: 
. um el'.tmtt.J cm contrar~o, 

~ 
~~; 
t/ 
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SE·S·SÃ.O· EM 19 D"E'JUNHO· DE 1860' 

·.O SR. D. l'tJ.ANOEB': .-Espero que a provinria rio Rio· ordioarias, 1cja para melhoramento3 ma·teriaes das pro• 
Grand~ d • NOI'l~ coutmuorá a v1ver dJs iCUS. recursos, V•ncias; o que v corpo legi~Jauvo tem feito até o pre-· 
sem encet~r •• ruinosu • xpe.Ji~:ute cluJ emp1estimos, qué scut·e é o. qut: ·vou relerir;. . . 
tem: acabrunhado ••Utra .. po ovrncras. A. a~sewbléa proviuciol de Minas-Geraes no. começo de· 
·o noiJre pr~:.idtn.e d., con~etho digse um·l verdade, e •eu; tr,.balhos. ~n eudeu qu" era de con11eDitnc•a pu:.· 

é que 01:1 ,_,r.,,identcs Let:m si lo em p .• rte a causa do má.. Ll•ca,-na .. só daq.u,;]Ja provJoC•a·, como· me1uoo· do,impe
estado das fio .nça:o da• provincia~. Tanto Isto é veroadtl oio, methor•r a es1rada prrompal de cummuniCrtçâo en
que o ac1ual P'"'sideut~ do '1\io d·~ Jaoeuo lem co•a•e· trt: a me .• ma proviiJCJa e a do R10 d" J.uac1ro. Par .. e'te
guido p··•o. ~eu !Stlllio econonli~:o dt:bdlar o ddi.:it. Ora, fim r1ecretuu t:liõt u~n empre,mnu; t-ff~ctivameot" foi elle• 
se·os d· m-t•• p~t:ttldentes fizettsem outro .tanto, se pu- ··onu ah•du; a·~ suas apolice$ e~ ta ~ao cl•cullloilo no 
zessem Vt:lO á• oJe• P• za!' qu~ sãu decret&d..rs unicamente m.:rcado e gozaudo :s-ómf'nte do .• favore• q.u~ a pruvincia 
para tios c:Jeitnraes, p ....... xem,.lo, certan.cnt~ que a; fi• O pOJdiil cooct:der ã sua c11vlda, sendu o pl'incipal gara01ir o· 
visei .. nãu .lutana .• , como t:!lão lutandt,, C6ill oS J.wes- p<tgamtnto dOJ Juros e a amort,.z.a~tao nos praz-oa eato.~be
consequt:D~Í<~~ de 1.1m ddi· :it. E oã" ha Dllrt .. mai:datai du lt:Ctaos. 
que um ddicit, prm~:.p.t~w•nt~ em al~umas provint:ws Por um acio le~islativo· do anoo de 1838, de que eu. 
onde p~r.,ce 4ue a m~1v d. Provid·enc•a t>8 tem ~:rgu1au fafei !d.ura, concedeu-ae o me~ mo p•lvilegio de que go
para pun1-las pt:ios·pecc?dLlS dril.u e pd.•• nosso•. zao ;u "f>Ol1ces d·J divida,g,..r;~J ás apol•ce~ do ewpr~11timo· 
· Portau10, se a ec .. nowta é q·ue pód~ salvar as provi o- c"ntr·;.hl•lO pda pravtnc1a de Mtuas-Gc:raes par._ .melhorar 

<Ús do ll.iá • e~t.do ~IIJ qu'll se achão, ass.m como vai a cstraàa d, Par.hyb"n.t. · 
.salvando a prO•lllCIII do Rio d~ Jaue'II'O, d qual·, ar~;uuao o SR. VASCONCI!.tLOS: -·Apoiado; 
acJba de ollirm,r o n 1brr:-: pre:~ldt:ule ao cou.dno, ap~uas 
tein um d~;fi·clL•Ie u:·uoos. que é insii)n•licaure par~ ella, O Sn. DIAS DE ('AaVALHO:- Diz o artigo unico do~ 
C'Ít'á Cl<trO q .• e, se 011 poesiddutes d·..rs uUlraa pro•lnClliS deo.:reto de 2 d'e julho de 11138: (letrdo) «Ü t-mp·estimo: 
procederem (!,, meswll' man~:1ra prrr·q .. e e~•á'pro~:~::d·.,ndo o dt:cr_et~d'o pela ii8~6·1lb•é • Jegishti'va d:t vr .. vin.;la dll Mi
pre·jifteule da I' oviut;la do Ri. d~ Ja-.11~uu, ha de de'- nas·G'~raes .p~~illl construcç.ao da ~straditentre o rio P.a· 
apfarec~:r o d~fi.-1 t' ·lesMa·• pruviu~:Ias, se não tão rapida, r .. hy buuà ti a:~api•a·l' •la mesma provinma gozará de to:Jo$; 
ao· mêuus leurameote. . . 011 priviiegtos concedld'os por ]bis ge:aes aos eml>restimos 

O nol>re pr··•l•eUie do conselho me ad'vertiu d'~ uma nacJonaes . .,. 
cnus~ que eu não s.ora. ·Com dl'~tto, st:eu me acba•be·oo Quando, pois,. a a•sembléageral legislativa decrf.fou o· 

,Jogar' de S. t:x. c vis" e' no proje.;to o nome de um· coll~ga fdVOI' de t~rem :u apolic .. s da d1vida Jir'ovinci~l de Monas
não combatt:l ia o projecto;: m:lS o at:n·ado na v ~e deve Geraes os mesm.>a pr ivilegios das apoliCell geraes, já o 
csq,ileCt:r q··C S. Ex d'ÍS$e qu·t: DãO quebra·. ia uma só ewpresli'mo tinha IÍd'O contlah•do; já o Sell flfOdUClll ti-· 
l'an·ça pela ad· .. pçal) adie. nharsido empregad·o eru uma• obrt~. de re~onheciàa utiH• 
· Ó SR. PKESIDRNl'E DO CQ.Nsuno: ..:.. N.> art. 2.o dade.. · 
o SR. o. MA.N o an.:: _;_ Parece. me que não r .. rá o me- o SB. VAsCONCBLLOS _:- ~poia,Jor 

nor empenho· em q ·~e o projecto· p .. ssc: da 2~ p.ra a Sa· O Sa. Dus DE CARVALHO: -A: provincia .do Rio de Ja"-
dlscussao. oeiro, hemdhan~a 10 que fizera a província de Minas Ge· 
· N·ão é· o cium·: d·as proviacias pPquenas que mais me 1 aeF, tamLe-m l:outrahiu ,..mpre:~timos para melh•.>rllr as •ua:~~· 

inquieta. m.•S o da• !Srdn.le:~, que fazeru mu1tu vullo! que estraclall; e o· pudr!r h·gis·lativo garal por a~tos de 184.3 e 
teem graiJdd UUUldrO dc:rep.·.::s .. ntantes, os qua~ •• um·J .. s, 1.~45 r.:Z á provlncia do Rio de J-ndro o mesmo f..vor 
obteem tudo quauto ·q•terem. l>orque fal-ou o Sr. prdi- qu· t:inha feito á· pr••VJDcia de M-inaa-Ger<tes: nem podia-; 
dente do cooselhu no R10 G1 andtl do None? Pob1 e 1\io- nem de v a p•oceder rte outra man~ira, porque,·uw~ vez 
Grande-do Norte, princip.ttm·.:nte tendo a· •nfehc1dade de lei;o·u.u f,vor, em idrntirlad·: de circu,mstanctas·eile n:lo· 
se!' repre~em .. do n~:sta casa por qutm•nao tem importan- dtve ~er n·ga·do á, oútra11 províncias.· 
cia. O Sr. pr·,~•d nt·c: do col!lsetho veiu· obri~ar-me a r~- No art. 43 da lei do o çamento dir 184'3 a~ha-se o 
cordar um pds:ado bem· tri~le. · · · · · :seguinte r (lendo)'« .A:s apolice~. do~ emprest'i!Jl~>s ~té asor,a 

Sim, a quilHa provin ;,a soU'reu bastante, graças a essas deard11 das pela ., 5sr~mblé.i J,.glslat•~a. rla. provJncta do ~to 
m·ãos de f.. rro q•Ae; na o 'Se {dOd~ndo vmgar do·orador que dt: JJnciro gozaráõ J .. s m•~smu~ ptlVllegtOs de que go2.ao· 
agora occupa a tribuua, p~:rs~guirão e maudár.:to per~o~~:- as apolices do governo geral.~· . 
guir os seu• amigo·;, A h 1. meu Riu G, ande do Norte, quan· 0 art. 50 d..L lei de f845 diz: (lendo) • As apolices d()· 
tas lagrima:i nao·teubo eu d.:rr«ma.Jo pLlr tua cau~a·f empre.t;m1> decre~aJo_ pela a.::~sem.Uléa legislaliva da pro
Senlia semmente O,:i teus males, !em poder dar lhes reme v mela do Rio de Janeiro pua ab~rtura do caubl de Cam
dio I Os teus p~r.eguidores não pad1ão comi,;o, r<•rql.le pos a Mdca:hé gozaráõ d"s m-··~mos· privilegio:~ de. que_ 
não tenho a•plraçõ.:s, nem nei.less1dade~ i mas lográrão o gozão a·; d"s emprcst',mos anterwrm.:nte decretadu.s p~la 
seu intento faz13·ado com q11e o• meus amigos sotf, cs~t:m, me~ma as:.eml>iéa. • . . 
e-soffre~sem u..uito. 'Deus lheJ perdót.:! Está, pois, rrcoohecido 9u·e o po~~r 1 g:slativo gerll' 

Pot tanto, estou no firme p;·oposito de votar contra o tem eq,u•parlldo os emo-~re~L•mos d~cretados _pel~s as~~m • 
art. ~·'e d~ ~,;bs1ar com· o meu vo~o a que a prv_posi\illo b:étu Je"•)lativos d .• s duas 1,r,lvmc•as para obras pubhca.~;
plsse â ga discUS$ã-o. para ob~as de ~ ... conhecWJ utilidade, _d•poi~ de .contraiu-· 

0 SR.' DIAS DE CA.RVALIIO :-Sr. presidente, eu·n~e dos e depois docl .sd_ couvenc~r.da• extsleoc•a d~sses em
tencionavà tomar pá r te na• d1scussão desta ma teria ; mas pre•timo>,. da emtssao das apohces, da. ex•stenc•a r e . .! d~~ 

. fui obrigado a faze-lo, porque me parece que se teem tra divida. (,.4:poitJd:1 ~.). Nã.J ha, port'JJ~:o~ ;~in·~ll um a_clo do 
zido á que: tão argumentos c factos que não•teem toJa a podtlr 1~gisl.ttivo g :tal qlle autonse a dLspo:nçao do 
paridade. 'arl. !!.o 

Alguos nobres senadores te1em fa1lado nos fJvorcs·fei- . Eu vota·. ia por es!e artigo se se me provasstl lloJe qr1c 
tosá provlncia de Mina»-Geraes e á· do Rio de J..rue ro, alÉuma• oulrc~s provi~ci~~>d o il~perio a!ém das de IUm~s
c·omo 1e e!lcs e:;;tivessem no mesmo caso d,uijucllea-·de Geraes e do Rio de·J<.~Di!IIO e lao no caso de que tratao
que trata o anlgo em discussão: outro• senhores teem os r~vores ante•iormente conccllidus Se ha alguma pro
encarado o u goc1o por uma Í<~ce que o póde t'Jrnar odio- vinl}ill que tenha emitlldo ~rohces pa•·a melhorameuto do. 
so. Senhores, em uma casa como esta d~vemos pOr de asua vias de commuoicartão, eu 811IOU P• orupto a couct
pa:te tolas estas que~tOes de provincias g'and~• OU· pe der-lhe o mestrw f"vor, nao hei de se,. d~si~ual para coot 
queoas, do m~ior ou menor infiu( nela, des.es ou aquelJc,, ess<~S p•oviucias; ma_s não sere• eu quem V~le a. favor de 
EntenJo qull i!S questões devem ser cousi lera da~ como um ard~o que au _ons11 as lissernuléas provmctaet~ a de· 
e1las aão n..t realia .. dc. A.té agora. 0 _corpo Jeg!·l~livo nao crcwr..,m ~UJprestu~us, .. e t.:I~ez a d~sp~rd1~are~ as su~~ 
t-em acenad•l á; asstJmb'éas provmciats com ta vor·t:a para rendas, uuw.meo!e au:Xll adas ou fiJ maJas nt.s.e I~ '01 q,~u: 
q,tlo ellas cootrai~o di.v1das1 1eju p<t a as suas despezas , nós Vi.\mO» tulvez 1mprudcntemeotc coaccder •. 
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O art. i o concedl'u, é verdade, um grande favor á Eu pedirei ·sempre que vá ·o artigo .á com missão de 
província do Rio de Janeiro. . f.,ze~tda, ou ;.[iâ~, nao ql,erendo embaraçar o andament!) 

Eu n~o enrrarei no eK~me dos factos que levárão a· •·lo r·egnc•n, depois que a re~•,.Juç;)() l.l>tiSar da 2a ·para 
.provmcla do Rio de J<~neiro an estado em que e lia Sl' · a 3a dtrcus• o e11 rwdtrei q·Ut: no intervallo vã ·elle .á 
achou, <~e ter nece~~idade de coolràlllr ernpre•t;mos p:n<.~ commissã • •e fazt-nda. 
pagBr um!l divil:b de ~,500:0008; mas o que d•go é que o 0 S V · d 
poder leghlativo ger .. l.t• m d••nte rt•! si os dadvs flece~ ; R. ASCON.CKLLOS:-Apow ·o. 
saríos par a avaliar a imporianci•• do pf'dirto qu-e se lhe: Fin la a àist;ussão e .pus to a votoJ o art. 2°, foi re-
faz. O potil'r IPgislattvo ,ab~ que efl'ectivam· nte a proviu · geÍlado. 
eia do Rio de JJn .. iro fez tu ta~ llesprzas, e despezas mu•t .. · Cont·.luida a 2a di~cussi.lo e 'uhmPHiil~ á votaç.fio a pro-
consideraveis,com a' oh• as puLJo.cas. Sll os dmheiro~ fora.. posiçã" assim emtl'd 1d~, foi t .. mbem rejeit<Ada. · 
bem ou mal cl,..speudidos, eu llflo enrrarei neste exn.m", · 
porque náo es:tou para ISSO habtlit,.do; mas o que dig·• é: GA.RANTJA DE JU!iO., ADDICION'AL -CON.CKDIDA A. ES· 
.que a dt-speza e• t:\ ,f. it11, que o d.e~cit é conhec1do, qu~ · TllADAS .,,E FEltRO • 
.nós não vamos .h11je com o favor coacedtdo autorisar no-· 
vos desperdícios, novos abusos; vamos uuicamen· En:trnu em ta discurisáo a pcop.J~içáo da camara dos de~ 
te em aux·l~u desh província, conc .. dendo â» 8 p.,lic ... · pulados decLtraado que a ~~r;,nt•a de jurus addicionaes 
da sua div1da o m .. @mo favor .de que gozM as d.os em- cuocedldot pel.s ii3,erJJb.é<~s provmda .. s lls companhias 

•presttmns contrallidos pelo guvetno g•ral. · Ol'g•nlwad.s para a ro·•~1rucc;ão dt:e~trarf,s ~e fc:rro serâ 
Se o art, ~o ,.e limitas~e D conceder,. mesmo fav.orque esrá P1 O!Jorciunal â que o g .. ve.roo tem cone· dtdo. 

eonced•do no art. 1 o aos empl'estimos que t~nhão sido jã · 0 · 
decrdados ptlas a$semb 1.é~s provinciat?s, eu o;;.0 teri" . SR .. SOUZé\ E M~LLO :-Sr. pre,idf'.nte, as garan-
davida de associar-me ao illu~~re senador que me prece tras de III'eresse dt~ .1ur:os a empr.e~.as .com" .estas teem 
deu e de dar tambern o mP.u vo:to a ·esse artigo; ma5 por tlm ch .. rnar cap•raes para obriis de im;,ortancia e de 
não pos"o de mane1ra a•gumiJ votar pPla s~~un:id parre, utrli.tade pall!•ca, fazen,fo conhecf!r ~os capiralístas que 
em que se ··oocede o me.mo favor, .não só aos emJJr•sti- rterdmm. tl$CO CurreUI em tomilr 11 cções porque ~empr.e 
mos j~ contrahid,s, mas aind!l áqueltt>S que se h(JUVf·r de terão· o Juro e a omorti? ... çao dt>S fundos com que COI,lCOr .. 
contrahir. Nao desPjarei concorrer com o ml:lu voto r 'em para estas •·mp· ezns. t "' d f 
para que se abra a porta a uovos abuso•.. Qu ndo s~ a_utorls u it flrÍfl:leÍr~ I'S r~•aa e erro, .a 

. .. do K.•u dtJ J,,ueJro, o poder legr,latJVO de•;retou a garant1a 
Se porventur~ uma s~melh.~nle drspostção houver de: d~ um mini~ o de juros de 5 o/o <obre o c~pit;,l qt1e effe ... 

pasrar, é pos1Ivel ( não. d1go que. ~PJ a c~rto) qnt• ctlvamente los. e e,r•p· eg~do Od e~;trada. S11ppoz-se então 
.uma. grande ma~sa d~ tttulos d~ dt:vtda se.1.a lançad" que, o» capirael:! dando um P"qurnr, interesse, a garantia 
na ctrculação, e Isto pode conrranar as nece1S1dades do de 5 °(0 era mais que suillci~ote p.ira convidar accio-
estado, a5 vistas da administração. nista;. 

Em um1 emenda apreseúlada pelo nobre presidente. Depois, quando tivemos as es t·adas de ferro da Bah.ia 
do con)elho vejo uma idéa de em.iss~o de apohces par- e de Pdrn mhuco, ain·i•j f,e fixou a g~r.-ntia de 5 °/0 
uma esp.·cie de eocampamento da~ estradas de ferro que comH o mrntmo de juros que os accion·i'tas terião de 
feem juros garantuJos pe/.o governo Tal vez tenhamos um perceber, e, corn•1 oS circumstancias t•nbão um pouco 
deficit consideravel, e é muito nstur<>l que o .governo· p~Ío·ado, .em h•g r de se fixat· em 33 a unos o e1paço de 
pe(}'l a faculdade de emittir apolices para supprir es,e tempo por que a ~aranti:t t nha de pe• manect·r. tteu-se, 
defic•t, se porv~n.tura n~o for para isso sullici• n-te a se uao me faLta a m-·moria, um prazo de 9tl anuos para 
emtssilo dos bilhete~ do thesouro. A~sim, pois, me pa- ~' provine!~~ da .íahia e d:· Pernambuco. 
rece que·ollo é muito opportun!l a occ srao de auto 01a, .é !ora de t<~da a ou.vtda qne uma,annuidade de 
risarmo» com um vuto do senado a faculdade de pode- 5 °/.o, se o do 4 de juros e i de ~m .. , tízação, pr. faz o ca
r.em as aes.-mtdéa; provind.es que aiada n!lo teem de pilai em muito menoJ de "·0 ~unos: por C•Hl~equ,..ncia, os 
cretado emp• tStimus dc:creta-lus ~gora, fundadas n~ ga· ca~itali5t~s r-inhao .certeza de qu" u1o perdtãu os dinheiros 
rar~t1a 'que o c01po legi~lativo offerece a esses empres- com que coocuJrt:ls~.em p·tra e'~a" obras. 
timos. · Mas a a·se,.·blé.• prnvincial da Bahia, creio eu, que· 

Eu não me animo a pro pó r que este projecto vã â com·. rendo dar maior rmpulso a~ corneço dns tr~~a lhos da es· 
missão~ de t~zenda do senado , ... · trada, ~ccr• s~eurou â .ga• an11a ~o guve• no mats 2 of0 , como 

· gar•nLra addtclOmd. l!;sLab~lectdo este fact.J, a' outras as .. 
O SR. VASCONCRLLOS:- Seria muito conveniente. .emb!éas piOV•nr.iaes forão <•brigadas a pra1icar o mesmo, 
O SR. DIAS D~ CARVALHO: - ..... para que ella con- e. eu•ão atldic.unárao â ga: antia geral a garan.ti!.t provincial 

sidere esta ma Leria e VeJa o que convem pôr em h.•fll!O de 't "lo• · 
nia, ou se convém demorar me,. mo a sua fliscostão, até Qu.ndo a~ azsembléas pro•·inci;;es proce~êrão deste 
que obtenbatllllS d:HJos m;,i; miOUCÍOsos, mais Cap;tzes modo nenhuma ll.tteução trVel'ãO para COIII .OS podereS 
de levar-nos â convieção, para p11dermos approvar ou ger-es; mui!o espont.neameate tomârão sobre ai esse 
rejeitar a m··dtda q11ando se tratar da p•ssagrm do pro- ouus; hoJe, po• ém, que1.em atirar sobre os cofres geraes 
jecto da ~a para 11 aa uiscuuão. Eu desejaria prOflÓr' um. ns •·DUS que mnltO espotJtant'amente e lias contrahirao, e 
requeri meu to neste s~DLido; mas nãc) se1 se o senado 0 que devj:ío ser Sottsfc:ttos pelvs cofres das re)pectivas 
admtttÍ• á; rectio~ mesmo que me tenhão por atrapalha pr vincla~. 
dor de oegocl"s importantes; e llão queira a!g11em 1up- Qu . .:ndo qualqtler estrada não protluzir rend.t liquida 
pôr que por nao ser nego~io da provincia de Minas- o govt'fno gerol estâ obrigado a com.rihuir com 5 °/o do 
Gerae' eu desejo cootrar.ia-lv. · c pi tal di'- cttvameote empregado n~lla, e a provinch 

O SR. VASCONCRLLOS:- Não, senhor, pelo contrario •. It'm de C•·ntrtbutr com '! e/o• Então a relaç~o das despe· 
zas e. tá na ra~ão de 5 para <t; " governo geral tem de 

0 SR. DIAS DE CARYALUO:-;-Fallo deste modo, porque 
entendo em mtnha c?~screncia que nã_o devo votar pel" 
artign como ~:stâ redt;;tdo i f{Uiz prrnc1palmente mostrar 
ao sen< do que a posição dos empre•timos da prnviacra · 
de M•nJs-Gcraes e da do Rro de Jundro, que Já obriv<•rão 
o favor que O• a se pede, é rnuiro di ver·~~ ... Não ha Jitnt~ 
tação neuhu ma a cate w vor que cone.ede o art. !!•• ; 
as :ISS<'mlllé:~s proviociaes pó tem dccret~r os empres-

. times pMa os fins que .ellus entenderem convenientes, e 
eu náo posso preljtar o meu ilBscntlmento a um:t seme
llJ~nte mc<litlu. 

carregar com a despeza na razllo de 5 e a pru~inci:.t na 
raz.1o de 2. Mas, se a aclmini5tração melhora r. se houvtr 
mu10r concur• e nela de p~s~ag~tr•Js e de producros, e se 
depOis de s~tt~feitas todas as despezas reatar 1 o/o de 
renda Uquida, ent1o pelo que eKiste actualmente o 
governu geral sómente terâ de carreg~r com a despeza 
na rllzíio de 4 e a prov.ncia na razãl> de 2, e te, e mos 
que estes 6 °/o para complerar 011 7 terão de dividir-se 
na razão de ~. para 2, e não na raztlo de 5 para 2. 
Continuando desta maucira, se a reoda liquid;t apeoas 
for de 8 °/o do cap!t~I, ter em os que os corr~s geraes Mo 
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de cÓncorrer com 2 e Ol cofres provinciaes com outros 
~, segundo hoje existe rletermina.Jo. 

1\las, se p:lSsar o projecto, esta despeza de 4 para 
completar os 7 do mmimo de juro não terá de ser 
repartida igualmente entre a provincia e o cofre geral; 
mas o cdre g~ral terá de carr<'gar na razão de 5 e a 
província na r zão de 2. Se, melhorando o serviço de 
q11alquer das estradas de ferro, a renda liquida chfgar a 
5 °/0 , os cofres geraes não terão de concorrer com cousa 
alguma c a proviacia concorrerá com os ~o/o; mas não é 
üto que as províncias querem, e neste caso não se con
tentào em diviEIIr o onus igualmente com o cofre geral, 
querem que o cofre geral contribua com a despeza que 
eJlas .muito vol11ntarr!lmente tomarão a si, sem atten\ ii o 

· nenhuma para com os poderes !feraes; querem que os 
poderes geraes carreguem com· a maior parte da des
peza, tomando para .si 5, deixando !! para ellRs. 

Será isto justo? será conveniente? Se nós formos cha
mar para os !!ofres geraes onus que as provincias muito 
e.spontaneamente têem contrahido não iremos animar 
emprezas menos proflcuas, menos convenieutes 1 As as
sembléas provinctaes, certas de qne poderão r.-pa,tir, e 
repartir de uma maneira muito nociva aos cofres geraes, 
qualquer onus, não serào muito mais faceis em admit
ti-lol? 

Estas razõe~, Sr. presidente, fazem com que eu não 
possa votar nem em ia discussão pelo projtcto que se 
discute actualmeDte, e por Isso· entendi dever desde logo 
tomar a palavra .e dar as razões do meu veto. 

Encerrada a àiscussão e posta a votos a proposição, foi 

~·~· . . 

DISPENSA. A DIVERSOS ESTUDANTES, 

Entrárão em 1a discussão, cada uma por sua vez; e 
passárão para a 2•, e desta para a ga sem debate, as pro
posições da camara dos deputados, autori.ando o gover· 
no para mandar admittir : · 

La A' matricula e exame do to anno da f.,culdade de 
direito de S. Paulo, Eduardo· Meir.elles Alves Moreira, 
uma vez que apresente certidão de exame de rhetorica, 
que lhe falta; 

!!.• A' m1tricula do 1 o anuo da f.iculdade de direito de 
S. Paulo, Pe,fro Luiz Rodrigues Horta, que a frequenta 
como 011vinte; 

3.a A' matricula e exame do to anno da faculdade de 
dileito de S. Paulo, Carlos Thompson Flôres, uma vez 
que apresente cerlidão tio exame de latim, que lhe falt~; 

4.• A' matrícula e exame do 1° anno da faculdade de 
direito do Recif~, Gonçalo Aguiar Telles de Menezes, 
uma vez que aprts ,nte certidão do exame ~e latim, que 
lhe fal:a; · · 

5.a A' matricula e exame do 1° anno da faculdade 
de medicina do Rio de Janeiro, Frmcisco de Paula Costa 
Junior, uma vez que apresente certidão dos exame• de 
historia e.geometria que lhe faltão; e á matricula e exame 
do to anno da faculdade de direito do Recife Manoel 
Rodrigues de Arruda Camara, uma vez que apresente 
certidão de exame de geo :uetria, que lhe falta ; 

6 a A' matricula c exame do 1° anno da faculdade de 
medicina da Bahia, Thomaz Lourenço da Silva Pinto, 
que a frequenta como ouvinte; 

7,a A' ma~ricula e exame do 1° anno da faculdade de 
direito do Recife, Manoel de Andrade Martins Vallasques~ 
uma vez que ar· e.1.ente certidão dos exames de. anthme~ 
}ica e geometria, que lhe faltão; 

s,a A' matricula e exame do 1 o armo da faculd•de de 
direito do Recife, João Pereira da Silva Leite, uma vez 

. que apresente certidão do exame de philosophia, que lhe 
falta; 1 ' 

9.a A' matricula e exame do to anno da faculdade de 
dlreito do Recife, Antonio Lourenço .de Carvalho Serra, 
uma vez que apresente certidão dos exames de philoso
phia e geometria, que lhe f'altão; 

tO. A' matricula e exame do 1 o anno da faculdade de 
direito do Recit'e, Rufino Tavare5 de Almeida, uma vez 
que ~prcsm!c certidão do exame de inglez q11e lhe falta; 

H. A' matricula e exame do i o anno lla faculdade 
de direito de S. Paulo Dionysio de Oliveira Silveira Fi· 
lho, uma vez que apresente certidão de exame de geo. 
metría, que lhe falta; 

U. A' matricula· e exame do to anno da faculdade 
de medicina do Rio de Janeiro, .Sergio Jo~é de Oliveira· 
Santos, uma )e:.: que apresente certidão de exame de 
mathematic1s, que lhe falta; . 

13. A' matricula do 1o anuo da faculdade de· medicina 
do Rio de Janeiro, Fabio S.izioo· Ba.stos da Silva; 

14. A' matricula e exame do i o anno da faculdade de 
medicina do Rio de Janeiro, José Pereira da Costa Motta, 
urna vez que apresente certiilão do exame de mathema
ticas, que lhe falta. 

O Sa. PRESIDENTE declarpu e9gotada a materia da or~ 
dein do dia e deu para a da seguinte sessão : · 

~a discussão do projecto do senado prohibindo as lo
teriai e rifas de qualquer especie não autorisadas por lei; 

sa discus,ão da proposição da camara dos deputad~s 
creando uma nova secretaria de estadó, com a deuomina
çõo de secretaria de estado dos. negocio i da agricultura, 
commercio e obras publicas; · 

ga discussão das. proposições da mesma camara: 1.à, ap
provando a pensão arinual de 1:~00$ concedida a D. Anna 
Luiza Hor~a,:~arbosa e seu~ filhos; 2a, approvaodo .a pen· 
são annuai .ae-864$ .concedida repartidamente a .D. Fran• 
cisca Lina dó· E$pirito-Santo Coelho. e sua tllha ; e · ga, 
approvando a pensão annual de 1 :44on concedida a D. 
Anna Marcellina de Carvalho Pardal. 

Levanlou-:e a sessão á 11/4 hora da tarde. 

~2e. sessão 

EM 20 DE JUNHO DE 1860. 

PRBSIDBNCU. DO SR. MA.NOEL IGN.A.CIO CA V ALCA:N:l'l 
. DE LACERDA.. 

SUMMA.Rio.- Expediente.- Ordem do dia.'- Loterias 
e rifas não autorisadas por lei. Discursos dos Srs; 
marquez de Olinda, presidente do conselho, visconde 
do Urugnay e Souza Ramos. Passa em 2• discusaão e 
vai â commissão de fazeoda.- Parecer da commissllo 
de fil2ellda sobre a questão bancaria.- Creação de uma 
nova secretaria: de estado. Discursos dos Srs. Dias de 
Carvalho, ministro dos negocios estrangeiros, Sou2a 
Frmco e D. Manoel. · 

A.'s 10 3/t horas da manhã o Sr. pre~idente abriu a ses~ 
são, estando presentes 33 Srs. senadores. 

Lida a acta da anterior, foi approv11.da. 
'.... . 

EXPEDIENTE. 

O SR. to ::.ECRETARIO leu um officio do 1° secretario 
da camara dos deputados, acompanhando a seguinte 

Proposição •. 

• A assembléa ge:ral resolve : 
« Art. t.o Fica approvada a pensão annual de 1:080# 

concedida por decreto de 29 de maio do ccmente annG a 
D. Carolina Cecilia Campos· de Oliveira, vluva do chefe 
de esquadra Pedro Ferreira de Oliveira, repartldamente 
com sua filha D. Adelia Carolina de Oliveira, sem pra-
juizo do meio soldo. · 

« Art. 2.o As agraciadas fierceberáõ a pensão desde a 
data do referido decreto. 

« Art. 3,o São para este 1im revogadas as disposições 
em contrario. 

c Paço da camara dos deputador, em 18 de ,junho ~e 
t8GO.-Conde de Baependy, presidente.- ..dntomo Peretra 
Pinto, 1o secretuio.-CandidO Mendes de Almeida, ! 0 se· 
cretario. » 
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Foi a imprimir no jornal que puiJiica os tr:Abalhos do 
senado. 

Comparecêrão no decurso da s~ssão mais S Srs. se 
nadoret. · 

ORDEM DO DIA. 

LOTI!RIAS E RIFAS :NIO AUTORISADAS POR LEI. 

. Entrou em 2a discussiio o projecto do senado que pro
bibe as lo ter i ai e rdin de qualquer especia não ~utori
sad~s por lei, começando peJo a1 t. 1 o, que pas~ou a em 
d~.bate. 

Seguiu-• e a discussão do art. 2.o 

O SR. MARQUEZDE OLINDA:- Sr. presidente, acho 
mu.íto vaga a disposição que diz: (lendo) a Ao minis
teno da fazenda fieão exclusivamente competindo to
dos os negocias rel~ti•o3 a loterias, á sua tlscalisação e 
contas. • Quando se diz • compete exclusivamellte ao 
mi7istcr~o da ~dzenda », deve-se entender que o minis
terw elo 1mpeno, ql.!e era o competente ~té aqui para a 
designsção das loterias que devião ~er extrahidas, fica 
daqui em diante sem esta atlribu1ção. 

Ora, tenho de observar ao nubre mini~tro que, uma 
vez que correm essas conccs~ões pela assemb!éa geral, 
tanto faz q1ze sejão referendadas p~Ia repartição da fa
zenda, como pela do imperio; at.é aqui não h a diillcul
dade; ll:l3S a respeito da designação das loterias que de
vem ser cxrrahidas acho alguma duvida. As loterias 
teem sido darla~,já emb enr:flcio de igrejas, já em beneficio 
de certo~ estabelecimenros pios e jâ em beneEcio de 
certos estabclecilr;r ntos de industria: o ministro do im. 
perio é quem está habilitado para julg:r das neCe$•idade.~ 
destes estabelecimentos, para marcar a extracçã·o das 
loteria~, segundo estas neces~idades. 

Apparec•·J? dous estabelecimentos pios; qual delles 
deve prefem-se na extracçao das loterias;? O ministerio 
da fazenda não tem os dados necessarios para julgar desta 
preferencia. O mesmo acontece a .resptito das igrej:u;, 
para as qua€1l aqui se !eem concedido loteria:;; o minig
terio da fazenda não é o mais competente para julgar 
desta materia. A fiscalisação das loterias bem póde cor
rer pela repartição da fazenda; ma3 no~ decretos já c.slá 
rej::ulado e&te objecto. 

Uma cousa é dectetar loterias, outra determinar que 
carrão e outra a fiscalisDção do emprego do seu producto. 

Por isso entendo que a designação da~ loterias que de
vem correr pertence ao ministerio a que pertencem os 
estabelecimentos a que ellas são concedida~. 

Além desta observ1.1ção, eu teria de fazer outra, e era 
que passa•se para o goveruo a faculdade de conceder lo
terias, como era antigamente. 

Para evit&r o exces~o que se dh.ia que o governo com
mettia, mas que nunca commetteu, foi que reservou-se 
isto para a assembléa geral; n1as nós temos visto qual é o 
resultado desta cli~posH:iio; nunca houve mais facilidade 
de se conceder loterias do que hoj(', Portanto, eu qt'\Ízera 
que o_gover.no continua~se a exercer es:a faculdade, como 
exercia :mtrg<imenle. 

São estns as ouservações que tinha de fazer; não sei o 
que o Sr. ministro pensa a e;te respeito: peço primeira
mente que isto passe para o governo; em segundo Jogar, 
que. se d~ixe ao ministerio do impet io a designação da 
extracção das loterias, porque ellc é que Cf nhece as neces
sidades dos estabelecimento.~ a que s~.: fez essa conce,são. 

O SR. FERRAZ (presidente do Ct111sellw):- Sr. presi
dente, .o pensamento deste :lrtigo é pa~sar pura o minis~ 
terio d.n fozcnda o qt1e diz respeito áiiscalisuçiio daz lote
rias e sua cxtraCiiÜO. 

A ohjecçflo do nobre sem dor ni'io procede, porque por 
ene principio devião ser designadas pt:!o minis1er1o d.:i 
justiça 88 loterias concodi,fa:• para igrejas, irmandade;, 
confl'ari~s, etc., as quaes pertencem a este miníotd·io. 
As loterias datbs f<ll a a ca:Sa de corre c~:ão devião ser de
signad:;s peJo ministerio da ju~tiçíl; :;s loterias dad<ts par a 
certos estabelecimentos mais ou mcJJos sujeitos á reparti~ 
ção d:1 f tztnLla de 'lião sê-lo pür este minhtelia, e todas tl.\1 

mais relativas a d:IT<!renles olJji!ctçs, cc-mo hr,spitaes, e~c., 
seriilo pelo minil;terio do imperio. 

A fisc,.Jisação do et:uprego do producto das loterias per
tence á fazen~~ ;_ d~ssa fiscali~ação não ~e pó de prescindir; 
rnas,eslando <HVJdtda por ma1s de um mwister io, o que sue
cede 1 A fazenda ch.ama a con!as o.thesoureiro,e este aFe
senta-se corno avrso do mrmarerw do imperio mandan lo 
Jar por ?ont~ do prcdu?to d;Js loterias que ninda llão de 
ccrrer dmhe1ros e a utom~udo o a endoqmr ]t-tra.s cm fa
vor d1~ certos Individuo~. De~te modo toda ·a tbcalhaçã:J 
desaprarece. 

. Por. outro !;,do ~ thesoureiro, qtH! está sujeito ao mi
msteno do 1mpt:r10, e não ao eh fazenda, pó de reta 
em s.' u poder ~ preducto de uma loteria e pagar ·os . 
prerrnos com .o 1m; orte da venda da que vai correr. 
Já se deu autr'ora a pratica dtJ todo o prcdUcto ficar 
en1 seu poder, pr;;tica que o ministeJio actua! fez 
cess~r. Ora, diga me o nobre senador: isto é re"ular 1 
em a?ministraçilo póJe-se tolerlir que o thesourei~o d:1s 
lotenas, comll the•oureiro, endosse ou aceite letras orde
n.das pelo miuisterio do imperio? póde-se na tomada 
de contas fazer alguma cousa quando isto se dá ? 

(!Ia um aparle.) 

Senhore~, abusos ou não, ellei se derão, e se derão da 
p:arte de gregos e troyano~, e (permitta·se-me uma {!X

pressão de um poeta muito di.tincto) desde que J,,ye 
teve barbas .... 

0 SR· DIAS DE CARVALHO :- Sempre }Jade lu ver) 
gunn. excepção. 

0 SR. PRESIDENTE DO CONSl!LIIO ;-Sem duvida al· 
guma, pódt1 haver u!gum~ ('XCepçiio. 

Ora, o que succede eu direi l'r<incam~nte ao sl'narlo. O 
producto à~ algumas loterias concedid•s para e;tabelcci
mentbs qt~e oão são pius tem a Megu·tnle direcçlh: 
Opera oacwn:tl, etc. ; nDndeu-se que o thesoureiro da~ 
loterias aceitasse letras por certa coota de despeZ3S já 
feitas, ou despezas que ~e ião fazer; chama-se o the• 
soureiro a contas, e e1Ie apre~enta essa~ obrigações: isto 
é regular 1 

Autoris~u-$e a? thtwureiro a reter em si o protlucto 
d2 s loteri;.s, e . 1m~oz-se tambem a obrigação de ;pa- · 
g:u um mod1co JUro;; e ao me•mo !empo parece que o 
tbesoureiro está na obriga\âo de responder por toda e 
qu3lquer per da result:.tntc da vm la dos bilhetes de lote
nas. a catgo ~~e c~rtas. pt•ssoas re$ideotes nas provinciag. 
Ass1m, o tllesoureno faz uma remessa para Pc.mambuco, 
por .exemplo, ~bo sua responsabilidade; a pessoa a querrt 
é fe1ta a re:meu!a quebra, c o the2ouro fica sujeito a este 
pagamento. 

Isto é regular em adrniuistração? Ou h a uma tbesoura
ría, e e.ta the!ouraria deve est"r debaixo de toda acção 
fiscal, conforme as leis e rf'gulamen:os üscaes; ou então 
não ha, é ur:u empr~:iteiro que toma a si vender os bilhe
tes e dá a conta do seu producto. 

SenhorPs, se não tem havido grande damno ou mal, é 
porque a fé e a hoDra do thesoureiro actu<l1 estão acima 
de tudo. 

0 Sn. 1\HNISTRO DOS :NEGQC!OS ESTRANG'RIROS: -
Ap~iado. 

O Sn. PaEsiDE:NTE DO co~SELIJO: - !t'las esta g~ran~ 
tia, tocla pessoal, é to :la passag~ira, J>nrque este thesou
reiro pód~ ser substil_ll.ido, por não poder ser perpetuo, 
porque ~unguem tem~segura a saude .. Os empreg•Js pu· 
blicos entre nós s~o de ordlnnio muiro procut•ados, ág 
vezes vão cahir ern milos pouco s~guras ; e, se isto se 
désse, qual seria o resultado? Uma grande perda. 

Em minha opinião, tudo que tend~ á a~ca!i~açáo, tudo 
quanto é imposto de l(lteria5, é um verdadeiro imposto, 
pertence ao ministerio da fazeud~. Agora a dealgnaçao 
p6àe correr clllste modo: quan.Jo o ndnislerio da just oa 
precisu que a e extraia uma loteria par a a c1.1sa de com~c· 
ção decreta ou requisita do mini•terio do imperio qr1e 
a maode correr ; quando um miaisll'O de qu:llquer outra 
reparti~ão pl'ecisa t:.mbem de outr·a loteria, por exer.l(lio, 
o ministro da fazenda, ; que tem a s;;u cargo A HteC<td:t • 
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ção deloterias concedida!! á empreza dramatica de João 
Caetano dos Santos, decreta ou requisita ao ministerio 
do imperio que mande correr uma, duas ou tres loterias 
para pag~men!o do thesouro. 

~e, por exemplo, se tratasse de algum estabelecimento 
pertencente á repartiç~o de marinha, e occorre-me um: 
se se concedesse aos invalidas da marinha loteria!, o que 
succederia? O ministro da UJarinba requisitaria ao minis
tro elo imperio, como o da justiça, o d.a fazenda, etc. Lngo, 
o me!mo póde dar-~e passando a designação do minis
terio do imperio pa1 a o ministerio da fazenda; quaudo o 
ministro do impprio entender que deve correr uma 
loteria em favor deste ou d•quelle estabelecimento re
quisitará ao ministerio da fazsnda; as,im o rh jus· 
liça e o; mr.ii : no entanto o minísterio da fazenda 
s:..be Nl dias em que teem de correr as loterias, .fi.scalisa, 
póde estabelecer que deotro de certo prazo se reco
lha o producto, ou á proporção que elle se for dando, 
porque o producto de uma loteria, pela maneira porque se 
procede actualmente, &e applica ao p:.gamentos dos pre
mias da outra loteria que se annuncia, e as!im póde-se 
dar muito bem que sempre uma r.erta quantia eateja 
fóra da circulação ou rendendo em mãos particulares, o 
que não succede p~esentemente, porque o thesoureiro 
actual me parece livre de toda a culpa, é um homem 
digno de tudo. (.4 poiado.) 

Ora, emquanto á:: mais regras, o nobre senador convirá 
em que- é preciso estabelecer coudições em regulamento 
do governo, por onde se consigil saber qual é a applicação 
que tem o producto deuas loteria5. Concede-se, por 
exemplo, a um estabelecimento uma loteria; recebe este 
o producto: quem é que 5flbe o firo que leva este dinhei
ro? Ainda quando as loterias são coocedidas a um estabeleN 
cimento como a Santa Casa d<.~ Misericordia sabe-se di~.IO, 
suas contas são apresentadas, ha uma !iscalisação; maa 
quando é entregue a um indivíduo quali{uer, a urna 
dessas instituições ou sociedJdes que por ahi se créão, 
não poderei dtixar de dizer ao $en:;do que tenho certeza, 
teallo convicção, e tenho, não como mini$tro, mas como 
advogado, de que o proJucto de loterias, em vez de ser 
applicado como se determina nl lei, servirá para pags.
,ment~a alhei.oa á instituiçao que se queria proteger, e em 
provetto muttas vezes de cotnas que não podem ser pro
tegidas pelo poder legislativo. 0:-a, devemos continuar 
neste estado? 

(Ha um aparte.) 
Naturalmente; por exemplo, consegue-$e duas lote

,rias; emquaoto o3o se p· ovar o destino que teve o pro. 
dueto d1 primeira, e isto é a fiscallsação mais obvia, não 
se concedi! a extracção da segunda. Isto é emquanto á 
couces&ão feita a par ticularcs; mas na concessão feita, por 
exemplo, a sociedades de musica, a theatros lyrico~, a 
essa em preza de opera nacional, a certas capellas e igre· 
jas e outro' elt~belecimentns desta fi,Jtureza, o themuro, 
o poder administrativo, tem toda ingerencia, todo o di
reito de estabelecer rr~gras pelas quaes possa conhecer 
qual o emprego do producto deste beneficio. 

O. SR. DANT.ts:- Q,1anto'i anno~ leva o thesoaro para 
tomar conta a seus agentes? 

0 SR. PRESIDENTE DO CONSELUO: -Diste o nobre 
sen.;dor: • Quantos annos leva o thesour0 para tomar 
con'as a seus agentes 7 • Sr. presidente, etta qtH'Stflo é 
uma questão que demanda tempo para ser discutiJa; mr.s 
direi ao n~Jbre 2enador: Quaes erão os meios que alé certo 
tempo tinha o thcsouro para toma-r a$ conta~? qual é a 
legi=lação qne pa1 ttcularmente distribuiu e org<ln sou 
este serviço 1 Umn secção de revisão de coo la' apenas 
existia. O thesouro hoje niio terá grande pessoal, mas tem 
meios, Digo, não terá grnnd·~ pessoal, porque os tribunaes 
de contas de tod,,s os paiz•!S teem um pe>so3l Dlll1~Proso, 
te em certas regras, teern certos modos dt1 obrar, que asse 
gurão muilo. e facilnh!nte o emprego dor. meios de Osca
)i;ação. Náo te·á pesr.oal, ma' direi RO nobre ~enldor: 
tnão póde o thesouro, por exemplo, tomar contas de 
toda:; tl,mS dt:spezas feitas nas uchuria~:~ em tempos an 
iq,larios, ullo poddrá t(Jm u· (;unta. d.1r, ~'flH elt!Váo 1.1. cc~rgo 

do thesouro e das thesourarias, porque é um trabalho 
insano, o> dor:pme,ntos t~em -se pt'rdido ; mas ao preseute 
o !besouro pode Jazer 1sso, e, se o não tem feito, é por
que muitas repa:tiçúes se oppoem, não obstante tod~s as 
JMt.ancias que tle teern t'eito por pa•'te do theBouro. 

Direi ao nobre seoHior o que succedeu depois dó 1850. 
Estabeleceu-se a 1omada de contas, vierão as ccntas dl 
marinha, rc~irão-se os esclarecimentos, e até hoje não 
forão prestados. Como este, outros exemplos eu poderia 
produzir: porque, senhores, é preciso que conresseUJo;, 
ha uma rd uctaucia muito grande da parte daJ r~;>parti.;ões 
em dar os esc!Heci~nenlos necessal'ios para a .fiscalisação 
da prestação de conta~, e só o f~zem em ultima in~tancia, 
obríg:ldas, :~rrastadas Cfllasi; e .es~a reluc.t~ncia que se dá 
da par te das repartições dá-se lambem da parte de 
todo; os rer.poosaveis. 

lUas, se o r:;obre seoador quizer dirigir~!e ao thesouro, 
ve:á que, se a~ contas do mioisterio da fazenda nao e1tão 
em dia, peL) menos estão quasi em dia. OJ collectores 
pre;tão-as em tempo devido, e quando as não prestão 
são immediatamen•e suspensos, pr<'sos e muhados. E nao 
devemos nunca desesperar da torte' de:ne- serviço, que 
prin.::ipia tão bem. As reformas do thesouro neste ponto 
t~em sido ~ui to uteis, . e llão de ~er mais logo que elle 
!tver os meros necmsanos. 

Mas o nobre senador interrompeu mo em urn ponto em 
que não sei se podArei encaminhar o meu discur~o nesta 
parte. Entretanto tratarei da outra idéa offerecida pelo 
cobre marquez. 

Senhores, Otl convenho em que hll uma nece1sidade da 
regular a materia d.t cooce~st10 de loterias; mas o poder 
lrgidati,·ojá por um decreto tomou a si aquillo que estava. 
na posse do goveruo, e o que rf)Ha exawioar é se a expe~ 
ritncia dt!~se kmpo ~presenta mdhores vantagens do que 
e experíencl:i do tempo em q11e a concessão d;;s loterias. 
tem sido t~ita pelo poder legislativo. . 

Swhores, Cll sou muito respeitadO!' das attribuições do 
poder legislativo, e di' ei que, se os princípios ou os inte
resses geraes predominassem sempre, por certo se evi~ 
tarião e.>ses inconvenientes. Mas eu re$pooderei ao nobre. 
sP.n:ldor com um facto apout:jdo pe!o celebre p"ublicista, 
Helio : o sy8tema de elaiçõ<'s usado entre nós, como foi 
em Frli.nça, póde dar em resullado que o:a eleitores muitas, 
vetes impouhão como obdgação ao. eleito .a crea9ão de 
um pequeno banco nesta ou naquella localidade, 'a prow: 
moção de um interesse muito peculiar ne,te ou naquel!e' 
pouto ; assim o~ intere~~es indivi duaes tend(~m a predo
minH sobre os interesses gemes: isto é uma verdade sem 
contestação ; e, quando o~ interesses particulares, espe-. 
ciaes e locaes predom:narem sobre outrus interessc•s que 
s;io mais preciosos; quando o repre:aentante àa )lação não 
puder dizer « Eu ruí eleito pelo 1 o circulo de ....... ou 
por outro qu11lquer ponto, ma~ sou representante da' 
nação, estipulo ~:obre os lllteresses geraes, e não pelos par
ticulares»; quando a doutrina do mandato imperativo 
perder toda a forca que não pó de ter cm Df!nhum systema· 
regularmente estabel~cido; cess~rião todos esses incon~l?· 
n:entes; mas para n1tn1 é mdulntavel que o poder legts~ 
lativo, sempre que marcharem as cous~s regul01rmente, 
ha de proceder ruelhor do que o governo). 

Sr. presidente, eu uão duvidarei aceitar a conces•ão, 
ou antes delegação, q11e o nobre senadur pela província 
de r~rnambuco qner f.zer ao govel'Oo se a zua emenda 
contiver os precdtos c regras pela:: quaes o governo. 
possa exercer e•~n delegação; porém, se a autorisação ou 
ric[egaçãO for em !ermos vago~, peç,) /lO 'enado que D:ÍO 

faça um presente tão fullest.o ao governo. Estabeleça o 
eorpo legi>lativo reg1·as especiaes, rcgr:Js de prffercncia 
11a extracção e con•.)essão de Jotcl'ias. Pela minhél p:trte 
declaro que, er.oquanto estiver á testa dos negocias do 
estado, tlelmente l1ei de cxer.utares.~e preceito legislativo, 
decretado do um modo muito preciso e claro; áe outra 
sorte creio que os mesmo.~ ioconvenientes app.Heceráõ. 
Assim como nós, tendo simples n~sento no p;.rl;,:mento; 
nos vemos muitas vezes ourigurlos a votnr por certas lo. 
terins, :mim o governo estará sempre debaixo dessa 
prc~slio, qu~ o fJ.rft muitil~ ,·czcs não corrosr:ondcr á cou-
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fiança do corpo legialativo, dando-lhe uma attribuição 
neste s~ntido. 

O SR VISCONDE DO URUGUA. Y: -Sr. pres~dente, eu 
suppunha que este projecto tinha ido a uma commi~s!lo. 
Sou, porém, agora informa~o que o meu equivoco pro
veiu de ter dito o Sr. prestàente do. conselho, autor do 
projecto, que, se alguem o pedisse, poderia ir a uma 
commissão. 

0 SR. PRESIDENTE DO CONSELIIO : - Sim, senhor. 
0 Sa. VISCONDE DO URUGUA Y:- Sinto que não fosse, 

porque talvez o parerer da commissão dissipasse ~Jgu
:mas duv~das qu_e se levantão em meu. espirita. sobre o pro· 
jec~o. Nao creip que o mesmo pr_oJecto s~Ja completo; 
creio que sena esta a occasiã.o de tntroduz1r a ordem em 
uma mataria em que não ha nenhuma; creio mesmo que 
pa•·te da materia que fórma o projecto está provHenciada 
pela legislação em vigf)r. 

Temos uma lei de 1831 que pr_ohibiu a conce2são clas 
loterias: daqui vem que e lias não podem ser concedidas 
senão pelo corpo legislativo, unico que pórle fdzer exce
pção a essa lei. Temos uma lei de orçarueoto. creio que 
do anno de 1845, que dedara no art. 5'! que • ficão desde 
já prohibidas as loterias addi las ás concedidas por lei :, 
é evidente que esta expressão --loterias addidas -com· 
prehende as rifas, que são verdadeiras loterias. 

Temos, fin:.lmente, um decreto da repartição do imperio 
de 1856 e o regulamento da extracção das loterias de 
!844: estes regulamentos dispoem que sómente o the
soureiro das loterias poderá emittir bilhetes e fracções 
de bilhetes, na conformidade ~os respectivos planos, e 
impoem aos que venderem btll1ttes e fracções de bi
lhetes que não tenhão sido assim emiUlidos a pena 
de desobediencia e a multa, não me lembro bem, 
se de outro tanto do valor dos bilhetes, ou se do 
dobro; e isto quando por outros motivos n'io iocor. 
rão no crime de estellionato, crime que se pôde verifi
car quando a desproporção entre os premies e o produc
to dos bilhetes é tal e oCCQrrem circumBtancias que 
conitituem a loteria ou rifa uma especie de meio fraudu
lento de se apropriar o dinheiro alheio. 

Ora, sendo a~sim, creio que a mataria está por algum 
modo providenciada; não o as~evero, mas é ponto que 
deseiaria ver examinado e liquidado; creio mesmo que 
a pa:te penal dO$ citados decretos é mais completa do que 
0 projecto, porque se refe~·e ao crime de estellionato, ao 
passo que ~elo projecto. vem a ser. punido da mesma ma. 
neira o indrv;duo r1 ue nfar um ObJecto por seu valor real 
e aquelle que fraudulenta~ente rifar um objecto por um 
valor 1.00 ou 200 vezes ma10r do que o seu valor. 

O SR. PRESIDENTE:·.-: Permitta-me o nobre visconde 
que lhe lembre que o que está em difcusrão é só o 
art. 2,o e não o :I., o que foi di1cutido e votado •. 

0 SR. VISCONDE DO URUGUAY:- São observações ge
raes, das quaea poderei concluir, por exemplo, que deve o 
projecto ir a uma commissão. Julgo, portanto, eutar na 
.ordem. 

Sr. presidente, teem·se concedido loterias a irmanda· 
des, igrej,::, matrizes, capellas, hospitafs de mis ~ricor
dia, hospicio$, recúlhimentos, tbeiltros, sociedades, 
praçu do com me reio, fabricas , p:nticulares , e para 
medidas sanitarias, com clausulas ou sem el/as, sem que 
se tenha ob•erv;:do aquella gradação que 6 indispensa
vel caminhtJ.ndo·se do que é mais urgente e uti! par11 o 
qu~ é menos .. E a conc~s1ão ou. de~ega~ão de loterias pelo 
corpo Iegi~lat.IVO tem .sido e é Já por s1mesma urna ver
dadeira lotena. (dpozados.) 

lia não poucos exemplos de cahir boje uma loteria para 
uma matriz e de' ser no dia seguinte concedida uma para 
lima sociedade de theatro (apoiado); isto porque? Por· 
que o corpo legislativo é o meno1 habilitado para essas 
concessões. Pede-se, por exemplo, uma loteria para uma 
matriz 7 Era de razão que se apresentasse o plano da 
obra e o orçamento da despeza, que ~e averiguasse se 
se podia contar com alguns outros recursos, por exemplo, 
com esmol~s dos fieis, ]!lara a conclusão da obra; que se 

verificasse se os meios concedidos estavão em proporç~o 
com a obra projectada. De nada di~so sabemos. Nada 
disso averiguamos, nem parlemos averiguar. QuFm é o 
maia proprio, quem tem meios para averiguações seme
lhantes? Certamcn te o governo. 

E:u França as loterias n~o são concedidas pel.:> corpo 
legislativo, são sim, pelo governo, precedeado certas in
formações e tm certos c<t:os. Porque uáo adoptaremos nós 
uma disposição semellumte, n<lo delegando ao governo o 
direito illim tado de conc~·fer loterias, mas debaixo de 
certas condições e cautel;.s? ( dpoiados.) Só mente assim é 
que poderia h~JV<!r 1hcalisaçào. 
Dir-s~-ha: «Vamos fazer ao governo um pre~ente muito 

desagradava!, despej~ndo sobre ellt· torlai a~ solicitações de 
que somos victi mas • ; mas as regras, aG condições e a fis • 
calisação e:t~belecidas na lei desbastariiio muito as .pre
teot,ões e resgu~rdarião o goveruo contra as mais desarra
zoadas, que são, por via de regra, as mais numerosas e 
as mai! importunas. 

Creio, portanto, que era occasião de se consignar no 
projec1o alg11mas providencias neste sentido... . 

· 0 Sa. PR ESlllENTE DO CONSELHO : - Peço a palavra • 
0 SR. VISCONDE DO URUGUAY: - •••• porquanto eS• 

tou convencido que o corpo lt>gislativo é improprio para 
negocies de mero expediente, que rPquerem informações 
e 3\'eriguaçõcs miudas. (.4poiaáo.!.) Estou convencido que 
o corpo legislati;•o é improprio para a concessão de lote
ria!!, para licenças de em pregados publicas, para dispen
sas de leis de amortização, para dispensas a estu~an
tes, etc. Estabeleção-se condições e regras, e o governGl 
que as applique aos casos occurrente?, precedendo in· 
formação, ap1 es,·nt;.ção de provas e documentos e o 
exame das circumstancias. E' e~sa a missão do poder 
executivo. 

Não pretendo por ora votar pelo artigo que pas:a para 
a repartiç~o d1.1 fazenda tudo qu;;nto é relattvo ás lo· 
terias. 

Senhores, estou convencido de que na reparti~ão da fa. 
zenda exi!tem muitvs assumptos que lhe não pertencem; 
e sl'ja-me permilt~do dizer que ella tem ido pouco a 
pouco chamando a si serviços proprios de outras reparti· 
çõe~, com fim aliás louvava!. . 

Por que razão pertence á repartição da fazenda o que 
diz respeito ao5 ausentes? Poia a protecção que a lei dâ 
aos ausentes, assim como a dá aos menores, 11ão é direito 
civil? Porventura a legislação dos ausentes não é pelas 
nOS$aS leis e em toda a ·parte legislação de direito civil'/ 
Pois a simples r;;zão de que a f,jundA tem em deposito o 
producto das heranças dos au~entes, a i:ircumstaucia 
muito eventual de que o fisco póje vir a succeder, ex· 
tinctas as linhas ~uccessh'"is, são motivos sufficientes para. 
que a fazenda chame a si e regule exclusivamente essa 
materia? Purventura a liquidação do meio soldo dos mi
litares é mat~:ria de l'a7enda? não é assumpto prl\prio da 
repartição da guerra ? Porventura a liquidação dos servi
ços para as aposentad:Jrias, em todas as repartições Dão 
é ma teria de cada rtpartição tom pJrticular? E no entanto 
não está resolvido por duas decisõe~. d:t repartição da ~a· 
zenda que isso lhe pertellce? nao está estabelecida por 
ella a maneira de fazer esta liquidação? 

E entret~nto, senhores, a admini~tração dos terrenos 
dlamantinos e o seu arrendamento. pertt•ncem ao imperio 
e não á fazenda. Não é isto uma contradicção manil'est~? 
Pois os terreno• diamanlinos, que são nacionaes, que pa
gão um imposto, pertencem á repartição do imperio, e dD· 
tretanto o Sr. ministro da fazenda, em Jogar de reivindiw 
car, talvez com mais fundamento, ess'l admmhtraQão, 
vai buscar outras, como por exemplo, as d~s loterias? 

Demais, t~em sido concedidas loterias com certas condi· 
ções; por exemplo, ln loterias concedidas a theatros, com 
a conrJição imposta aos empn·zarios de· manterem uma 
comp~nhia de caPto e nutra de uaile; pergunto: Quem ha 
de fiscalisar o cumprimento desta! condições? A repar· 
tição da fazenda? Pois a repartição da fazenda nao tem 
bastante que fazer l:'m tomar tantas contas amzadas para 
entender com CIH1tores e b~ilar,nos? 

Quando se tra!at· de uma loteria conced1da para a con· 
1~.,:···. j ·. 

I 
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strucção de uma igre.ia, do plano, d) orçamento, das es •. e nãn punida_ a acção dos q11e c.ontravi.e•sem ,• existe só~ 
In?bs com que os fi~is concorrem p~r~ a sua conatruc t 1 d 
ção, h a de p··• teocer tudo •sto á f.z':!nda? Ent~v dt"vt"- m~o I! penat ade para ai loterias e~traogdras e para as 
d d d " nt..s. 
a-se 6 Olllru mo· 0 a. admini·traçã•>. . Vamos ao dec ·eto novis•imo de 1856. Estfl d<creto não 
O Sn. PRESIDENTE DO CONSELHO:- O thesouro tcm 1 pode ver.iar sobre as lo1erias; teve unicam .. nte· por fim 

as contas. acab:n. co:n os brlhe•e.s pequenos, comn quartos, oita

0 SR. VISCONDE DO URUGUAV:- Perdôe-me V. Ex., 
t~mar. con.t•s é uma ~Oll•a; tlscali~ação em geral é outr~. 
E m~tS alguma cousa. o p ·ojecto diz:. Todos os n~gocio~ 
rel~hvos a. lot~rias, m' fisca lisaçào e conta,, » Então o 
proJecto é JO•,td, porque o t~ewuro deve tomar contas 
de .todos os d1nheiros concedidos e despendidos em vir
tude de lei. 

Portanto, creio que o projecto deveria ser re<:onside· 
rado, accr.escent~ndo-se-lhe ourras providen::ias. 

O nobre autor d.:> projecto tomou a iniciativ4 sobre o 
assumpto, que reque.r ser meditado e póde ser melho· 
rado. Aproveitemo-la. 
~a ~iuha opil.ião, convém ~obretudo tirar do corpo 

leg1slat1vl) .a conc~s:ão de lotertas _(ap~iado), porque, se
nhores, é _ux~posstvel que f·çamos .JU•tlça na di;;tr!buiçllo 
de!ia~, po1~ 1gnoramo~ completameate todas a;; circum· 
stanc1as CUJO conhecim~oto é necess:.trio pa_ra faze-lá. E 
devem .este e outros obJecto& semelhantes passar para o 
govern~ por uma outra razão, e ve(D a ser para que, quan
do a C?Jlecçao i1Doua ,• as n•lssas leis se tora ar a compor 
e~CIU$Jvamente de concessõ~s de loterias, de naturalis<t
çoes, de d1speasas a estudantes., de Ids de amortizaçõl!s, 
de !tcenças a emprt·g.dos pubhcos e de dua~ ou t•es leis, 
as da fixação de forr;a de mar e de terra, e de uma reso
~ução prorogando v or(;:tmento, appareção estas pobresl· 
Ilhas em toda a sua sohdão e em toda a sua n11dez. 
~ SR. FERR\Z (pre.sidente do conselho): - Acomp:~nha

r~l o nobre 8eoador em todos os pontos q11e .elle di~cu
ttu, e desie já declaro que o nobre senador en:{anou-s
tyuando afirmou que nós tinhlmos uma legislação come 
pleta a este r~sp~:.to. _Permitia gue lh~ diga qu; a legts 
lação que temos e mteuame11te falha, não tem ttdo com
pleta ex.~cução por cau~a das lacunas que encerraA 
. As un1ca~ leis e regulamento$ que ex.•stem sobre o ob 
Jecto em d1scus~ão eu os· vou m~ncionar. Ex.ist.e um de
creto. d~ 184-t, que di~põe o seguinte :(lendo) • Não é 
permltltda a venda de loterias estrangeiras debaix.o de 
qua_lquer denominação qne seja: os inf,.actores desta d1s· 
posição serao punidos com a multa de ~og por bdhete 
q~ venderem e com a pena de desobed:encia. »Aqui só 
se trata de loterias estrangeiras. 

Ex_iste apenas um aviso de 8 de fevereiro de 1841 que 
proh1be a venda na côrte de bilhetes de loterias conce. 
didas pela assemb 1él provincial do Rio de Janeiro; m~s 
esse amo nãn póde ter força de lei. 

vos, V1ges1mos, etc. E1s aqui o que r.lispõr!: (lendo) • Da 
data. de• te ~ler.retO em fli~nte fi :a prohibirlo ar>S pOSSUÍ• 
d_?res de bdhetes a subdivi-ã•• dellt's em qn ·lquer frac
çao. • Se peln dec~eto de 184.4. est~·e·~e 1.rollilliilo o que 
o nobre senador dbse, não t>ra rut•ter qu~ e•te rlecreto 
de 1856 d ·claraase que de sua data e•n d1aote ficava 
estabelecida esta prnhtbição. Dr-pnis, 11eohores, este de· 
creto é esp~cial á subdi~rsilo dus bilhetes. 

O att. _2° dispõe ve~ta maneira: (tend .. ) a Sórnente ao 
theso_u,~tro ~e lorerias geraes e provinei"es é permittida· 
a emt•sao e fr<Jcção de b1lhet~s de loterias. », 

~·te art. 2° refer~-se ·a loteribs aUtorisadas pelo poder 
legt.~lativo. (Cnntimía a t~r.) • 

E1s aqui ainda a duvioia ioteiramPnte dissipa :la. O de· 
c~eto vc::sou sobre :~s lot.-ria~ concedidas por lei, e espe
ctalmeore sobre as subdivisões de bilhetes de loterias 
que se fdztào aqui; cai:h um tillha o dil'eito de fazer 
isso,_ ou f.zia por ~bu>o ou por qualquer outra razão. E 
drret mats qui! não sei se e r a por abuso, porque, quando 
s: qu•z esta·b,•lec,·r um ímpos10 sobre as C4~a' que ven
dlã~ bilhetes subdivid.dils, na eam.;l'a rios Srs. deputa(los 
-::a lnu a erneuda que eu susteor.ei oeste sentido. 

Já ~e vê, pai·, que a nossa leg1slaçao sobre loterias se 
reseote de lacunas, e de tanto ruais lacunas se resente 
qua o to não cort. preheode aquelles que as promovem," 
aquelles que as fnem extrilhlr dentro de suas c:.tsa~, aquel
les que as anounciãn, aqudles que por qual~uer meio 
Ltzem com q•1e ns bilhetes sPjao Vt:Udidos, ou remetten
do~os para d:tfdeote~ lugares, ou mesmo dando os mo
veis e todos os auxílios nec•~ssarios para que as loteriaS" 
cor~ao. Parece-m'!, pois, que tenho justificado o me11 
~r~Jecto n t primeira parte a que o nobre senador sere-· 
bnu. 

S !Ohores, eu sou o primeiro que confrwo minhas 
p ucas habilitações; não tenl:ln ab:~olutam~nre vergo
nha de dher que ainda um só momento nao deix.ei de 
aprenrle'r; mas o quP- me parece necessario é uma me-
dida. QuiJado o meu nobre collega p!-la província de 
Goyaz tnuneiou a ídéa de ir o projecto a uma commis
SlO para aperfei.çoa -lo, eu ac,.itei essa i"éa ; mas ella 
não foi proposta. Ainda agora digo que não me importo 
que se adopte este expediente, porque qu~ro a perfeição 
de nossa legtslação. Vá o proJeCto a qu~lquer das nobres 
.commissões, mas que a commissã:> não o sepulte. E' o 
mal das com missões ; os prr•jectos lá se demorall; é pre
ctso que constantemente estej~mo~ pedindo a .um ou ou .. 
tro membro dessas commissões que por favor apresen~ O a!t· 37 do mesmo decreto de 1844. dispõe da seguinte 

man~t!a: (lendo) • As rifas aão consideradas loterias para 
o e1Ie11o de sere:i!l punidos com 10$ por bilhete os que 
por qualquer maneira as distribuírem. » Cons.dera esla 
disposição as rifas como loterias, mas não ha n"nhuma 
pena a respeito da dístribuiçto de loterias aonexas a ou
tras, ou loterias particulares. 

tem seus trabalhos. · · 

A lei a que o nobre senador lambem se referiu de 
1845! no art. 5!, diz o seguinte: (lendo) « Ficão desJe já 
p~oh1bidas as loterias adJ1das âs loterias concedidas por 
le1. • Se !l~ompanhasse a esta prohibiçáo sancção penal, 
como o nobre uuador pareceu querer aillrmar, feita por 
este decreto; não era necessaria e~ta lei. O decreto é de 
1844 e a lei é de 184.5; e esra lei que proh1biu a~ loterias 
que corrião addldas ái loterias auterisadas ou estabele
cidas não pó de ser executada por fdlta de saoeção penal. 
~Dtend~:u se que na pratica us penas de multa ares

peito de loterias estrangeirai não podião ser impn.Ha$ 
p~los ~ribuuaes, mas sim admini•trativam~ntc, e admi
~tstratnamente tambem ae entendeu que não devia ser; 
flcou.se em d11vlt'la, e o re•ulbdo foi a inexecuçào da lei. 
No counexo ou da comparação dest<l legislação o quere
IUlt!i? Uma lacuna, a ausencia inteiramente da pen~li
d_ade para aquclles que distribuírem oa bilhetes de lote
ms additlas1 porque as loterias apenas fo1 üo prohibidas, 

Vejamos o que o nobre senador disse a re>peito do se
gundo ponto, a compelencia do tribunal do t·besouro. E11 
não prec1sn partir de outro principio se11ão do seguint.e: 
O que é uma Joteri.1? E' um imposto. A <[Uem compete 
a arrecadação e fiscali<ação dos impostos? ~o mioisterio 
do imperio ou aoministeno da f;:zeoda? Se é um imposto, 
se too:1os nós rec~<nhecemos isto, se não ha nioguem ne1ta 
mund-o que o nao cunhe~a, parece que o ministerio com-
petente é o ministerlo da fazenda, . , 

Mas vejamos os inconvenienteJ. Eu já tinha explicado 
que o m!nilt~rio da faz~nda se atinha á ll•caliaaçao rew 
lativa á extracção de luterias e ao emprego de seus pro
duetos. O nobre s~nador é o mesmo que convém em que 
ao ministerio da fazenda deve competir eJsa fiscalisação; 
mas o nobre senador perg11nta deste modo : ~ Póde fis
calisar o emprego do producto das loterias no tlleatro 
de canto ou em uma em preza bemelhante? » 

Senhores, os ministroJ não se achão isolados, os mi
nistros são solidarias, prestão-se mutuamente em todas 
as conf.-rencias, e é pt:r esta razão que o ministerio da. 
fazenda se presta a todos oe minísterios no que diz res
Peito á fiscalisação. Em tudas as secretarias exi•tem sec· 
ç,Jes de contabilidade, e mal dos mirü~tros se não !Jssc o 
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tribunal do thesouro, se não fosse essa esra;ão, que é· ~em que se possa conhecer quanto foi vendido e arrecà-' 
odiada, porque repetir-sc-hião, con;o ainda se rt•pdem, · dadn? é possi ~ el pM-se tudo isto {J mercê de um homem? 
f.,ctos que não é pvssivel que se dessem fe a~ 1eparti~õ ... s. Emqudnto ex·stir o ac•ual tht>soureiro, estou penma
a cargo dos outros mioi>terios estivessrm bem ruontad~~· ,Jido de q~e .a f.,zenda puh!•:c;•. não soffr~rá ; mas, swdo 

ntas em qut> o thesouro tem-se arrog~do, tem conqurs clle substltutdo por ourro, d1fficilmcnte se encontrará 
ta do estes poderes? Dis!e o nobre seuadur: • Tom" nd" qu"m me• eça igual confi.•n\a. 
a si a liquidação do m"nle-pio. • Senhores, como é que Não é o mini, te rio dd l'a7.eoda quem desej • t11d•> isto : 
o nobre ~eoudor póde justrficar esta sua affirmativa, r. co- eu por mim di e r q11e, seal~um exist~ mais bem montado. 
nhecend,,. q11e a de.s~eza. de todas as classt'S inaetrvas é e~te m•n stédO.: Se ;,lguma reyarliÇ~" existe com re. 
recatJe sobre o mmritcno da fazenda, rer:onheceodo gras de fiscalrEaçao, ó o m n1str no Ja l:l1enda; e üto tem 
que d~ ministerio da fazen 'a é que Sabem OS fundoS lle- >IdO O effelt•l dt~ Urna lUt>t constante, porque todo O rrlUU• 
cessa !'lOS para p~gamento dess~a classe•? Sab~, o notH'e do se nega a pres tat;ões. de contas. Direi agora ao nobre 
senador qual o beneficio que se tem colhidu d sto? Estas senaJnr de que servem estas cor, t;Jdorias existentes nos 
liquidações se fdzi:ío s~mpre de um modo !e si v o á faunda diversos ministerios? Os min1stros não sabem por onde 
poblica: é pelos cuidad ... 3 dos trJbuoaes do thesouro qu.: vão os cred tos ; de rep('nte m:mda dizer o thesou
se tem podtdo nao só estabelecer a igu(jldarle perante a lei, ro: • O c edito está esgotado : » Os mioimos põem as 
mas :.JDJll fazer com que os diolleiJ'o~ publicos nào sejão rn~os- na cobt.'ça, não sabem o que hão de f-,·zet'1 porque 
:usim tão barateados. SPndo uma clas~e inactiva esta do ~uas rep<Jrtiçõe~ são taes que não podem bem prestar-se 
meio HOlào, pergunto: como é que o nc.bre senador ach~ oe~te pont•J ao serviço p11ulíco. Farei algutiJa excepção 
que as mulheres dos snldad• s e dos ,fficiacs militare• a re·peitu da contadoria da guerra; é a que está mais bem 
pertencera exclusiyamente ao m nisterio da gue1 r., 1 O rnonrada, mas é porqu~-: es1a sempre em immed1ato con. 
meio sold·r é unJa pen~ao, as pen~ões pertencem uo mt tc. c to com o thesr.uro, está em perteita harmonia com eH e. 
i~t'!!rio do imprrio, e não pertencem a este mioísterio ~e;o ao n.ol>re. s~nad r pela província do Il.io de Ja • 

. senão P'•ra a decretação. . ne1ro que fo.rm ntstro em 1853, o Sr visconde de ltabo. 
Vamos a outra con~iJeração: o thesouro arrogou se rahy, que dtga se é exacto o que vou declarar. Pedindo

tudo quauto diz respeito ás apr;seot;1dorias. E' uma s- a con1adona da m;,rinrr)l esclarecimeutos sobre as contas 
questão aiuda hoje- deb .• tida, que não est:i liquida e de. · que f'orã•J presentes ao tbesouro para serem revistas, até 
pende do P··d~r 1~-'gis/ativo: O thesouro arroga-se tambem hoje uao ab deu. 
a si a administração dos bfn' -dos defuntos e ausentes. o Sa. ViSCONDE DE ITABORAHY: -E' exacto. 
Perdôe-m;: o nobre senador, o thtsouro não tem n~da 
com a wnda dos ben' dos defuntos e au•entes, nem com O Sa. I>nESIDENT~ oo · coN~ELIIO:- E assim todas as 
o prc:cesso, porque isto é inteir<•meot,. judiciario; 0 the- . outras cont .• dorias. Se f.>ssemcs an ministerio dos n.-go
souro tem unicamente a mi.são de fazer com que 0 pro- cio~ e~trangfiros e P~.'esiiemo• ~erscrut~r tu.do, yeriamos 
dueto dos bens dos defuntos e ausentes entre Jorro ílara que !la mu.to que Ji,. attsar, que: J1a muito dmhe1ro gasto 
os cof, es do t>Stado e seja aproveitado, porque c~n,:itue sem· que se po.sa ~aber o modo por qu~ o foi. Não ha 
uma renda rxtraordioaría. : tan!os dos noscos drplomat s que estão amua por prestar 

Agor;. ao que o uobre Sfnador se refe e é á nomeação. contas? e .a1guns docu:llentoll dtstas contas não teem 
dos curadores geraes da' heranças jacentes. Mas os cu-· úes~ppar€cdo? ~ . . . . . . 
rildores gera·s dds heranças jatenles são ver 'adeiros . o. mesmo po~õo .re.er~r a resp~tto. do m~msteno da 
prepo~to> du fazt:nda publicit ; e tambem 0 nvbr e senarlor J LJSllça. ~e ordmano til: ao v a P' OVHJCia de l'rlmas·Geraes 
sabe que é um amo h gisbtivo isto é uw re•'ulamento para ~a1s de.100:e003 por f,agar aos parochos ~m cada 
feito em virtude de autori>a~ã'o leg!sl~liva; ; tbe,ouro anuo hn~ncetro; essJ qt.laDtla passa pa_ra exerc1r.ios ~n
obedece áquillo que é lei, e fará muito por desempenlwr · dos, e os p1rochos de Mmas-Geraes .ncao sem dmheiro 
0 seu dever. p.;r~ esse p.•gomr·oto po,· r~lta de credrto. Donde pr<>·:e·de 

• isto 1 Certamente d.l má gedáo da aecção especial de 
cc.ntabilrdade. Os terreoo3 diarnantinoi, é verdade, est.'!'o no mini.1te 

rio do itoperio, assim corno t~mbern o correio, que é 
uma repartição de arrecadução ; e, qua JJto ás venn1u das Eu poderia apresentar outros exemp

1
os. Muitas vezes 

terra• publrcas, ·não pertenc,~m ellas ao domínio nacio- . d:z um.t couhdoria: « Ila um s~ldo tm favor desta ru
nal? Se estãil. o o m nister 'j,, do imperio, é porqlle 0 ser- • brica. » Examina-se e acha·se um delicit, Diz a contadJ
viço da coloo1saçã J assim 0 exige. • tia: • U.1 um saldo de '16:000$. • E depois se vê no the-

s,uro qu·e ha um deiit.:tt de qu;nheotos e tantos contos. 
· O Sa. SILVEIRA DA Morr.+.: -A. typographia n1cio- Estes ractos se dão quotidianamente: portanto, é preciw 
nal es1á no ministerio da fc.~zenila. · que eu faça a defe~a do thesouro • 

. O SR PRESIDENTE DO CoNSELHO : -O nobre semd r · Senhores, se h a :.lgur:o mioi~terio sobre o qual recaia· 
não pó de em parte alguma ver urna eitação de arrec r da- maior odiosidade, é sobre o minist. rio da fazenda; todos 
ção ou qualqu•:r industria perteneente ao estado q•le não q:tertm q11e o rninis1erio da fazenda faça mais de. que a lei 
esteja sujeita ao minhterio da fazenda; e digo-lhe ruai• d;ctJ. Os contr•taott·S, geute ;.vida e iompportavel, que
que até certas mate rias relativJs ao commercio não ro· rem por fl1rç~ qu'l o ministro suje tl'-se aos seus dicta
dem estar utilmente dest&cada~ ll·!Jte mlnisterío. E' assim mes i os altos ernprfgijdos que di• igem repanições quc
qlle &e estabelecem tarifJs da alfanJegasem que o winis-: rem que desde logo se lhe• entr' g•H:l por inteiro as con-
erio do commer!:io seja ouvido. signaçõ• s para certos serviços; os empregado, subalte.• nos 

S1 !lhores, p~ra qn.e essa sepHoção? E' porque a eco:. não qut·rem p· os lar cor. tas; o, porque o thesO•JfO tem á •ua 
taomla do sernço ex.rgo que e~te ou aquet e negocio corra dispoeição a prisão, a mui: a para aqudtes que mal gerem, · 
por 11qui, e na!J p1.1r alh; mas o· governo é um unico, que nilo apresemão em temro os seus ltvros, qae não 
todos o~ m nistros se achilo ligados ~m um só pensamento, · ermão com 01 s11ldos a r eu cargo, a odioiidade rccahe mais 
e lcdos Ct•nvêm w Jre dilferentes oLjecL(·S. faci!menLe soLre o thesouro. Mas felizmente lambem te 

lHas com e:ta.s consUeraçõe6 me aparto inteiramente obtem um:~ cou~n; corno os emprt>gados fisc~es fSlão · 
da m&tería. Quando o urtigo de que Je traia diz que tudo acostumado-3 a supportar as odiosidade$, o serviço é mair: 
quanto se refe1 c a loterias lica perten.::endo ao miníderio bem fdto; entretanto que as outras reparliçõt•s, como n5.o 
da fazenda, ó p:.ra acaLar com a inconveniencia de haver. estão ainda no devido pé. delxi'lo tudo passar, sua missão 
um thesonreiro de loterias que não eRteja sujr•l!o a este. é muJt.o ddlic I, sua acção é toda e~pecial e •s cousas 
míuisterio. Pois 6 pouivd que se dê a uma ed:-Jçilo d~ com m não sei como. 
arrccudação autori.-açào muuuando que urn thesoureíro Irei a outro pouto. Convenho com o 11obre seoailor em 
endosse letra~ em fuvot· dr~ certos individ1r0s c por conta que a respoosP bilidarl~ da concessilt) do loterias pas~c para 
de lo!erlas que ainda no futuro se teem de extrahir? 1!.' o govtrno; m:.ts repdtrti o que já disse: que se estabelc
po;sivel dar-se bto? é po~sivcl conswtir-se que o pro- ~ão regras para estes ca:os, qu\~ ní'lo se mantenha o vago 
lluelo das loterias :cjl posto cm reu•lu dcsd.: o princ1plo, da dlsposi.;úo couli,!a na emenJa onnttnciada pelo nobre 
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· senarlor por Pernambuco, rorquc será um· pre•ente fu 
ncsto á · atlrninlstraçiio. 

Qu:mto á /egislaçã" frnnceza, f u direi ao nobre senador 
qua as loterias alli são prohibidas, e sómente o g1,verno 
pó de conc1 der Io·eria~ de producto:t ind ust.·ia,s ou de 
producto; de bel las-arte~, ou untros s~m~:lh;;nle1,eoo favo' 
de casas de bfncfi.:e< ·CW. e pHraa.lllmnçãn ela• mesmas 
artes; 5~0 os dous unicos ca,o'~ em que :1s loterias po 
dem ser concfd.da~ pelo governo. á txcevçã<> das outrll• 
loterias, dessas loterias moo, tros. 

'Porranto, não coute11arei qualquer adiamento que se 
offereça, afim de que o p njecto seja r~visto ·~completado 
por qualquer comwissão: mas pediria E0mente· qu·· se 
attenda <~ qu~ de ord1mrio a reu e~s" para a• comm1s~õe~ 
importll r('mes•a para cerrdterios. Se o nobre senad01 
quizesse faz ... r:mc a mercê de apresentar por si mesmo as 
emendas que JUlga oeccssarias, eu pt·diria p:.ra este fim 
um adiamento por dous ou tres dias ; e ist" mesmo não 
é neces:•ario, p(1rque entre a 23 e a ga discus ão h a b~,s
tanle tempo para !i:lrem elaborada> estas emendas. . 
· En já tt1LJho ~edido ao meu illustre coJ1ega senad•H 

pela p·ovincia de Goyaz que so digne:! de ver com os 
Eeus colle0HS da comm1s:ão de legislaçr10 o projecto sobre 
os crimes comme1tidoil por bcasileiros em paizes es
trangeiros. 

O Sn. VASCONCELLOS:- Não vciu ainda â commissão 
de legislaçã •• 

0 Sn. PRESIDENTE DO CONSELHO 1 - Üi ncbres sena
dores dizem que estão promptos, mas que a difliculdade 
-e1tá em que o proJecto se aclla ain ia na ontra commissão. 

0 SR. SILVElllA. DA. l\IOTTA:- Este acho muito 
-urgente. 

, O Sn. I'RESIJ>ENTE Do CONSELUO: -Como esse pro
jecto, ex·isi.:m ou'ros; e eu tenho medo que estE! meu po
bre ftudo do iocogoito regato vá licor inteil·amen·e absor
vido pelos miasmas desst's <>by.mos. Emtlm, aceito qual
quer emenda, porque o que desejo é a perfeiçao. 

a O projecto da camara dos depntadoJs contém unich:
meme prnvidencias di1 tetas para rt'staurar .nosso meio 
CirCII!Unle: O i!O S~. IDÍilhtro da" f~Ztlld.t, além de me
drdU~ de •emelhant .. nt1ture1a, contém nutr,as, que dizem 
r~spt·Íto á orgunis çih e r•gimen das comp:lnhi.'s ou so.
cJer!ades ~no11ymas, á creB~ão dos estaLele imenlO$ de 
b~ oeficcnc1a conhecidos sob o nome de c.,ixa" e c' nr mi
c~s ., mon tt~s ele soccor1 o, á mbstitniçilo d;1 moeda de 
c· bre, e fin ·lmento á conversão tm a poli• es da divir.l:.t. 
publica da- acções das c(\mpanhias de estrada de ferro 
que g .. zão de JUros gnr.ntidos pelo g•,ve no. 

(( s~ nem tod4s es1ns uhimas di.po•içõe:s teem intima 
connexão com n m:>ter i~ do proj c to da otJtra cam:~ra, 
é todéJVra fó·a dA d.uvida que a wór parte dellas, a!ém 
rle utei• em si mesm ,,ç, pódt.! coadjuvar efiici.!Z!Ben.te as 
que 1eem m . .;s directamente por .tlm re~tabeleccr o estado 
oorrJ,.,l de uo;sa circuloçáo. -

« As•im, entendeu a commis)ão que cumpria tomar por 
base do st·u tr<.bai!Jo o proJecto do Sr. ministro da 
f<ll't·.ada; tanto ID81S P''rque este e o da. camara dos 
deputados pat tem <lo mesn10 pt·onCipio e tenlem ao 
me~tt•<> firo~ ambo; rec•·nhecem q'llt',- para estai,elccer o 
~alor tio p:~pel que nos S':'rve de mew circulante; é for
çnsu r*' unir-lhe a quaotirlude relativa: os meios que cada 
um delles proJ.Õt: podem parecer difft:rentes; m:~s, no 
conceito da comlllÍS·ão, h~o >e pro luzir ruais ou UH·nos 
lentamente os mesuros re~ultatlc s; e nestu convicção, 
c!e:ejnnd,) ella vivomen·e coocorrá quanto r·m· si Cõbe 
pa,a auxili;;r o illu>trado s, .. ministro da fdzenda no 
•mp·nho dtl prestará nação o relevante se1viço de 
livra-lo rlo -regímen do p~pel ir,ealizavel, julga prt'ferivel 
qui! J6 ;;tloptem as medida'i que .elle pro; õe na parte 
reJ;,t;va ás· t:mendàs substitut1vas do projecto da outra 
camilra. 

• Para tornar, por-ém, essas medidas mais salut;res cm. 
seus ~:lftlit•J~, e ev1tar qne sejào neutralis• dai por occur
rencws que de.de já po<lcm parecer provavei,, propõe 
a corumis~ão a clausula t:ontlda .no_§ ;:.o do art. 1o do 
projecto ;,bail»o tran>criptn, 

'() SR. SOUZA RAMOS :- A discussão tem mostrado « Pdu que toca á do § go do mesmo artigo, julgou a 
a necessidade de ser emrnd&do 0 projecto do not1re se- commissãu dr· ver faze-la facultativa, em v·ez de impera
nadar ministro da fazenda; s. Ex. mesmo já declarou tiva.; porquanto, ainda que lhll p~teça que o resgate do pa; 
'<JUS aceita es"as emendas; mas ellas não podem s~r o!fe pel do governo, nos termos do d1t~ pa1agrapho, não s~ra 
recida~ agora, e~tando quasi terminada a 2a discussii·o. util nem ao • stado, nem ao pubheo, netll at>J propnos 
t~em haverá 0 inconveniente de grande demora recom- b~ncos, a .coofi~oça que lhe iu11pirão a intelligencia e o 
mendrndo-se urgencia a alguma das commissões d:t casa zelo do Sr. minrstro da fazenda lhe assegura que oão.re
a quem submelta-se 0 ex~ me desta ma teria: portaoto, correrá elle a essa operação senão em caso de 1m

creio que na o contrario a1 vistas e desejos do no·bre mi. perlosa nrces~idíldc. 
nistro rfquerendo que -o rrojecto vá á commis~ão de . « Out•as emeodas propõe ~ioda a commü_s~o, que não 
fazenda. Se e. te requerimento não for approvado reque-. altcrão a doutnna nem. o s~stema do Sr. mm1stro. da fa
rei ei 0 adiamento por tres d:as, porque sou dos que pen· zenda, tão cab;,lmente JUsttticadas em E eu r~ la tono que 
são que 0 proj• cto deve ~e r emendado. a isentão de semelhante tartfa. 

c Parece, poi,, que o projecto seguiot~, em que estãG 
Vtiu então á me!a o seguinte c-omprthtndldas a1 emendas do Sr. m\mstro da fazenda, 

e no qu;.l elle concordou, póde sub;;ituir vmtajosa~ente 
·o que loi adoptado pela cam~ra .elec.t·iya ; e por Isso a 
comlllh•ão o submette ao escla• ec1do JUIZO do sena do. 

R querimenta. 

« Requeiro que o projecto vá á commissão de fazenda, 
i)ara com urgtncia ioterj.-ór sobre elle seu parecer, sem 
.prejuízo d'i ~a d:scus&ão.-Souza Ramos. » 

Foi apoiado e approvado. 
Concluida a ·discussão e aubmettida a ma1eria á vo

taç~o, p9ssou o m t. 2°, e em seguida o projecto para <' · 
ga dis~US1ão, sendo remettido á commissão de fotzeuda. 

QUESTÃO 1L\.NCARIA., 

0 Sn. YISCONDR DE I:rABORAHV, pedindo a palavra 
pela ordem, m ·ndou a mesa o seguinte p:trecer da com 
missão de fazmda: 

Parecer. 
" A commlssão de Lzenrla, enrarre;;a,Ja pelo srnado de 

o:.am'inar -e de dar sen purercr n~o !Ó a reJpcito do pro 
jecto de lei o. 8 de185!l, ;:d•lpt:.do pela camara electiva, 
mas ainda a respeit'' d .s rmea 'as a!}resent,das pelo S·r. 
ministro da fazenda quonrlo w tratuu nelta CDS:t da 
2a discussão do mesmo prnj<Clll, vem maniredar ao senado 
sua humildo 0pioi:to wbro este importante oldecto, 

c Paço do senado, em 20 dejuuho de 1860.- Visconde 
de ltaborally.-lllarquez de Abrantes.-J. F. Vianna. a 

Emendos substituf.imç ao prcjecto rr.mel!ido da r.omara 
dos deputados e 11np1·esso sob n. S do armo de 1859. 

• O art. 1o do prcjecto seja substituido p~lo srg~inle: 
« A rt. 1.o N;•nhum dos bancos creado~ por ~1mple!l 

d~wM do govHno poderá emlltir :.ob <J fórm.a de notas 
ou de b:lhetei ao por!ndo'' r[lnntla supor1or ~o ter
mo me·lio de sua emiís5o, calcul<rdo por trlmNtr e de~do 
a in;ta!Jação do me~ mo b~nco até o ultirr o trime>tre que 
,e tiver completado de janeiro n março do cor i ente ano o, 
emqu:Jolo nao esti,·er h:.bilitndo pora realizar em ou' o o 
p~gamento de suos not:~s; exi:epto se, ;dém do lundG 
di~ponivel ou de ~arumi:l e dJS o~t-ra; condl~ões <'btabe
lecida~ nc·s rcMpcctJvos estututos, t1ver em catXil pHt~ de 
seu capittcl equivalente ao excesso do dito termo medio do 
emis~ão, e for esta parte r<'pl r SI ntada por moed~ de ouro 
ou barrns r!o mt:sm:> mctd do toque d,1 ~2 qllll;.te;, 011 

em barrn:s de prata de H diuh\ iros, ua relução 1lxa<la r-elo 



100 SESSÃO EM 20 DE JUNHO DE 1860 

art. godo decreto n. 1,721 de 5 d.e fevereiro de 18511, 
comtanto que o valor destas não exceda á quarta parte 
da mceJa e ba· ras de ouro. 

~.utorisação adrnini~trativa Invc"á um fiscal da nómeação 
do governo, qu~ terá as seguintes i!tltbraições: 

c 1.a Frsc .. lisar todas as op~rações do banco e as deli
ber~çõ~s de st-u cou~elho administrativo e d.t8$sembléa 
11~>ral rlo; acc10nist · s, e su~pender a execução das que 
r~re.u CIIOtrari~s ao~ estútut•.IS, dan~o ímmediatamente 
co•JLa ao governo, para que este decida se devem ser ou 

<c Emquanto o Btnco do Brasil não purler t:Jmhem re~li-
2(ar em <•uro o pag:.m .. ntc' da• fi'SI•eL:tiv .• s oo·as, lÓ poderá 
o governo conct-der-lhe a fdculd .. de d;, elP.var a eu11ssao 
além do dupio do fnudo di~p .. nivel, nos term"s cio art 1 o 
§ 7° d~ le· de 5 de JUlno de 1353 e do :.rt. 18 dos estatuto:.; 
do meslllo b .. nco. quun·io t ,) concessao uão lh'.! d· r o 
direito de emhtir quantia auperior ao termo medio ac ma 
fixado. 

uã~ exe;:utadas. · 
«:!.a Ass1slir, quando julgar ou for conveninte, ás res, 

sõ ·s da ;.ssembié. geral dos acc,onistas, ás do conselh, 
a fm,ni~tr<~tivo e de suas comm!s~õ~.;, e dur seu parecer 

• § 1.o O bànc.o cuja emissiio e~cederos limite11 6~ados 
DO paragr~pho .. ntecedente i;lca ubrigadr> a reduzi la a 
esse Jimue c1eiJtiO do prazo que o gov~rno mar.car, e que 
não e:xced••râ o d.e seis mezes. · 

~obre qu•lquer m:tte,da sujeita á sua deli~eraça~. . 
• 3.a AAustir ao rectosearnen•o das caixas do banco e 

exi~•-lo qu;•odo julgar conven•ente. 
« t.a Ex~mio.tr a ~.c.-ipturllção do ba.nco todas as vezes 

q .e f 'r a b"'tn do ser viço publico. 
• § 2.o N · nhum dos ban•103 creados em virtude de de

creto do g••Ve• no poderá emittir ou manter na circulação 
nota$, bilhetes e em geral escr•ptos qu~ conter•bão pro
messa ou obrigaçau de valor reccbrdo e u deposito ou de 
pagamento <tO p .rtador de qu •ntta inf .. rior a 50~ n~ ró• te 
e provinda do Rio de .J .ne,ro, e a 25~ nas outras pro. 
vincias. 

• E' te fi•a;,J perc~be· á u.m honorario :.nnual, o qual 
será fi ~ta do pelo mini •tro d.a fazenda e pago pelo b:tnco. 

• § 8.o Só p 111erão f<~zer parte doe dividendos dos 
f."I;I··os e sociedades an•,nymas de qualqt1er n:~tureza os 
lucro~ liqu•dos prove~ieotes de orer.~t;ões etrectivamente 
conctuid .s !)O respectiVO sem ~stre. 

• § 9 o O g')Ve· nl) poderá promover o resgate do 
papel-moeda n~ fórma da ld n. 40L de H de setembro 
.de 1846, sem preju1zo da dispo~ição do art. '2o dá lei-

" Se dentro rle seis mezes, crnrado.s da puhlica.ção 
desta lei, o :Banco do Br3.sil não se achar h•bilitado para 
realizar &u:~s notas em ouro, não poderá dahi t'm diante 
conl:l~rvar na circul?.ção mais de 25 °/0 da sua 'emissão 
total, reprer:enta•Ja Pelos referido.$ bilhetes de quautia. in 
ferior a tO~ na côrte e a 25$ nas proviucias. 

a. 683 de 5 de julbo d" 18'i3. · '· 
• § 1 O. Nenhu•n banco, alé11 d,,s actualmente estabe. 

let:idqs por autorisação do g•werno, compaobil ou so. 
cieda e de qualqu~r n .• tu• eza, cornmerciante ou indi· 
Vrd !O de qu-lquer ,Ci·Qdjção, p•·dr!fá emittlr sem autori
saçã') do pod:·r leg;slativo antas, bilhete~:~, vales, papel ou 
documento algum ao porbdor ou com o nome dest,e em 
h r arco, sob pena de multa do quadruplo do seu va'o", · 
que recahira inte;::r,.lmeote não só sobre o emissor, como 
sobre o portador ou pas•ador. 

a O governo marcará, n<o fórma do art. 5o dl lei .n. 53 
de 6 d~ outubro de '1835, um pr•~zo raz;.•avel, dentro do 
quill as notas ou bilhdr·s de t•es v~ ]ores deveráõ ser r~s
gatados; ÜCliJJà() Astes, desde que tiver começado o re>
gate ou subslituiçào, i~·eutr:s CIO imposto do seJto do.~ 
mesmos bilbttes. O abarimentó ou valor dos biihet~s ou 
nota~ não resgatados nos prazos fixados, 111 fórma desta 
lei., reverterá em beneficio dos e~t~belecimentos pios 
que o governo rle.,i~nar. 

. a§ a. o Se no fim do prazo de um anno, contado da pu 
blicaçso desta lei, os bancos não :e :.chJrem ainda h~bi· 
litados para trocar su~s notas por moeda mer.allic:a, aca
rão obrigados, emquanto o não fizerem, a restringir do 
modo seguinte a somm;• dos bilhetes que tiverem a es~e 
tempo na circulação, a Sbber.: 5°/o no d~cur:!!O do pri· 
meiro anno, e em cada um dos ;,unos seguiute.ç a quota 
que o governo m:ircar, corntaoto que na.o st>ja r;nenos 
de 5 nem ma i& de 1 O 0{0 rla dita somllla, n l q11al não se coa· 
tará a que tiverem add1ciundmente emittid" em virtude 
da excepção de que trata o § 1° do art 1° de•ta lei. · 

• § 4-• .o S:.-rá peru..iuido ao~ banco1 de circulação que ac
tualmente se achão cre<.dos por autorisava.o dD governo 
sulutituir seus títulos de garantia pelos valores mencio
nados no§ 1 o deste artigo; e, logo que su~s notas forem 
conversíveis em moeda metallica, á vontadd do portador, 
poderão cmiwr na raz~1o dupla dos refeddos metJes ou 
moeda de ouro que effectivamente possuir em dentro dos 
]imites marcados nos St'US e~tatutos, que por esse facto 
ficarãõ deede logo alterados nes1e seot1do. 

·• § 5. 0 Será connderado fé!llido o baoco de circub;~o 
que á vista, em moeda corrente, ou verdica•ll4s as hypo
theses do r,agamllnto previstas pelo art. 1 o e § 4-0 f'm mo e 
da mft~llica, á vontade do portarlor, não satisfizer a im· 
portancia ue seu bilhete ou nota apres1 n1ados ao trcco; e 
pelo tempo d t mora o portador terá direito ao juro cor
:rente. Na~ me~mas penas iocor~Háõ os bancps que vio
larem rs disposições d"s §§ 1°, 2°, 3° e 4° deste artigo. 

• Prov~do o faciO por pt o testo ou qualquer out,·o modo 
que I'rodtJza fé, o juiz competeot.e, a requerimento d11 
lJarte, ou por denuncia dó pr1,moror publico, ou de qual
quer fisc~l da fazenda, ou ex-o[Jicw, prGccderá nos termos 
de. lei á abertura e declara~ilo da fali ncia. 

• § 6.o As notas dos bancos, 110 caso de sua fallencia, 
serão consideradas títulos de dt-posito, e como taes serflo 
classificada~ graduadJs, e terao preferencia em :eu paga
mento a quaesquer outros, aind.11 que da mesma n:tturcza 
sejão, excepto os da fnenrla publtca. . 

~ 7.o Em cad:~ um doJ bancos creados em VIrtude dt! 

• § 11. E' permiti ido á! caixa> matriz e filiaes do Banco 
do Brasil receber em pagamento notas do> outros tancos 
de circulação existentes nos togares em que cada uma 
deltas se achar est~bdtjcida, e serão obrig~das a trocar, 
1emanalm!·~nte suas notas em logar certo e a re.alizar os 
respecllvos ~aldos em moeda corrente. 

• § 1.2. Nao poderão fdzer parte do fun•~o disponivel 
ClU de:: garantia dJ tm•ssao dos bancos as mot du de prata, 
nem os bilbetes do governo de valor de 1$ a 5~, ne~ 
notas de qualquer banco. O govemo dcsmonetisará aa 
moedas de ouro de 5$. • 

Artigos additivos ao projecto n. 3 do anno de ~85.9. 

• Os artigos additivos e seus paragraphos das emendas 
do Sr. mi.nistro da fazenda sejão substituídos pela se~ 
guinte fórma: 

~ Art. 1o, que passa a ser ~o de~te projeclo, Na orgam,. 
~ação e regimeo das companhia• e socieàad'"s cnonymas, 
as,rm c• vis como mercantis, se obscrvaráõ as seguintes 
diS!JOllições: · 

« § 1.0 As companhias ou sociedddes anonymas nacio~ 
oaes Oll estrangeira~, suas cai~as filiaes ou a~l!ncias, que 
se incorporarem, iustallarem ou lunccionarem sem auto• 
r•sa~ãu concedida por lei ou por decreto do poder exe• 
cutlvo e app:rovaçao de seus e.~atutos ou .escripturas de 
associaçãn. além d~ ic.cor1 e rem na pena do art. 1 O do de. 
creto n .. 575 d~ 10 de j,anP-iro de 1849, paga' áõ, as que ti· 
ve1em capiral1ocial a multa de 5 °/0 do mesmo capital, 
e a~ que o nao tiverem a de 1:000~ a 5:0008, J•elas quaer, 
as.•im como por todos os seus actos, firão aolldariamen~e 
reJponsaveis os socios q11e as installare:n ou tl)marem 
parte em •uas deld~erações, direcção ou gerencia, e a~ 
peusoas que dirt!cla ou ind irectam · nte as promoverem, 

" Esta disposição é applica vel aos monte pios, ãs so
cieda·les de soccorros mutuos, ás caixas ecooomicas e a 
to la e qualquer JGCiedade ~em firma s'oehl, adm;nittrada 
por mandaturio=, ainda que seja b~nelicente. Ao• prcsl· 
!.lentes de províncias, e na forma dos regul<tmentos do 
governo, pertence a faculdade de autorisH e 11ppr ovar os 
t'Statutos clo1 monte-pios c.~occorros mutuos, ou de qual· 
quer ou.tra associa91lo de bcnetl·~< ncia c»tab~lecld.( na~ 



SESSÃO EM 20 DE JUNHO DE 1860 101 

d:tas provindas, salvo a dispos'çiio do art. 10 § 1 O da lei viços por eHcs prestados serão reputados relevantes em 
n. 1 G de 12 de agosto de 183~. qu~lquer occasião e para qualquer fim. 

• § ~.° Fica dependente de autorisaçiio legi)lativa a • § H. As caixas econumicas não poderão fazer outras 
creação e organisaçáo ou iocorpora,;ào, emqnauto por lei operações senão a de rec~ber a premio semanalmente 
não for regu!ada ~sta m teria: 1°, de bancos rio'! cir.cu· valores que não excedão de 5og por cada depositante. As 
lação ou de suas caixas liliaes e ag. ncia~; 2°, de compa · quantias àep::~sitadas na mesma ou em dilferente caixa 
ilhi~s que empreheoderem a construcç:ío de estrad~s dt; por um mesmo individuo, c que por accumulação ou 
ferro e canae$ de.navegaçao que servirem a mais d~ um;, . por outro qualquer motivo excederem do computo de 
provincia. .\.:MOS, nrío veuceráõ juros. 

c EJta disposição é extensiva á approvação ou con6r~ • § 12. Os dinheiros rectbiàos pelas caixas economicas 
mação dos estatutos, ou escriptUl'as de associação e p O•· serão entregues. no prazo maximo de oito dias â estação 
rog<~ção do tempo rle duraç!'io das referidas companhias de f~z~n.da que o govem~ desi~nar em cada província ou 
ou $OCiedades 'n•1nymas. muotclplO, e venceráõ o Juro de 6 o/0 desde o dia de sua· 

• § 3.0 A autorishção e approva~ão de que trata o§ 2° ent~ada. Os jnros se accumularáõ semestralmente, e a 
deveráõ ~er s lic1tadas por inte,medio do governo, que, retirada dos drpositos só poderá ter log<~r com previo 

. ouvida a 1 especliva ll~?cção do consdho de estodo, re~ aviso do depositante, feito com antecedencia pelo menos 
m~tterá ao poder legislalifo todo• O$ documentos e in- de oito dbs. 
formações que julgar coavenientes. . " § 13. As caixas economicas que actualmente funcs 

• § 4.0 lu diapo~íçõe$ dos par1'!gr~phos antecedentes fi- c1onão com autorisa~ão do governo continuaráõ as suas 
cão extensivas ás reformas e modificaç~es ou alleraçõe$ operações conforme stus estatutos, podendo seus fundo
dos estatutos ou das escrtpiuras da as~ociação. que nao e~tiverem empregados em titules da divida pu-

«§ 5.o Er.nquanto o giweroo nao declarar coíutituida blica fundada ou lluctuaute ter o destino marcado no pa· 
uma comp~nhia ou soCiedade anonyma, não se poderá ragrapho antecedente. 
emiltir, st:b qualquer pretexto, titulo al~um, cautela, • § 14. A disposição do § 1~ deste artigo fica extensiva 
ptooH:ssa de acções ou declaração de qu:•lquer n:.tureza aos capitaes e contribuições dos monte-pios e das socie
oue possa certificar a qualidade de accionista, e, ainda dades de soccorr os mutuos que o req~ererc:m. 
depois de iustallada e conatituula um1 companhia, su~s « § 15. Os montes de soccorro não poderão fazer outras 
a<:ções não 'erão negociavei$, nem poderao ser cot.das, operações senão as de empustimos de dio!leiro sobre 
sem que esteja rca'izado um quarto do seu valor. penhor, pela taxa de juro que o governo annualmente 

« A infracção das di11poâções do presente paragrapho marcar e a prazo nunca maior de nove mezes. Os fundos 
dará Jogar â imposição da multa de 1:000$ a 5:00!1g ~os dest s estabelecimentos para semelhante fim poderão con
qu.e eruittirem, trausft:rirem, negociarem ou cotarem sistit· no producto de subscripçõel!, doações e legados de 
acções de taes companhias ou sociedades, ou por qualquer particulares, ou poderão aer fornecidos por emprestimo 
pretexto tomarem pane em taei actos ou lransac~ões, a pelo governo, quaudo este o julgar conveniente, pela iro
qual será igualmente applicavel aos que pcomoverem ou po:tancia dl'poJitada nos corres publicos, na forma do; 
s.e encarrrgarem da distribuição de acções de cornpa- §§ 12, 13 e 14 deste artigo, ou' por particulares por titulo 
nhias ou sociedades anonymas fundadas em paizes es- benefico (lU oner(lso. 
tr~:ngti os, ou de promover em qua'quer praça do impe · " § 16. Os lucros realizados pelos montes de soccorro 
perio empre,timos a favor de governos estraogeir'os ou creados em virtude da presente lei, deduzidos os juros dos 
de companhias estabelecíJas em outros paizes, sem au · fundos fornecidos por emprestimo, na fórma do paragra. 
torisação do governo imperial e antes do registro dos res· pho antecedente, farão parle do e eu capit<~l, e, logo que. 
pectivos estatutos ou contratos, ou ~ervirem de inter- este seja sufficiente p3ra suas operações, poderão fer ap
mediaríos em transacções sobre taes títulos ou acções. plicados annualmente ás de$pezas dos e~tabeleclmentos 

• § 6. o A carta de autorisação e os ~statutos das com· pios que o governo designar. 
panhias e suciedades anonymas, depois de competente- « § 17. Os dinheiro,; recebido~ em virtude dos§§ U, 
mente :<pprovados e registrados no prazo qne o governo 13 e 14 de)te artigo, que não tiverem a applicação auto~ 
marcar em seus regulamentos, será o p'.lblica,los nos perio · risada pelo § 15 delle, serào .empreg•dos nas operações 
d.cos de maior circulação do legar do registro, por ordem da amortização da divida publica fundaria, ou nas des
da outorid~de compet<~nte, á custa dos interessados. pezas ordinarias do e:stado, sendo escripturados como de~ 

• Do regi11tro dos comratos das demais sociedades a posito. 
autoridade competente mandará pelo mesmo moso publi- • § iS. As caixas t>conomicls, os monte-pios ou de aoc
car unicamente os nomes dos associados, quer em nome cono e as sociedad~s de soccor10s mutues creados em 
collectivo, quer commanditarios, ou dos seus gerentes, a virturle da presente lei flcão iseotos dn impost.> di) sello, 
razao social, o seu capibl, ob~ecto ou 6m. e terão a faculdade de aceitar doações e legados. 

« § 7. o As disp1 sições pena e~ do § 1° deste artigo fi cão • § 19. As soci~dades de qualquer e1pecíe, ou indivi .. 
extensivas ás coropanhi?.s e socie.Jades de que trata o duos que estabelecerem casas de emprestim_o sobre p~
mesmo paragraJrho, as quaes estando legalmente incor~ nh res sem autorisaçáo, ou que, a tendo obttdo, não tt" 
JlOradas ultrapass~rem o circulo de suas operações mar- verem escripturação regular, na fórma que for estabe)e • 
cado pelos seu~ estatuto~, ou qu.ando estas torf'm dirl- cida pelos regulameotos do governo, tlcáo sujeitos, além 
eidas de um modo contrario ás condições e regr~s esta- das penas cuminadas no § 1° d.este artigo e das~~ que 

• iielt c idas pot· dles ou pela presente let. inco1rerem cm virtude do cod,go penal, á de pruao de 
.. « § s,o As companhias ou so.ciedades a::Jonymns e~pe· tres a nove m.ezes, que lhe~.serâ iropo&ta pela competente 

cdlcadas no § 1 o no prestnte artrgo, que actualmente luuc autoridade policial. 
cionarem ~em üutori~ação e llpprovação de seus estatutos • § 20. As transacções e transferencias de acções de 
ou escripturas de associação, serão obrigadas a solicita-la companhias e sociedades anonywas, e de titulo de divida 
·d . ntt o do prazo e pela forma que o governo marcar em publica e de qualquer outros susceptlveis de cotação, 
.seu~ regulamentos. As que o nao fizerem incorrmáõ nas só poderão ter logar por intermedio do11 respectivos cor· 
penas cominadas no dito § 1. 0 • retores, sob pena de nullid~de, além das que forem ap-

a § 9.o Os gerentes ou dircctor.es du companluas ou plicaveis a taes actos em virtude dos respectivos regu
sociedades anonymas de que trata o § i 0 deste artigo lammtos. 
aerão obrigados a publicar e remettcr ao governo, Das « Art. so, que passa a ser· o ao deste projecto. O go
épocas e pela forma e modo estabelecidos nos seus r e. vemo fica autorisado para fazer as despezas necessarias 
guiamentos, os balanço~;, demonstrações e documentos para a substituição da actual ~oeda d~ cobre em c!rcu· 
que por estes !'orem marcados, sob pena de multa de 100~ laçiio por outra de nova espec1e, deba1xo das aegumtes 
até 1 :oooa por cada falta ou omis&ão. bases: 

Q § 1 o. As caixas economica~, coroo estabelecimentos c 1.a O valor nominal de cada peça não poderá e-xceder 
de beneficencia, serão dirigidas e administradas gratuita- de 10 °/o da importancia das despczas de sua liga e 
meote por dircctore• n.orr.eado! pelo govc::rno, e os ser- fabrico. 

2G 
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" ~.a Só serão obrigatorios os pagamentos na nova 
moeda até o valor da miníma moeda de prata, a qual 
,erá de 500 rs., logo que o governo tenha àesmonetisado 
a de 200 rs., para cuja operação fica autorisado. 

• a.a O governo marcará em seus regulamentos não 
só os prazos, modo e épocas da substituição da moeda de 
cobre1 mas lambem a quantidade da liga da nova moeda, 
seu peso1 valor, diametro e mutra, 

« 4.a A moeda de cobre suustituida será ioutilisada e 
vendida como sizalàa. 

« 5,a A actual moeda de cobre que não for levada ao 
troco nas épocas que o governo marcar ilcará sujeita ás 
disposições do art. 10 da lei n. 53 de 6 de outubro de 1835. 

« Art. ao, que passa a ser o 4° deste projecto. O go
verno só poderá perm\ttir a cunhagem de prata dos par
ticulareG em ca1o de nece1sidade, devendo a senhoriagem 
pertencer á fazenda publica. 

c Art. <~.o, que passa a ser o 5° deste projecto. O gover
no fica igualmente autorisado não só para conceder 
aos accionistas das estradas de ferro que gozão de ga~ 
rantia àejuro a permuta de suas respectivas acçõe~ por 
apolices da divida interna de 6 °/o ao par, ou por t1tulo• 
da divida publica externa de 41/'! 0/o, tambem ao par, se 
os ditos accionistas entrarem ell'ectivamente no thesouro 
com a quantia necessaria para preencher o val~r nomi~al 
das mesmas acções, mas tambem para real!z~r a d1ta 
permuta por qualquer outro meio que não seJa meno~ 
fivoravel aos interesses do estado •. 

« A somma preveniente da primeira das indicadas 
operaçõe~ terá a applioação que lhe for dada nas leis do 
orçamento. 

« Art. so, que passa a ser o 6° deste projecto. As mul
tas de que trata a presente lei, salvo a disposição do § .19 
do art. 2o, serão impostas administrativamente. 

«Metade do seu producto aera applicada em beneficio 
do monte do 1occorro do Jogar mais proximo, ou, na sua 
falta, de qualquer outro estabelecimento pio, e a outra 
metade será dividida entre os empregados ou pessoas que 
promoverem a sua imposiQão ou derem noticia da exis· 
tencia da respectiva in'racção. 

« Art. Go, que. passa ser o 7° deste projecto. O governo 
nos regulamentos que expedir para a boa execução da 
presente lei poderá impór m~ltas. de 1ooa até 1:oooa, e 
de accordo com as presentes disposições marcará as con
dições necessarias para a organisação, incorporação e 
installação das companhias e sociedades anonymas e de 
estabelecimentos de que tratão o art. 1o, §§ 1°, 10, 14, 15 e 
16 do ar!. 2o, sua inspecção e exames, os casos e a fórma 
ae sutpensão ou dissolução dellas, e o que for neces~ario 
para exercício das func~ões de corretor e regularidade 
de seus actos. . 

« Art. 7o, que pa5sa a ser o so deste projecto. Ficão re· 
vogadas as disposi~ões em contrario. 

« Supprima-se o a t. 2° do projecto n. 3 da camara 
dos deputados. 

« P<iço do $enado, 20 de junho de 1860.- Viscond~ de 
Itaborahy. -lllarquez de Abrantes.- J. F. V1anna. » 

Foi a imprimir. 

CREAÇÃO DE UM! NOVA SECRETARIA DE ESTADO. 

Passou-se â sa discussão da proposição da camara dos 
deputados creando uma nova secretaria de er.tado, com a 
a denominação de secretaria de estado dos n~gocios da 
agricultara, commercio e obras publicas. 

O SR. DIAS DE CARVALHO·:- Sr. presidente, na 1a 
e ~a discus!ão do projecto que ora nos occupa dei o meu 
voto contra, s'ilcnciollo, porque não era intenção minha 
embaraçar a S·Ua passagem. O projecto tinha a seu favor 
o nome respeitavel de seu autor, que o apresentou ua ca
mara dos Sra. deputados, tiuha a seu favor a approvação 
daquelle ramo do corpo legislativo, e estava de mai4 a 
mais apadrinhado pelo discurso da coróa apresentado na 
sessão deste anno, o qual rccornmendou esta medida como 
uma das que devião occupar a atteoçl!o da asscmbléa ge~ 
ral. Comquanto eu desde a sessão do am)l) passado esti
vesse disposto a negar o meu voto ao projecto, que foi 

então enviado da outra camara ao senado, julguei todavia 
não dever fallar contra elle, para que se não pensasse 
que eu procurava pór estorvos á marcha da administra
ção. Alguem houve nesta casa que estranhou o meu voto, 
porque, tendo eu jâ tido a honra de occupar por poucos 
mezes a pasta dos negocias do imperio, parecia censura
vel que não ieconhecesse a con veniencia da medida ac
tualmente proposta. Devo, pois, hoje ao senado, devo ao 
paiz, a explicação dos motivos que me levárão a negar o 
meu voto na 1a e 24 discussão, e que me Ievão ainda hoje 
a nega-lo na 3a, 

Sr. pre1ident•', não contesto que seja um objecto de 
utilidade dividtr 0.11 trabalhos que correm actualmente 
pela repartição dos negocias do irnperio; mai, além desta 
utilidade, entendo que ao corpo legblativo cabe a obriga
ção de examinar tamberna questão da opportunidade 011 
da necessidade da medida. Como eu ha pouco disse, não 
é possível contestar a convenienc.a de dividir-se o tra
balho que sobrecarrega ao cidadão que é charoado a 
~xerc~r as altas funcções da repartição dos ~egocios do 
rmper10. Masdar-se-ha ame*ma razão a respe1to da oppor· 
tunidade? Eu digo que não, e d go que não fundado nos 
factos que estão diante dos olhos de todos. 

Senhores, não ha ain1a dous annos que a repartição 
dos negocios do imperio esteve a cargo de um dos nossos 
venera veis collegas, que de certo não está na tlór dos ao· 
nos, para poder resistir sem fadiga aos trabalhos desta 
reparti~ão; entretanto eu não vi que nessa occasião se . 
ponderasse a necessidade da di visão da secretaria dos 
negocios do impcrio. Se naquella época, em que a secre
taria não tinha recebido uma nova organisacão por meio 
da qual se podião ter prevenido muitas das necessidades 
que se fazião sentir outr'ora, póde esse cidadão desem
penh.ar as funcções de ministro sem prejuízo do serviço 
pubhco, parece que a razão estâ mostrando que não ha 
ainda uma necessidade absoluta de fazermos esta divisão. 

Direi ainda mais para cenfirmar o argumento de que 
não é opportuaa, de que não é neceasaria a creação deste 
novo ministerio, que ahi está presente ·aos olhos de to .. 
dos a prova deJta asserção no facto que ainda ha pouco 
observámos. Sem duvida alguma, senhores, as reparti· 
ções da f<Jzenda e do imperio são aquellas que mais pesão 
sobre os cidadãos que se encarregão da direcção supre· 
ma dos negllcios publicos ; e não vimos nós que por 
mais de quatro mez~s um dos nos~os dignos collegas, 
que é actualmente presidente do conselho, carregou com 
o expediente destas. d11as repartlcões ? Pois, senhores, se 
foi possível a um cidadão cuja illustraçlio eu reconheço, 
cujo amor ao trabalho é de todo» sabido, desempenhar 
conjunctamente o trabalho das duas repartições, como é 
que não pôde um 26 ministro desempenhar as funcções 
q11e estão incumbidas â repartição do~ negocios do im
perio 1 

Para que eu nas circumstancias actuaes désse o meu 
voto a favor da medida que se propõe era indispensave! 
que se me mos;rasse que sem pa~sar esta medida era 
impossível a marcba da a.Imini~tração. Esse argumento 
eu espero que não seja sustentado com razões convia· 
cantes, porque não só os factos que all~guei provão que 
é possivel continuar ainda a cargo de um só ministro os 
negocias da repartição do imperio, mas tambem porque 
nas circumstancias em que nos achamos o corpo legisla
tivo. não deve decretar uma despeza tão consideravel 
como aquella que terá de accrescer ao orçamento se 
passar o projecto de que nos occupamos. 

Senhores, na presença de um deficit de 6,183:0ooa, que 
nos annuncia o relatorio do nobre ministro da fazenda, e 
autorhado por suas proprias palavras que se encontrão 
neise relatori, quando elle chama a attenção do poder 
legislativo para o esta~o de deficiencia de nossas rondas, 
para o augmcnto excessivo de nossa despeza, que cu ci
tarei, porque ellas vêm em apoio da opinião que su•tento : 
(Lendo) « Nesta conjunctura sobretudo cump1 e cortar por 
todas as despezas de que sem perda do serviço publico 
se pos~a pre~cindir »; de accordo, pois, com e~ te peo· 
samento do nobre ministro da fazenda, pergunto eu: Póde 
ou não o serviço publico presci~dir da dc~peza qtte !lU de 
acarretar a divisüo da secretaria do! negocias do xmpe-

·~· 
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rio? Digo que pó de, e fundo-me no facto de se ter podido 
até o presente· de~empenha-lo. 

11m novo· auxilio ã ad:ninistração. Mas, senhores, n5o é 
nos tempos anormaes que devemos tratar de aperfeiçoar 
um editl.cio, quando elle pó de manter-~e sem ruína no es
tado em que se acha. 

Senhores, suppoolla-se mesmo que ha conveniencla, 
que ha vantagem nessa divisão; porque não esperar 
para tempo:; mais pr~~peros? porque não adiar e~sa 
divisflo para quando e5ttvermos ao menos com a rece:ta 
equiparada á despeza? porque razão, senhnres, na~ ~·e· 
sença de um delicit vamos nós augmentar sem urgente 
necessidade a despeza do estado? 

Sr. presidente, se estes argumentos, tirados do estado 
act11al de no~sas fiu.anças, da inopp?rtun~dude da medida, 
não fossem para m1m de tanta evidencia,· eu de certo 
~ã·l me levantar ia hoje para pronuneiar-me contra o pro• 
Jecto que se discute. Acreditem o.s nobres ministros que 
não é minha intenção embaraçar a passagem do projecto. 
E11 sei que elle ha d.e ser approvado, e que não ha de 
ser a voz dd um senador tão pouco importante na casa · 
q11e poderá demover o senado de dar-lhe a sua approva· 
ção; entretanto el'a de meu rigoroso dever justificar pe:.. 
rante o paiz a razão pela qual eu não voto a favor do 

Nem se argumente com a letra do projecto, quando diz 
que será creada esta repartição, mas sem angmento das 
despezas actuaes I Eu pergunto aos meus nobres collegas 
se será poSStvel di vi di r a secreta ri.:~ do imperio creando 
uma nova repartição e conservar as despez.'ls no mesmo 
estado em que ella3 se a chão. Póde- se escrever isto em 
uma tira de papel; mas não se ha de executar. 

Senhores, ainda . admittindo que se nãt> augmente o 
numero dos empregado~ subalternos da repartição e que 
as q11antias ora despendidas com essas secções 011 repar
tições q11e se annex.ão sejão conservadas todas no mesmo 
ptl, pergunto: Donde ha de sahir a despeza com o orde
nado do ministro dessa repartição? 

Creada uma nova secretaria de estado, poderá ella 
dispensar um chefe da repartição, tenha elle o nome que 
quizerem dar-lhe, antigamente era o!licial-malor, hoje é 
director ou secretario geral 1 Emflm, chamem-Q como 
quizerem, não é possível conceber-se a organisação de 
uma secretaria de estadi) sem a11e tenha um chefe imme
diato ao ministro que vigie pêlos trabalhos della. Este 
chefe não deve ter 11m ordenado correspon.iente ao q11e 
teem os chefes das outras repartições? dond~ sahiráõ os 
seus vencimentos? A secretaria necessita de um porteiro, 
de coutinu~s, correios, etc. Isto é pelo que diz respeito 
ao pessoal. · · 

Não acredito q11e dos actuaes empregadot subalternos 
e destinados a funcções IDilllO dilferentes o governo 

. possa tirar os neces~arios para preencher essa rer.art~ção, 
e, se porvent11ra dentre os empregados da secretana de 
estado do imperio se p11derem tirar os necessarios para o 
desempenho dos trabalhos da nova secretaria, de certo 
não se poderá deixar de conservar-lhes os ordenados que 
actualmente percebem; e então com que pretende o go
verno pagar as despezas que accrescerem ? 

Teremos, portanto, um ministro com U:OOOS; teremos 
talvez um secretario geral com '6 ou S:OOOS; te,emos 
os cerreios, os contínuos, o porteiro ; e teremos ainda, 
senllores, o consultor, porque, se nas outras secretarias 
de e4tado ha consultores, nesta deverá tambem CJear-se 
ao menos um ; e, como na secretaria do imperio ha 
sómente um consultor, creio eu ... 

0 SR, FERREIRA PENNA:- Ha um s6. 
0 SR, DIAS DE CARVALDO: - ,.,, se a nova repartição 

for organisada em harmonia cona as outras e tiver tambem 
o seu consultor, donde sahirá o ordenado deste empre
gado ? Eis ahi, pois;.que só com o pessoal não se despen • 
deráõ menos de ~o ou 30:0oos. 

Vamos agora ao material. A secretaria de estado dos 
negocioq do imperio conhecem todos os senhores que teem 
estado á testa daq11ella repartição e os que a teem frequen
tado : occupa 11m edttlcio acanhado ; a casa mal otr~rece 
as commodidaJes necessarias para o serviço a q11e é 
dest'nada; não se poderá, portanto, collocar alli uma 
nova rep:utição independente da 011tra: é preciso, pois, 
procurar um novo edtficio para nelle se estabelecer a 
repartição; é preciso prepara-lo, mobllia-Io : e em t~do 
i>ta, senhores, quanto se terá de despender? Não se1 se 
serei exagerado d.zendo que, por muita economia que i€ 
taça, O' thesouro não terá de despender meno~ de 80 a 
1.00:00oa com a creação desta secretaria. 

projccto . .l\hs, se o senado com ell'eito deseja approvar esta 
medida, então eu lhe peço que, ao menos por convenien~ 
cia publica, emende algumas das disposições, que real
mente não podem passar como se achão redigidas. 

O art. 1.0 , senhores, está com effeito concebido em fór
ma que é admissivel e que merece a approvação daquelles 
q.ue entendem .que é conveniente crear-se já esta repar
ução; mas VeJamos. se os paragraphos que acompanhãó 
este artigo se achão nas mesmas ctrcumstancias : 

c § 1. o (lendo) O respectivo minittro e secretario de 
estado terá as mesmas honras, privilegias e vencimentos 
de que gozão os actuaes ministros. » Pergunto e11: Senho~ 
res, esta palavra -· actuaes- a quem se refere? refere~se 
aos ministros q11e estão servindo actualmente? Parece 
que esta não podia ser a i~tenção do autor do projecto. 

O espírito da lei não pod1a ser senão o de dar a() mi
ni.tro da repartição novamente creada as mesmas honras 
de que gozão os ministros das outras repartições já 
existentes. 

0 SR. MINISTRO DOS N~GOCICI!ol ESTRANGEIROS:-Tanto 
é assim q11e já niio é o mesmo ministerio • 

O SR. DIAS DE CARVALHO : -Bem; mas então a pa
lavra- act11aes- não é conveniente, porque poderia sus
citar-se a duvida se porventura o miniJtro desta repartiç:Io 
teria de gozar ~e todas as h~nras de que go~~ssem os mi,. 
nistroa que estiVessem servindo quando a lei fosse publica
da ; e esta não podia ser a intenção de quem redigiu o 
projecto, como já di3se, e muito menos do corpo legisla
tivo approvando-o. A palavra -act11aes- me parece que 
não deve &er approvada. Eu não otfereço emenda, porque 
não sou competente para melhorar uma obra Cluejá tem 
obtido tantas approvações; talvez mesmo não tenha razão 
nas observações que faço, e estimarei muito que os no
bres senadores que sustentão o projecto me convençao 
do erro em que estou, porque ao menos e11 verei passar 
tranquillamente o projecto, contra o qual aliás me 
pronuncin. · 

(Lendo.)~§ 1!.0 (Este tem mais alguma curiosidade.) Per
tencérão a esta secretaria de estado todos os negoéios e 
pendencias que act11almen!e correm pelas secções 6a e 7a 
da dos negocias do imperio, e l~e serão ~ncorp?radas a re
partição geral das terras publicas, a ,directoria. g~ral dos 
correios, etc. • Senhores, se o proJecto se bm1tasse a 
dizer que perteDcião a esta secretaria todos os negocias 
q11e correm por taes e taes secç~es, eu não !~ria observa
ção alguma; mas a q11e propos1to vem aq111 a palavra
pendencias-..? 

Ora, nas circumstancias cm que nos achamos, c que ha 
pouco referi, não poderemos prescindir ainda por algum 
tempo deste excesso de despeza? nao convirá adiar para 
tempos mais prosperas esta organisação? Eu acredito que 
ella aperfeiçoará o aystema administrativo, porque, all
gmentado o numero dos trabalhadores e dividido o tra • 
balho, será este mlis perfeitamente desempenhado, e a 
acquisiçiio de mais uma capacidade trará sem duvida 

Impressionado por esta palavra, f11i consultar oa dic
cionarios , para ver se com ell'eito estava em erro ; 
mas os nossos dous diccionarios mais conhecidos de 
finem a palavra - pendencla - como aynonlmo de· 
briga, conllictos, etc. Pois, senhores , é necessario 
que as brigas, os con!lictos, que houv~r nas reparti
ções passem de umas para outras ? conv1rá uma palavra 
equivoca em uma lei em que se trata de organisar uma 
r e partição ? 

A leitura desta palavra fez-me recordar de um folheto, 
parece- me que escripto em língua hespanhola, no qual se 
dizia que tratava de tudo quanto a capacidade humana po
dia abranger, e no !iro accrescentava «e de algumas cou
sitas mais. • Pois, ~c se trata de todos os negocias, para 
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que a palavra-penden~ia;-? Não é esta palavr:J uma ver
dadeiril excrescencia no projecto? Agora chamarei a 
attenção do senado p:tra outro ponto que me parece de 
mais alguma importanci,1. 

O anno pass3do o gover11o, em virtude da autorisação 
que tinha do poder 1~gislativo, deu nova organi1>ação ás 
secretarias de estarto. Esta nova organisaçao f,,j muito 
m~l recebida no paiz; grandes clamores mscit:írão-se 
contra eolla ;nesta casa mesmo Mo de recordar se os meus 
illu~tres collt>gas de que por muitas vezes se IJilou contra 
a maneira por que esta reforma se tinha feitO, e não póde 
estar o senado já e$quecído de que em uma sessão, parece 
que do mez de ago~to, o nobre prefit..lente do conselho 
fez um r•.'qnerimento para que foss~m á crmmissão de 
fazenda todos os decn t:l!l ql!e coutinhão reformas de se
cretarias, para serem ex~ minados por cs>a comruissão; e 
o uobre senodor pela proviucia de Mínu-Geraes 1ue $C 

acha agora â minha esquerda fei uin additamento a C>te 
requerimento, pedindo que fo~sem mais comulladas a 
commissão de coustituição sobre a orgaoi5al(i!O das secre 
tarias do imrerio e da ju~tiça, e nilo me recordo de qubl 
foi a outra commissão a que tambem propôz que fossem 
éil reformas; sei, porém, que o n~gccio acha-se atfeclo a 
tres ou quatro comcnis5ões. O senado votou este reque~ 
rimento ; os decretos que organitâráo as secretarias de 
estado estão ainda dependentes do exame de commissões 
da cata e da sancção do poder legblativo; e como, ~eoho
res, antes que esles decretos lenllão meredlo a sancção 
do poder legislativo, em uma lei que sahe desse mesQJo 
corpo se ln referenci11 a decretos que podem amanhã ser 
rejeitado~ ? . 

Se queremos, senhor_es, como se dev:c qu~rer, defioir 
Da lei quae$ são os obJectos de que deve o~cup:u-se a 
nova secretaria de estado, então espec:llquer.n~~e esses 
objectos: se o que está comprehtndido nas secçõ~s 6a 
e 7a da secretaria de e•tado dos negocios do imperio é o 
que mais convém, faça-se dino um epilogo e incluão-se 
as suas disposições na nova lei, sem que se faça ref~
rencia alguma a um regulamento que póde Eer depois 
alterado peJo g·ovcruo. 

Consultando o regulamento que deu nova org~nisação 
á secretaria de estado dos negocios do imperio, vê-se Lem 
que nem todos OS objectos que [,;ZEm parte das secçõe~ 
referidas devem ser objecto de uma lei. Poi~, senilores, 
ha de incluir-:le nas disposiçõe~ de uma lei uru paragra
pho em que se declare q1le a ella pe1 tence (.::itarei eate 
exemplo que ora me occorre) a sociedade Auxiliadora e 
as outras que 1e occuparem desta ma teria 1 Pois, seohores, 
ha de fa2er parte d~ uma lei perpetu~, porque e~ta le1l1a 
de durar muito tempo no Brasil, uma dispo•içiio que póde 
ser alterada amanhã, que está já ameaçada de o ser, p0r 
isso que o nobre ministro do imperio trata de conve1 ter 
a sociedade Auxiliadwra em instituto agrícola? P~is é pre
ci~o que nos cinjamos a detinições tão pequena~ quando 
se traia de a9sumptos de elevado alcan1:e? Se esta lei 
passar como estâ, q11t:m tiver de saber quaes s~o as attri
buições do ministro desta repartição ha 1ie ir ver o regu
lamento; e póde encontrar nellc. objectos que já tenhão 
de~ap 11arecido ou que d,verião ebtar comprehendidos 
em disposições genericas. 

Em materia de l~:gislação sabem os meus nobres colle
gas muito melho1· do que t:U que não se deve de~cer a 
definições tão miudas, que o corpo legiolativo não deve 
referir-se a I'E'gulamentos do governo, porque, embora te
nhão sido decretados por autorisação do poder legislati
vo, não fica o gove1110 inhibido de altera-los na parte que 
é de sua compe1eucia pela constituição, nem de fazer 
melhor distriihtição do ~er'iQO qu~ndo o entender con
veniente. 

Para que, pois, conlignar-se em uma lei permanente 
aquillo que amanhã pódc reconhecer-se como inutiJ ou 
ioconvenicntc ? 

Propõe~se neste projecto a incol·poração de duas re
partiçóes, a das terras publicas e a do correio, além da 
das obras publicas. 

Quanto árepartiçao da~ terras public~s e:á do ccrreio, 
eu oão faço o!Jjecçao alguma; m\s quanto á repartição cias 
o.l>ra~ pui•Jlcas eu creio que lnverá algurna inconveniencia 

em fundir na secretaria essa repartição, a menos que não· 
seja o governo autorisado a dar-lhe um novo regulamento, 
pelo qubl separe a parte admioibtrotiva da parte execu
tiv:l; porque eu vejo que a repartit;âo das obras publi
cas cntcn•te com todos os trabalholl que são relativos âs 
obras public;;s do muuiciplo da cÓl"te, e. não será conve
lliente agglomerar na secretaria d~ estado trabalhos que 
são in:eiram~>nte ~1lheios a uma repartiçt·o. desta ordem. 

Teremos nós, stnhores, de ver t m a nova secretaria 
de estado todiJ I!Ssa &:~uvem de operarias das obras publi
cas, porque, desde que elles forem aunexos á repartição, 
prova velme1, te tHão de fazt•r parte com poneote de8te 
todo; ou eut~o não comprtbendo bem o pensamer.:to do 
projecto, e d(sejaria ve-lo explicado, porque talvez a 
explic•çã::> removesse a duvid:l que ora me occorre. 

Quanto ao ul:imo paragrapho, que é aquelle que impõe 
ao gove1no a obrig.tçilo d.: ni\0 excedei quanto ao nume.o 
e â despeza a quota que ar.tualooente ~e despende com a 
antiga sccretaritt e com as rep:~rtiçoes que fe annexarem 
á nova, já eu fiz notar que não é possivel que o govtrno 
com ag quantias cousign;;das para os veocimentoi dos 
em pregados a c tu Jes possa fozer as despezas deste ,novo 
mioislerio. Como é, pois, qtle o govern,o acei:a um pre
•eote desta ordem, se pda d~ monstração qae h a pouco 
th é evidente que se náo pode1ão Lzer as tle>pezas do 
pessoal e material das duas secre:a ias 1 para que con
si;,nAr em uma lei disposições que hão de ser necessa
riamente infringida$? Não é esle raragrapho uma inver· 
da de, p::rmitta· se-me a expressão? 

Creada es!a repartição, antorisado o governo para d~r· 
lhe rPgulameotos, coa10 se acha cstdl.u:lecido, necessa~ 
ria mente haverá accrescimo de drspeza; o govrroo terá 
de n·correr aos C1edi1os complementares para pteencher 
o deficit que resultar deu a creação: e nós, senhores, as
sim procedendo, votamos uma clausula já certos de que 
ella é irre:.litavel; ;..utorisamos o governo a crcar uma 
repartiçáo, sujei1ando o a regras que elle ·necessaria
mente Ira de ult1apa~sar: illudimo-nos a nos mesmos • .Não 
posso actwittir semelhante modo de legislar. 

Só se tmt-en.de que é coov~:niente a creação da secreta~ 
ria, como dis~e a princípio, f'lltào dê-se á lei o ma fó; ma 
que seja digna do corr-o legislativo, C(lmprehendão-se no 
projecto que ~e disco te . todas as :mribuições que devem 
competir a esta nova repa1 tição, 2utorise·se o governo 
pam fazer <~ de~peza necessaria, calco le-se qual deverá 
elh1 ser se a queremo~ fixar aot.cipadamentll; mas não 
votemos uma proposição que ba d<J ser realmente uma 
inverd lde. . 

Sr. pre:.i.!en!e, disse :: principio qüe eu Dão me le>an • 
Lava para embar:tçar a pass~g,··m do projecto : vou, pois, 
terminar já, p:;ra mostr. r que não tive outra intenção se· 
ll~O a <Je justifi;:ar o voto que tenho dado contra a pas
sagem da lei na 1·1 e 2a discussão, e o voto que tenho de 
dar ailJda na sa, porque nã•J descubro razões con
venientes, razõer.: que me semov~o da opinião que 
tenho Jormadl) e de qu~ est~:u profundamente cn.o. .. 
vencido. 

Voto contra o projecto. 
O SR. C!t.NSANSÃO DE SlNIMBU' (ministro do3 negocias 

estrangeiro,~) : - Sr. pre~illente, não era preciso que o oo
bm senador peia provin~ia de Miuas-Geraes qu~ .11caba de 
fallar declar:•sse q11e, tomvndo parte na pre,ente dh
cus~ão, não tinha em vista fJzer opposição systtmatica a•) 
p1 ojec1.0, ou emba1 açar a sua passagem. O senado aprecia 
o carrtcter do uobre senador: é elle bem conhecido. O 
governo estâ per~uadido de que as reflexões do nobre se
nador r1ão podem ser ~euao o é0o àe suas convicções e 
de sua experiencia. 

Mas o nobre zenador me permíttirâ dizer-lhe que, 
fendo prestado a maJor allençao a toda a argumentaçao 
que produziu, nflo achei no decurso della uma f.Ó ra~ão 
que pudes~e demover-me Jo pensamento em que estou 
quanto á utilidade do projecto q'ue se discute, e mesm•J 
qu:,nto á sua necessidade e opportuoidade. 

O nobre senador C(lmeçcu o seu discurso dizendo que 
não combatia a vantagem e utilidade do projecto, mas 
que lhe parecia que era inopportuu~ a sua adopção. 



~
_,.,..·í 

' 
' 

' 

SBSSA.O EM 20 DE JUNHO DE 1860 1D5 

Nesta argumentação do nobre senador se me afigurou I que em ramos tão importantes, como os que pertencem 
existir uma especte de contradicção, porque o nobre se ao mini~terio do imp~rio, a acção do ministro se limite 
nadar, em lagar de limitar-Re a con, bote r a necessidade ao expediente 01 dinario? Ce1 tamente que não. E terá o mi· 
e opportunldade do pro,ecto, quasi q11e procurou de pre- nistro tempo necessario para applkar a sua intelligencia 
ferencia combater a Jll9 utilidade. ao conhecimento e ~o estudo de todos os pontos dos dif-

Disse o nobre senador que não julgava necessario o pro- rerentes e variados ramos que estll.o a cargo de" e mioist·e
jecto, e para derronstrar esta sua proposição invocou o rio? pó le o nob.e se1ndor considerar que exista um mi
testemunho dos nobres membros desta casa que jã servi ni•tro do imperio que possa por si só attender a t11do 
tão por d1versas vezes na repartição dos negocias do isto? Me parece que não. · 
imperio, que se trata de dividir. D,sse S. Ex. que um Ptla repartição <lo imperiq correm object•"l.S da mais 
dos caracteres mais distincws que exist• m ntsta cas31 o ~!ta transcendenda para o estado: as obras publicas, de 
nobre sen~dor que se óCha a meu lado, dirigiu ha pouco que se occu pou o uobre senadvr; o commercio, q11e fo.~rá 
tempo essa repartição com tal acerto e assiduidade que par·te do novo ministerlo; a agricultura e mas importan
demonstrão a nenhuma convenieocia da $aparação pro- tes q11es1ões, são. objectos de tanto vulto que creio que 
jectada •. Disse mais que ainda mesmo recentemente o qualquer delles poderia só por si occupar um ministerio. 
Sr. presidtlnte do conselho, achando-se encarregado da Pe1gunto eu: o qut! se tem feito pela agricultura, de
pasta dos negocias da fllzenda, que aliás é um1 das mais pois que e tamos constituídos? qual o beneficio positivo 
oneradas, pó de gerir ao mesmo tempo os negocias da re e real que e lia tem recebido da administração g~ral, e, 
partição do imperio a r.ontento geral, sem qae de modo direi mesmo, do. corpo legislativo? Será porque .o go
algum justificasse a necessid~de da divi,ão desse minis- verno e o corpo legislativo não siatão a con.vHliencia e a 
teria. Mas, senhores, o argumento do nobre senador necessidade de se dar perf.:ição a eue im·portantissimo 
deveria levar-nos a uma conclusão diversa: servi 1 amo? Ce. ta mente não o posso crer. 
ria para provar que não ha utilidade nenhuma em di- O nobre =enador fatlou lambem das obras publicas; m~s 
vidir-se o minhterio dt> imperio,. porque, se o nobre se me pareceu qae não era proprio rlo nobr~ senador que
Dador pela província ãe Pernambuco, apezar da id.de rer amesquinh:.r, querer auppór que os operanos licão 
em que $C acha, dirigiu com assiduidade e satisfação do ~c nexos ou dependentes da secretaria. Nas obras publi
publico os trabalhos dessa repntiçao, se o Sr. pre;iJente caa ha duas categorias muito. dtH:nctls: l·a a p.t! te d·a. 
do conselho, apezar de onerado de 1:utra pasta, e pasta concepção dos projectos, dos graades placos •í.~s camt
importante, póde ao mesmo tempo encarrcgar-~e dessa e nhos, das estraaas, pJntc:i e canJes i e ha a par1e dos ar
dirigi-Ia a_ contento de todos, a conclusão a tirar seria a ~amentos; ha a harruun·a de totlas as o~ras, para que 
de que o projecto é inteiramente inutil. Entretanto o umas n.~o rreJU·Iique as outras L ba a Hscahsaçã•J : e isto 
nobre senador começou f'Or dizer que não desconhecia a tudo não seria por :i ~ó um obJeCte m .nto importante 
sua vantagem e utilidade, e que tó combo~tia a sua neccs- pa·a um m·ui. te1 i o? Sem duv1ua que sim, porque entre 
1 dade e opport·un da de. nós as distanci 1S m:. tão toda a tl. calisJção; além Je qae, 

O nobre senador assentou toda a argumentação de que em nosso paiz não ha a carreira administrativa para que 
se serviu s<1bre o augm~nto de de· peza; dis'e elle que é os ministres tenhão hal>liitações sutlicimtes para bem 
notavel _que o go·,erao, na mesma occasião cm que dc·empenhar os serviços publico~. . 
annuncia ao corpo ll•gi,Ltivo um deGcit d·e 6,000:000~. Portanto, a obs~rvação do n:Jbre s.1nador q.uánlo á ao
queira promover a erea-çll.o de uma repartição que iod:s- nexaç'io da repartição das obras publicas ao novo minis-
pensavelmente ha de trdzer accreseimo de dispendio. !Crio me parece que não tem [undameuf:J. . . • 
Permitta- me o nobre seHador dizer'·lhe que este seu Disse o nob.e senador que vamos augmentar a despeza. 
argumento deveria levar-DOi tambem a outra conclneao, Coof~sso que iJto é verd .. de; e não se pÓJ•· conceber ou~ 
e é que na ses~ão actual o co·rpo legis~ativQ d~via tra cousa, desde que se crê1 uma repartição que precisl 
abster-se absolutamente de votar por tu:io quanto fusse ter empreg;odos de cerra Cltegoria. Mas o que eu queria 
<lespeza, visto achar-se S. Ex. Ião impressionado com o era que o nobre senador demonstrasae qu~ este augm~nto 
annunciado deticit de 6,üOü:üOO~. de dcspcza não será compensado pela perfetção do semço. 

O SR. DIAs DE CARVALHO : _Só hei de votar pelas Sr. presidente, até agora se tínhn enten lide> que certa.s 
despezas absolutamente nt!cessarias. emprezas do paiz deviao correr sómeote por cc>nta dos 

particulares. Assim, as emprt'zas de vias da cornmunica-
0 SR. MINISTRO DOS NEGOCIOS ESTRANGEIROS: -Diz ção e a' de colonisação teem sido quasi sempre .commettt• 

agora o nobre senador... das a companhiás ou a particulares; e porque? Porque 
O SR. DIAS DE CARVALHO:- Disse de.sde o prin- tinha~se entendido que o governo não di; punha dos ele-

cipir. mentos necessaríos para providenciar sobre es1cs ramos. 
Ora, a experiencia d()lE>rosamente nos tem ensinad1) que 

0 SR, 1\IINISTR O DOS NEGO CIOS ESTRANGEIROS :-Acei- este sy.tema de confiar a particulares objectos d~ tanta 
to a ccrrecçao. O n•Jbre senador diz que vota contra o importancia não tem aido 0 systema m<is proth:uo aos 
projecto, porque este augrnento de despeza não é abso- interesses do esta~o, e hoje urna cornmissão pnndera· ~ 
lutam ente necessario; e eu dfsejo mo!trar ao nobre se- opfnillo cc.ntr.;ria, isto é, que 0 e:tado deve tomar a s1 
nadar que, se a despeza não é ;,bJolutamente necessaria, a re;;lização de5sas grandes medidas. 
é pelo menos de grande conveniencia, mesmo em razão 
da economia que se póde fJzer com a creação do novo Pergunto cu: Se o ministerio das obras publicas, co~· 
m'nistcrio. mercio e agricultura que se quer crear se tivesse orgaOI· 

Sr. presidente, sempre entendi que na gerencia dos ~;;do ha m . .lis tempo, se fizesse parte desse mini~terio .o 
u~gocios publicas a m:•ior economia que se pó de 1'ealizar importante' ramo da colonisação, que .é tão nec!)ssano 

• 1 f por a o descnvol vimento deste pa;z, estariam os aind~ r a-
é dlrigr- os de maneira que o se1 viço seja t!ito com a zendo da colonisaç:~o um problema? estaliam~• a!nda 
mJior per feição passivei. Que qualquer membro das fazcnd 1 tentativas, novos ensaios, sem que se ~atba a_Ia~a. 
csmara~, que nunca se tivesse occupado da adminialra- ? - t - bl' á 1 d -~ o ponto onde devemos parar o ~ove~no na? ena.Ja 
çao pu lca no gr o e eva o que Jil occupou o nobre colhido resulta,los mais seguros, mats sattsfactortos? Iloje, 
aenador, pudecse duvidar da vau,agem des·a separação, que se quer tirar dos particulares 118 empr~. as, com~ se 
não me ~ dmiraria ; mas niio porso delur de reparar que poderá f•u:er isso se nao houver uma repart1ç:lo cspc.clal· 
o nobre senador desconheça que os m10istros todos, e mente encal'reo"uda dtlsse serv:ço publico 1 Scrã quastlm
es,lncialrnente o do imperio, acbão-se sobrecarregados 
de malerias tào hetel'ogeneas que é quólsi impos~ivel possivel. 
consel(uir que c s rviço se clTectue com perfeiç11o, por O nobre senador censurou a re !acção do projecto· 
mais illust1 a dos e hab,litados que sejil.o os ministros. qna-nto ao § \ 0 i entrou em duvida se a palavra-actuaes-

IIa muitos modos de dl i~ ir os negoclo.i, e é um rltlle• podia referir-se aos ministro.; !ob a direcç1o rios qu~es 
o de poder o ministro Imutar-se a d .. r Ib~s o expedioote pass.sse ~sse proJecto. O nobre s.enador teve deseJOS 
o:dinario; mas pergunto eu: Q·lererá o n.bre scuador de mostrar a ma redacção do prOJI!Cto, ou de mostrar 
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que essa pa.lavra J.>Odil prestar-se a uma outra. intelli- Sr. presidente, o governo não en:ende q·Je esta lei seja1 
geocia. Era-Jbe fJcd t!r (.b;crvado que este projecto se ·uma lei iodispensavel, mas que ella é uma lei de couve. ... 
apre• entoa quando se achava á testa d >s negot:ws pu- • oi~ocia i o que IJ goveruo d."seja é que ella seja quanto 
bJicos um mmisterio, e que hoje e,tá um outro di {erso: : aote-1 votada pelo ~eoado, é o que nso po·•so de!ltar de· 
por cons quenc a., a pal..tvra-actuaes-nl\o s~ pi!>.Je referir : 11eclarar; e por isso desejaria que a discussão p•Oóre~ 
teoão ao. miUisterios q,•re ex.istem cread&J pela Jeg sla\~O disse, ~lim d:~ que no decurso deHa appareces~em. as ob
ern vigo ·• L·~go, essa censura do no\.Jre st:n..tdor n~o lo• : Jecções, e nos pud.es.emos refuta-las ou actHa -las, E e·· 
s,enão um meio de qu.e elle se serviu para poder declar;,r : guod:> ll força que tivess·,·m. 
q'i!8 o p ojec!o se prestava a uml in.:elligene:ia· diversa . O SR .• SOUZ.\. FRANCO:· - Se e·u pudesse, não .dig6• 
d.aquella tjU~ re•lmente tem. i emban•çar, mas impedir a passagem d'.sre prnj8clo, de·· 

Tamllern _cen·surou .o nobre senadGr o· § 2° p~r·f-<~lhr d~ :certa o [dria. Nau o podendo, tomo· a palavra uuicumenle 
- pendeocla!l- ;. creio q;ue o. ~obre seuador fo1 Jeyad.o a para q11e fiqt:H~ coa:ign.co o meu \'O to, para qae fiq,ue' 
csla.. ~ensura pelo mesmo espmto qu.e O· JevGu a laz"r a · escripto qae, tanto me>ta, as:.im ct rno em Lt d'JS as occa
ant~rloJ:. D<!claro q,ue .as -pendenc1a.s-- de que .laJl.l o ; s1ões cm' que se trata de de•pezas disptn.·a veij, d.:1 crea~ 
proJ<!ClO t~em ref~rencta· a todo~ _aqu~lles negoctos que · ção de empregado11· sem Ol quaes ~e tem pasaado e se· 
devem fi.car l carga ~o no·~o mJ.r.tLteno, m,s en·t etantú · póde passar, tenho sernpre· um voto 1.onotra r tive-o sem· 
correm pe a repart·çao do 1mperro. · pre, tcn·ho-o boje, e espero que hei de cont-inudr a tê;.lb.-

0 Sa. JOBll\1::- Podia s~r- depmdenclas -, Sinto q11e o mioisterio. tomando a si. o leg.ado da passa~ 
O Sn. MINISTRO DOS :NEGoeros ESTRA·NGErROS :-Não g-m dt:sce projecto, !Jça tanto t'mpenho o~lle. Sinto, por• 

digo o contrario; será, q:llando muito,. um erro de re- qule d'esej'aria a~i:lmpauhJr o ~in;.sc~rio em seu~ plojeetOJ,. 
dacçflo i e qll'em s~be se o projecto• ttm -dt·pendcn.:ias- s~ vo .sempre o mtu rrop 10 J.U.IZO· soLve sua collVt~· 
tm 1og~r de -pendcncias- ?' oJenc,a. 

• . . , Este proj,ecto, na minha opinião; não é· convrniente i· 
- O SR. Dus DE CARVALHO·:- FU:t ver 0 ongmttl. :estou concorde com todJs a·:~ opiniões 3U>tentadas p ·_lo 
·· 0 SR. MINISTRO DOS NEGOClOS ES·TRANG-RIROS :·- ·meu nob:e amigo SeB·àdor pela proviGciade MÍUJs Geraes,, 

Disse o nobre str.tad·or que tambem não era possivel que que :,liá> o q,ue quiiz mosiJ!ar é qu-e não bao conven!encía 
o senado q11izesse approvat e,lie proj~cto, quando a·ind::~ · uem vaotagelll a·lr:;ama no projecto; e que, se houvesse, 
estlo peoaen:te• da d•edsão do.mesmo senado os d;;cre· . aind·a assim o mesmo P' oj.-cto $e ria iooppot tano na occa·· 
tos que reforroárã:o as secretana:.t. sião presente. 

Tambem·. não me parece que eltl obiecção do n~bret~ O· SR.· DIAS DE CAJWALHO r_ .A:poiado·. 
senador seja p:rocedente i· porque, qu<tlq-u·tlr qll'e sep o ,.. . .. . 
resuh<Jdo da d\ecisão q'ne o sena·Jo tem de! proaunci<tr so . O· SR. SoUZA F~~NCO: -.:lenhorcs; refenrera Insto .... 
b-re as rd ;r~~~ d'·S seeretarias, é cl'Jro tpe esta d'ecL ã'D na des~~ proj~cto. Iwl!a e~tr a·do par~ apust(l. dvs ne_go
de 1e ser dadà na prese·nte sessão (ao m~:oos o governo c:o~ ~o ImpcrJ_? um c1da~aJ brastletro com as prec1.~as 
d·eEej •r la que aa commis.;ões que estão < m:arrrgad·.s des~e babiiitaçõ.:s, na.) o negarei, ru~s que, tec,do e.atatlo fora. 
trabalho :JS>im o lizessem), e, não d~vendo a txecução do Brasil por mu·1tos anuo.~~, na~ t~nha conhecll:ncoto M
dessa lei, que tem de pas$ar, $er i mm. di~ ta, é natural q•Je nbu-m das nos~as que·stões,, e pn'JCIP:alme~t'e diJS· questõ~a 
quan lo isto knba de acontece-r jâ o 1en· .. do se h ja pro. q u~ correm· por essa re p:~r tJÇ.ã~:' ass1m, po.1s, .n~o po_ d.~nd? .. 
Jtunciado eobr e· a rtforma 1bs outras sec: etartll$ • de d·Jr conta del"las, o que ll1e· v~tu à memona lo1 pedrr a d1w· 
sorte que a nova terá· de compor-se dos mf.smos 'ele- v1sAo d~ um:1 paJta q·ue en.:ont 011 JU•perior ás suas torças. 
mento~ e sob as meJmaa regras da1 cutr.a·s. P'or ~cm~- Essa, porém, Sr. pre.i<lente, f·Ji uma circu-mstan;:ia·pl:-· 
~uencra, t.ambem não me parece que seJ<~ u·ma obJa~çao . sageir~ ;. o miaisteno do imperio tem· sidl.l desempenhado· 
1rres-p?nd~veL eJsa que apresentou o nobre lt.n.ulor. . :até hoj.e, e de um. modo satrsf...tctorw, r ar um :ô hc.mem, 

Já iaHe1 q11anto ao num~ro dos empreg;;dos, e. d'use )em necessidud<! desta di,vioão. O meu nobre collega já o.
ao nobre s.en·ador que tAlve~ ~ossa_ haver a·ccrese··mo a . disse: o nobre Sr., marq11ez d~ Olinda, em idade em que• 
e1se respetto, ~orque no proJeCto n1o se trata, po·r eX:em- ; 0 corpo não se pode prestar tanto aos trabalhos_ como 
pl~, do secretano gt:ral e de .outros emp• eg~dos; m11s, $6 se em idad·e mais varonil, pôJe d~1empt nhJr satisfartoria
qmzet dar á nova secretiiria uma fó;ma Jgu.jl á das se 1 mente e$ie logar, e nu·uca ae d1&Se q•ue os trabalhos es• 
ct etarias existentes, pe·rgunto eu:. Nb temos que di·scu· \tavão a.trazado&o 
ti r b. e vem ente o· or~amtn·to i' Pou é· o orçameotcl occa- i - • , , • 
siflo opportunade serem attendidos. os novos cmpreaos UJ\1 SR. SENADOR:- E o Sr. rnarquez de M0n,A.egret 
que fie· tivertm de crear. 

0 
O SR. Souu. FnA:~co :- A:inda o nobre senador twuxe. 

o sa. Dr.u DB C.ARV'ALDO: _ En·tão para que eda li- ;outro ~xcropl~. o do Sr. pres1d~.:nte do coose_lho, quP, es· 
mi'acao do proJecto t· : tando IDCu.ml)fdO d.o~ pasta da fazenda, que e uma das de 

· ~ , : m~i·; trabalho, se Dào a p JS ta mllis- tro~balhosJ, a que· 
0 SR MINISTRO DOS .N·BGOCWS ESTRANG-EIROS":- E muito m.dor cuidado exige, pôd~ ao mesmo tempo fuer 

quauto al pessoal.· .todo o serviç·> de mini~1erio do impeno; sem que nin· 
O SR. Du.s DE CARV A.Lno :--E tambem q:tllnto á gu<:m teuh·.l ditJ q.ue el:e faltou. ao cump imcnto dos 

d. sr:ez.l. · seus dcve1 es. 
. · Como· é,. pois, que se di.z hoje q. ;e a p•lsta do imperio· 

O SR. l\fi~ISTRo DOS NEGOCIOS ESTllANGEI~OS': - A . não póde ser exercida por uma só pessoa 1 como é qlle se 
desp~za ha ?eser a q'r~ for absolutameotdoàl~pe.n;avel; diz. que a pa~tJ <lJ imp~rio P' ecisa ser dJvid d· 1, e que 
esta hmltaç~o. quer d.u.cr ~~mente q_ue os empr~ga,los ~~ esta divi~ãor q.ue se couf~ua q.ucl traz comsigo augr.ntrito· 
no<a Mecreta~.'a perceberão ilS me~~.,s vautagen~ .q:ue p.r. de despeza, pódc ser fe.ta na cccasi/lo pre~cntc de um· 
Cc~em os em~;~gad~s ~11~/ecr~tanas extst~::utes' m'.s ha grande deficit i· póde ser h.:lta na ccca,ílio presente, em 
a10 uma excepça~ a e8ta eb 8 • H a, .P?rexe~plo, a creaçã;, que urna cr.isese approxima ·na occa~ião presente em que 
do Joga~ de um ~Jrect~r gei:al ~u olhcial-nwor, e; ~ol t'anto, o tstado da Eu r opu amc~ç'• complicar nosso> ndgocio, e: 
ha de haver uecessar a~ente augmeolo de despt!za.' . to: na r mais prl'X·ÍUJa a crise q,•Je ~s medidas do projecto 

o SR. DIAS DB CAR ~ALUO: - M.ta o projeCtO hmita o qne hoje se lell na cu a hã.J de r .. zer apparecer Qt) Br~sil ?· 
numero dtJS empregados e a som ma ac~ualmente de·~pen- Senhores tenlumo~o cui,Jado com o eHado lin .nt.:eiro do· 
t.lida; eu nilo d1sse um:; inverdude. o cm o pui'z, não vamos aug,mentav as dejpez .s que actual .. 

0 Sn. ~~l~i'ISTRO DOS NEGOCIOS JtSl'RANGRIROS:-Enlão mente se f<Jzcm. 
se podt:rá !•ror da tJllllid~.1e des~a de.speza uma s(imma . O meu o•. bre a:~igo senado!' pela p ·oviucia Jas Ala6ó.S• 
que equiva'lu a •'ssa d•ilcreaça; podl:lrâ hava mtnos J't o d,ssJ: o P·OJ•Jcto traz llugmenlo de dcspeza, c n<lo· 
empregaJos; a rl.ll~r,·nça da d spt:za reverterá para o póde dclx.ar de tr~za; o nuu_JCro doJ emp1 Có•d,,s augm~'ll· 
:w~mento pro v, ~11t:ule da .do :ecrelatiO geral. Por con,e-. ta, augmcn ::w os $CUS vcuwnento~: o mtu nobre Mmgo· 

'~U·. ncl:.~,. nA o VeJO q.u ~· haJ!t excc~so de dtlspcza. , não CC! e LU.!U~ oc\:ultar a ve1 da de,. n;.o é d :ues cv1c tU~rJ..•· 
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::L m o projecto negando aquillo que está claro, i$10 é, acumulando sobre o tbesooro. c .da novo anno.J traz ao or· 
que elle h.• de augme,.tar as despezas pubi:cas. çam~oto um grandll augmt:nto di! de1peza; o aun 1 p~ssado· 

.Mas su;tenta elle: a Eu não tmtendo que haja econo· foi de mil e t .• utos co,••o~ a d~sp za o•dinaria e .fixa que 
mta st Hi.\o· quan :o se fu<:lm 01s despezas necebsaria& e a ,e accre~ceu ao orç- m nto, e e~ te anoo na m;.rcha em
aimií:Ji~tr;,ção é bt m d1ri5ida. • I!} um p1incipío g~Jr~al, é que v;.mos mu·i as dt!spez~s hão de accreHer. O que é·, 
um priucip10 q•1e precisa ser provado. Tambem Mil I e port.nttl, que de~emo~ fazer 1 Recuarmos de IC.das a.; des· 
outros economist. s dioserão: • Os estados uã:o devem pezas di~prn.aveiil, sermo1 muito cuidadCJso; l!a votação 
olhar para as suas rt:udas quancl'o teem de· marcar as des- :de llOv~s despe?.as •. 
pezas ; devem faze'f as de~petiJS neccs;aria.s. • Mas e»ta O meu noLre amigo senadLlr pela pnvincia de 1\finas-
esc~Jl.l está hoje condemnada. i Geraeljá o lli•s~: rer.uar <!as de>pezas di~peosavels não 

A escola que doauna é a q11e ensina que o· estad·o não quer d1zer não votarmos todas as outras dtspezas imme• 
<\,cl\'e gastar mais do que su~s rendas permittem; n:lO deve dmtas"' indisp<·nsavel.;. Mas, se a.camara dos d;;po te1dos, 
p~sa demas:adamt:n:e ~c,bre· a população·, porq11e é conhe· ie o s!.~l'l' .. do neste ao no, n.ío cortarem muitas d&s desr,e·· 
CldJ que, quando wbre a popuf ç~o ~e lançáo imp·.lstos zas, não llão de cons~guir colUa alguma importante pau. 
superiores ás suas l'orças, :i fonte d" renda diminue, chega o melhr•rclmt:nto do mei.o circulant~·. 
até a. stccar. Nao se póJJ com justiça lançar sobre as De~de muito-s anpo' q.ue se dit entre nós: «Não La se
geroções futuras o peso de novo1 empre:ti.uos, respon. o tio um m.~io de ev.itar a fraqueza do meio cir-culante : é 
sabiliaa-:as por divid.ts avultadas, principalmente p;.ra : dimimur a' des·pezas ào governa e melhorar as iodus
g~star cem o pes,o&l. tri<Js, de f& rua a pr~ duziretn mais e poderem sustentat· 

Portanto, seria necessario mostrar primeiro a grande o equil bno ent1•e a imt•o• tact'o e- a exportaçã~.~; » As· 
urgencia do Jll oj ·cw, para daq11i conclui •s.: que nã:l po- d~s,~czas do governo te. ão porventura d1n.l'int.tldo 1 Pelo 
demos passar sem a d.vi~ão da SéCr<:taria di! estad:o do, con·trar io, teem a·ugmeutado. · 
tegocios do impe1 io. Eu dizia em u..o do·s dias pasados: Podemos c~Icul~r 

Senha. es, tenh·.o ouvido dizar q•te o miaisterio ll m v a•· . em 60,000:000g a parle d"s. economias que Lz o Bra~il 
tos pr,Jj- cto~ d~ reforma na a~m.nistração; tem projectos inteiro em c·ada aonJ; e eu á1zia i>so porque era e é mi
tendentes a den:ar á> prov ncras, ou 1.10 rue·aos aos prt si : nha o,..i·n~ão q.ue um paiz nib pó) e de fóra.a _nenhuma. 
dtntes de pro viucias, muitas de~aas a t:ribuiçõ·e.; que hoje cou t.1uur r para as d'espezas publiCa$ com m:.1s do que· 
se d;z quo euibar:•c.ão o mini terio. Vt<jo domin:.r a idéa aq.dllo que lhe fica para suas ;.c~umulações anouas. Jtí e: 
de que o c~pilol ci culaute tem ~ido estr•ga•1o 0:1s div~rsas muito dtvrdir a I?eio. Se nó.; gastamos 60,000:0008 cçm· 
obras puLIJC~s. Ora, qudl é a Cl!nclusão 1 E' q.re se luo óe a; ddSjkZ<l!> puLl!Ca$, de•emoa entender que as econ0-
retirar Jo m ni.t. rto do iwp~r.o muií.as d~a attriLu;çõ~s mias dos particulares cheg?o a_ 60,000:0008. Entretdn:o
que elle tt:m, ao mdnos no J1zer do~ pNprJOs amigos do , conte~ ta se, d:Z-1 e qu·l hoje na o h a accumulaçõe~, qui! 
míaister:_?. ~·a, s.., se retirarer~ do minis- e ria do- impe1 i o ! o pt:1blico não ewnomisa n.da, e q~e M contrario túdo.s 
essas attnbt)IÇÕ~s, elle fi.;<tr á mu.to men:os sobreca· regado, 'os annos v~ll'h•S entriludJ pelo cap1tal g·•nho em anuo;; 
e, port;,n.o. ha d.~ ser en(ão ainda menos inútspen;avel 1 ~nteriores. Pois c.mJ é possivd, quaudo se· diz que· 
sua divbão do que é hojt!. ·u.o ha fconom-ias-, qu tnúo· aos lniJivrduos ~e·,róz coniH· 

Os trab.!hos public"s são de certo a queiras que de- ; ções de não poJerem retirar para si, para· suas l'amilias,. 
vem occupar muno a atteoção do min:sterio do impe1 i o, e pi! r a herança do:; filhos, nenhuma parte da· f, ucto de stus 
se não podem cootiuuar, se os homtns d.t ~d.tduistra.;ao traualhot, ainda augmelitar a quota que se tira delles· 
p~ra serem coherentes w.n os seu; p1fn.:ipios hão de para as despez., s d? estatlu? 
co:~rctar esses trJbalhos,se n.lo cJntiuuar a const:ucção de A situação é mutto grave, as despezas p~blic~s não· 
fatrad<.<s e de outras obras, d~ certo que o mlnistcr:o do podem ser au5mencadas com um re;d que 4eja; e, se os 
irnperio hA de ter muito menos que fazer. poderes do e.tado n:io teem meios, se o ministeri(> 

Ai,lda ma h ; o governo p: opõe q11e ae paue dos mio is- aetual, hMbil e zeloso como ~~ não pó de fazer ~om 
tros para as camaras mUltas d..1s attribuições q,ue boje que a despeza que se tem fe1to até agora,. e ~1nda 
aompelem ao mioisterio do imp.;rio e da f,,zeuda ~ são diminuid.a, Ja:tibf.;~ça os cncar5os publicas, a situaçãil do 
outros· tanto~. sen1ços qr1e se hão reti1 ar, e q,ue não hão paiz é ruelin.drosa, é pessima, o futuro é len:broso e as
d~ pesar m115 sobre. a se.,:r~taraa do impeno. O Sr. mi· , suBta for. Eu, po1 tanto, d-eclaro que n~o hei de votar· 
nrstro da fazenda atDda hoje sustent..,u a convenieucia es'e &ono por d.s1.eza neohu·ma que uao me pareça o· 
de r e tu a1 em-• e do mtlllsleJ i o do hnperio as loteria>. To mais indispen!lavel passivei. 
dus s~·bem 9ue as !ott·rias o,curão groa·le parte dlo temfo ' E.' o·Sr. mialstro do impe:rio quem me confirma nes~a· 
do mm1steno do unperio. S'e, poi's, se Ibe retirào mai~ minbL opin~áo. Quando o a11uo pma·lo se 'VOtou este pro
estes se. viços, porqu<! é· que na cris1 que se apreaenta, jecto na outra C11ma-ra por certo que a situação do paiz. 
no estado !Jnancti. o melwdroso do paiz, se hão de crear não era a me~ ma de h oh não havia ~eficit; enrão o Sr. 
deip~z:xs considera veis com a d'<visão do ministerio do miüistro dJ imperio podi~ apoiar esta 1Jéa ;. mas o actu.d 
im,>erio·?! Sr ministro do imp·.rio o que é que d·iz? Vou ler: (le"do} 
· Senhores, o meu ll'OÚ e.nnigo dtsse: ~ Hl .m.u1tos traba· • Vejo que na' actuJes circ~mstancias da faz~nda pu

lho; heterogeneos q11il hoje ~:mb:tração os dlfTereutes mi- blic.t nenhum augmln o de de~p.:u deve ser decret;.do 
nisterios. •ll.' verddfle, a cube 'e CJm esse11 trabalhos hetero. sem muita meu ta~ão, e que, po, tant~', a creação de uma 
gene os; não leuhão os mini.terios de oc~upar -se senào secretuia p.ra o coo~elho de estado não p?de ser l'~:it~ sem 
com os traballh s que lh.;s pertencem, por~ue as»im terá pesa1 em-se p1 imeuamente aq.•Jcllas c1rcum&t .neta$. • 
o miulstedo dJ 1mt>erio mui,a d'iruiaL.liJiâJ d~~sos serviços Se 1\a d'.:sp..:za que fo .. se n .. cessaria era a de l.lma 
heterogec1eos qu~ lhe! não t-erteocem e fi.:.,ril bab.litado scc: e·taria para o C· n;elho de est&do O con;elho de es· 
para Eat~sfazer •s suas t.brig•·ções. taJo uao póde pre~to.~r os serviços neces~a~ios ~tão :ó á· 

A·~red.t.) que n.1o temos tunia r~lta d'e [romens habilita- repaniçãu do imp~rio, mas ól todos ~J :ffiltllolerJO!l, ~ern 
dos, para· que de um mom.:nto pa: a outro dig. mos: • Nãu uma s, c etaria; erilretauto o nobre mumtro diz que as 
ha mais qrHm p :asa coru a puta do impe1H>., Acredito circumstanc'as do pai<~ uão cu~po~·tão e,~a dc>peza. 
rnt sm~ que o actu,.l S . mioi,tJ o J, impedo é um d.q.uel· Gtorou é, poi~, l.t ue S. Ex.. vem dep01.s dr·to apor ar a ncces-
les que podem multo bem cum o servcço da sua reparti- s:dad~ deata nova dt!S 11tza acc•e~ctdt.t? , 
çiio. Não é· em seis mez~s1 não é ale o anno que vem, até S. Ex. continuava d,zeodo DO seu rebt.Jr,o: (len:lo)' 
que se escl.areça eijse hori2.onte tent!uro&o, qu J o estado ~e « Purl!ce-me, ptrém, que se P?•ledt eh. g<•r a esse re~ul
ha de ar1 utuar, po1 tjtle o miui~t.ri'o do impe1 io uiio J't- tado, sem g ·anJe ouus dos co[,·es r.ubl;cos, tom~~<io 1t 

p<utc lliUÍto elos sr:us tr11b .I h.~~ ct.~u1 um novo ministro. deJ,beraçllo de aprüvcitar dJ pessoal du~ sccrt:tCtllUS de 
A~s!m, pois, 111~ rcconh··ç •, u;m a urg.:nciJ, nem a l Peor- e~t.tdo.J o que f.,r pn ciso 1 a':~ com1;o-Ja. • . . . 
lnruda.te do~ divisão. . Seohores, por es.ta occa.ra,) ~oJa·me perml ~id_? p~ I·· 

s~uhores. dt!S<Ie mul•O t.!mprJ que ae vai reconheceu- guotur ao Sr. preSitllllte do stnaJose.as con'm'•~oos llJ~· 
do que vamos cheó~Ddu a ci:cum,taucias do voltar atas cumLi<l.Js de dar p recer sobre ~s rblOJmas d.ts scc;ctu.·-· 
<b: m~itas de pezu; q•l~: s·~ teo:n accumuladJ o e v :lo ú.s jú apresent ~:~o 1'. u.• LraLalb..os. 

I 

1'1 



;:·,·. 

108 SESSÃO EM 20 DE JUNHO DE 1860 

O Sn. PRESIDENTE : - Até o presente aind.1 nada 
apresentárao. 

0 SR. SOUZA. FRANCO: -Então peço a V. Ex que 
as convide a faze-lo. E' o Sr. mioü·ro do imper io quem 
diz que se gastou mui o mais daqnillo que !e devia gas
tar i que se creárão lagares dispeosr.veis, rorqltf', l'li7 
elle, vou repetir suas palavras: • Torr·ando a ddiberação 
de aproveitar do pessoal das secretarias de e& ta do o pes 
so8l que for neces~ario para complda-Jo. » Isto quer 
diz~r que ellas teem um pessoal além do qae é neces 
sano. 

No mesmo relatorio se lê: (lendo) « A. nova organisação 
dada a esta secretaria de estado pelo decreto n. 2,368 de 5 
de março do anno plSJado habilltOU·3 p>ra bem de$empe
nhar os variados e importantes serviços que tem a seu 
cargo. Dclla teem resultado a~ v1:1ntagevs de serem todos 
osnegocios acuradamtmte estudados e prepar~dos nas se
cretarias antes de se apresentarem ao conheciwtn:o e 
decisão do ministro, de tiscalisar-se m1i$ minuciosamente 
a execução das ordens dadas e dos serviço~ que corum 
pelas di v e~ sas repartições anoexus, de mantt:r-re maior 
regularidade nos trabalhos, e finalmente de expcairem st 
os negocios com a conveniente celer1dade. • 

A reforma, portanto, que foi posterior á apreJentaçã.J 
deste projecto, poz o ministro em estado (digo ministro, 
porque nenhum n••gocio publico se expede senão p .r vi& 
dos minist os) de decidir todos os negoeios, o~ o só com 
maior cuid:.do e conhecimento de ca1ua, como com 
maior celeridsde: por consequencia, a creação de uma 
nova secret;tria é diopensavel, na opinião do proprio no
bre ministro do imperio. 

0 SR. 1\UNISTRO DOS NEGO CIOS ESTRANGEIROS: ·-
V. Ex. falia em relação ao expeaieote ordinario; a crta-
ção de um ministro é que é iadispensavd. · 

O Sn. S0'lJZA. FRANCO: -O Sr. minittro do imperio 
falia de todo~ os serviços da repartição; não distinguiu. 

Se alguma cousa eu tivesse a notar nessas rep"rticões, 
era o pesso~l cresci.io que cllas teem. As secretarias de 
elltado tfem tudo, menos quem escreva; chegou o tempo 
em que as secretlrias não são rPparttçõe~ d~ e· creven
tes, são rep:miçõ~s de peosadon•s ou coo. ulrores: todo5 
esses empregados são uma especie de coo•·ultores de ia, 
2a, aa, q,a e sa classe; de sor•e que, quando o negocio 
chega ao ministro, este, em Vt z de ler o pHrecer de uma 
p<ssoa escolhida, o parecer de 11111a Fec.;ão d:> conselbo 
de estado ou de um consultor, tem d-: ler o parecer do fo 
official, o parecer do director da secção, o parecer do !C· 

cretario geral, o parecer d·l consultor, e ás vezes ainda 
um parecer do cou,elho de e.~taclo; prrde todo o tempo 
na leitura dos pareceres, quondo creio que um bom pa 
reccr é mais que sufficiente, porque em regra taes cnn
sultas não poupão o temp1. O melhor ~ ter o mini&terio 
apenas alguem quP., con~ultando-lhe, aponte a lei e 01 

precedentes qne elle niio tenlu presentes; o mais é gas 
ta r. dinheiro e deitar 1'óra mil e tantos contos, como s ~ 
deitou lóra o anno passado. 

S:nto ter de VL t:r contra O projecto j mas não posso 
em miuha conscieocia votar por um projecto que au
gmenta as despezas, e cuja desneceas dJde se reconhece â 
prim~ira 'Vista. O meu nobre am'gJ disse que, por extm
plo, a colünisação é uma m;;teria muito impo1 tante de 
que o minister i o 'não tem p<1dido occupar·st•. ~Ias, per
gunto eu: Não foi a colonisaçl'io iucumbida p ·r cinco, 
~eis c mais annos a um dos nosso~ mais halleis esta· 
dí.:;ta~, que se dizia esr•ecial na materi11 ou que pelo me
nos a estudou? 

0 Sll. MINISTRO DOS NEGOCIOS ESTRANGEIROS : -
'!'em sido bom auxiliar, m8s scrnpre depende da ''on 
ta.•le dos ministros. 

O Sn. SouzA. FRANCO: -L0gl), com esse bom auxiliar se 
podia trr feito muito m:ois do que se póde fazer com um 
miui· Iro, q11e dura pouco tempo rn npurtlç~o e nao púde 
ser especial va matoria. Não é dahi que provém os cm· 
b~r~1~os que t(·m tido a .colonisaçilo. Sou d:tque!lcs que 
dcse;ão ve-la desenvolVIda; mas n11o é por c~rto com a 

simples creaçll'o de um novo niioistcrio, sem meios am• 
pio•, que a cnloni,ação pode ter desem·olviwento. 

O meu nobre ~migo confessou que se teem de augmrn
tal o numero dos emprt'gados e a despeta. Tanto basta 
p:•ra que hoje não votemos esta qnestilo ; tanto basta para 
que a deixerooi para o annn que vem; tanto basta para 
qru! esperemos o resultado do salvaterio apresentado 
hoje e de tantos salvaterio, que se estão 11presentaudo. 
Vamos a ver se este paiz nada em ourn, se havemos de 
ter uma abundancia ral que possamos crear, não só um 
miui1terio, como ma i• tres o a quatro, porque sem duvida 
;,lguma, se o m•ni~terio do impedo, t'nl vez de se dividir 
em do,1s, se dividir em tres ou quatro, muito mais habi
litado tlcarà cada um dos ministros para po ·Jer dar maior 
cuid11do aos trab:J!hos a 1eu cargo. . 

M,s a questão é outra:. é se temos dinheiro, é t&mbem 
a questãl> politica; é se, augm r.nt~d,, o numero dos mi· 
oistros, as crises não h ii o de ser. mais repetidas, as dilli· 
culdarles de orgaoisaçilo maiores; se nãn havemos rle ver 
augmentr.dos os in,~on~enienres da situa~ão d'ls gover
nos da dct1 ás da cortina, que se impõetll ainda aos mmiste
rios mais bem dispo1to•, ~Jinrta a homens como os do minb
terio ~cmal, em cuja boa fé te11ho depositado confiança, e 
a quem prometti o meu fraco apoio, meuos nas questões 
em que não e$t1verem na minha opinião, porque declaro 
que mais vale um v,,to consciencioso do que um voto sem 
coudições, nem 'e1e. va: um voto nest»s circumstancias 
nãodâ força alguma ao wini-terio. 

0 SR.. MllSISTI\0 DOS NEGOCIOS ESTRANGEIROS:
Apoiado. 

O SR. D. MANOEL: -Sr. presid··nte, quando o anoo 
r.as.!lado se discullu na camara dos Srf. deputados o pro· 
jecto oiier ecido por um dos membros deHa, que então 
f:Ccupava a pastl dos negocios do imperio, eu no senado 
proouncid-me immediatamente · cootra semeíhante pro
jecto, que foi charoarfv projecto do fomento. 

Não me admirei de qu;~ este projecto fosse a~resen
tado por esse illustre deputad,J, porque encarregou· se do 
uma pasta que exige hal.liltlações especiaes q1.e elle não 
liuha, muita prattca de aJwini~tração, que llle faltava , 
conhecimentos do nosso direito admioistrativn, que de , 
certo não se aprende em Londres, em Paris, nos Estado.s
Unidos, et:. 

Eu d ssc nesta casa ao proprio ministro de então : 
«Outra era a pasta que V. Ex. devia ter aceitado; se 
V. Ex. estivesse collucado á frente do miuisterin dos ne
gocios estrangeiros, é provavel, é mesmo certo que havia 
de deeempeohar satisfactoriamente as funcções importan· 
tissimas desse cargo. Mas infelizmente, Sr. ministro, di1ia 
eu, tomastes uma pa*ta para a qu;~J, digo com pezar, 
não vos con~idero sulficitntcmente hobdithd''· )) 

Esse ex-ministro, conhecendo que hav·a tomado sobre 
os seu' hembros um peso muito superior ás ~uas forças, 
o que fez? Um dos seus primeiros actos f.>i oll'crecer o 
projecto que hoj"! oocupa a attenção do st-n.1do. 

A camara d~s S·s. deputados discutiu este projecto lar
gamente: alli se mo.trou a desnecessidarle detle; que 
rm uma época desfavoravel á1 Dt1S:as finanças, c quan•Jo 
se tratava de medidas tioanceiras de alta imf~OI tancia, não 
era possível que se votasse pc·r uma de,peza que se não 
tioha mostrado ser neceuaria e indispell,:lVel. 

Eu não esperava que o act11al rniuisterio peu:sse á 
coróa que na falia de abertura da pres• nte sessão cr nsa
graue o mesmo periudo quem ses)ão pass<.dj, tinha sido 
1nscridrr em uma peça igual. Suppn:1ba mesmo que uma 
parte dos membros do actual ministerio não coucord.IVa 
com a divisão proposta no prtjecto, e me parece (não 
:.mrmo) que esta era a idéa do Sr. preside ore do consc· 
lho. Seja o que for, S. Ex. n:\o se 01:rnilestou favoravel 
1.10 projecto; bLl já é rnuiw; e UÓ$1 que l•nhamos de com· 
bater a medida, contav~m'Js com S. Ex nas no~sas fi· 
!eiras. 

Mas o que é vcrd~de é que n coróa recommfnuou de 
n. vo a medida, e que poucos dws de,;ois d~ comcçartm 
os nostos trabalhos eot,ou este projecto em discussão, e 
passou em 1n e 2a, sem se dizer sobre elle uma só palavra.' 

Eu quiz Ir go m .nifcltar o meu v0to; mas C$lC ann~ u:u 

if ,, 
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quero fallar muilo, porque não po3!o, e, como tínhamos 
aind.l a Sa discuss~o, res~: vei-me para entao manifestar. 
ao senado e ao pa1z meu medi dtJ proc•.lder; díindo as 
razões poi: que negár:t ao pro.Ject0 meu voto-na 111 e 2a dis
eu~são, e hei de nega lo oa a.a 

Senhores, depoi3 dos discursos que acabamos de ou
vir, p aferidos pelos nobres senadores pelas províncias de 
Mínd!·Gerae~ e do Pará, t~nho uma tarefa facilima, porque 
SS. E Ex~. Jllda deixárão a de. eju a respeito da necessi
dJde .de$te project•>. 

o testemunho do meu :cobre amigo que ha pouco tempo 
tão dignamente exerceu I:'Sse cargo; eu podia appellar 
tambem para o meu itJustre amigo que tão dignamente 
occupa ·o cargo· de ministro dos negocios estrangei· 
ro3, Ambos ell~s, com ·uma s~cretaria que não está 
a par d:1s necessidades d~ uma pro~incia tão importante 
como é a da Bahia '-·se e~forçárão para bem desem
penha a missão de que fo1ão incumbidos; ambos 
graogeárão o nome de mt~ito babeis, experientes e la
borio~os : trabalbárão muito, é verdade; mas, se tivessem 
a1elhor secretaria, o- trabalho teria sido mais suave •. · Qunnto á sua miiLLdil, seria cerbmente util que cada 

um dos !eis ministerios fosse dividido i eu n~o acharia 
isto inutil; mas, senhores, da utiiidacle para a neces~i.lade, 
e da Becessidade para a urgente dcsrHcessid<.dd, vai um 
e;paço g•·ande. 

O nobre senador pela proviocia de Milm-Geraes que 
encetu.u o debate .r~couhece sem duvida a utili:l'lde do 
proj~c o; mas não foi o mesmo nobre senador que de
monstrou que a medíd:1 t~ão era ncccssllria, e <iO me~mo 
tempo que as no~sas circumstancias não compo.-Lão este 

Direi o mesmo a respeito das províncias de Minas-Gerafs; 
Peroambu_co, etc. o~ presidentes de províncias occupão··se 
dos negcc10s que correm pLr seis ministerios, rião teem 
os auxiliares que acllão os mini~tros de estado, e entre~ 
tanto as proviocías continuão no··mesmo estado e não se 
dividem. ' · · 

augmen.o de despeza? . , 
Que o prOJI'Cto é desn~cessario, o nobre tena.lor o pro

vou, apontando differentes ex. ministros dc·s negocias do 
imperio, entre elles o illllstre ~enador pela província de 
Pernambuco, que ninguem 1lirâ que não desempenhou 
•ati ~factoriamente os impo1 tantesdeV'eres de S3e ~iniste~io. 
Nao furão só mo~os que occupárão a pasta do 1m peno; 
forão mesmo homens de uma idade avançada, em que o 
corpo e o espirita requerem mais repouso i por exemplo, 
o Sr. marquez de Mont' Alegre. . 

. Ora, se um homem s9, dotado de talento, de illu5tra
ção, de pratica e de amorao tralnlho, desempenha bem 
a1 fnocções de president1l de uma província como a Bahia, 
como não porlerá hoje o ministro do io:lperio desempenhar 
as funcções do seu cargo, depoi1 do elogio pomposo ~ue o 
relatorio desta reparli~ão ftz aos empregados e á reforma 
dd secretHia 1 

Pois, senhores, quando o nobre marquez de Olinda 
frz, com muito trabalho iem duvida, os serviços que Ja
bemos antes dessa reforma, tendo de lutar com as di.fll
culdades com que lutou na Bahia o meu l10nrado amigo · 
seoador. pela provhcia do Amazonas, não tendo uma 
secretaria, como exi.te hoje, montada com grande numero 
de empregados habcis, que estão mcrec. ndo enc'lmios 
p~m_posos do. seu ~ctual cl1efe, ní!.o póie marchar hoje o 
minJstro do 1m peno sem um cyreneu 1 · 

Um ex-ministro do imperio conheço eu q\te não perdia 
baile, theatro, reuniões, e!c., e corntudo sobrava·lhe o 
t&mpo pa•a dar se aos trabalhos da repartição. 

Já se vé, pois, que a patta do imperio náo é um bicho 
ão fdo como o querem f:1zer. 
· Creio me~illo qu·e o Sr. ministro do imperi? tem tempo 

tambem para tudo e procura cumprir os seus devereF. Os 
trabalhos da IU'l repartição são expedidos com a cele
·r~da?e de que ba pouco fallou o nobre senador pela pro 
vmc1a do P~rá lendo um trecho do rdatotio daquella re-
pa! tição. · 

. Log(), onde a necessidade urgente da divisão do minis
terio? ,l!:u:não a vejo. Não b1Htava q11e ho11vesse necessi
dade; ·era indispenu:vel provar que a necessidltde era tão 
urgeote que este anuo mesmo devíamos approvar a pro
posição, porque l ó assim se ju~tiQcaria o augmento de 
despeza que tlla acarreta. · 

.M~s, Sr. presid~nté, o nobre ministro dos negocios 
estrang•iros, que me: honra cem a sua amizade, disse ha 
p~uco: • Não vedes tantas repartiçõe:; impcrt;~ntes, cada 
uma das quaes é pnr si , ó b .s tau te para occu p;r todl a 
attenção ct.e'um homem 1 I) 
~ão vejrJ, coufesso que w.11 dos myopes; não sei qual 

é. a repat tJção das que pertencem ao ministerio do ünpe
rxo qu~ seja por si só bastante pa1 a occupar exclusiva
mente a at.tenção d~ um homem; eotenja.se ffe um hom~m 
h~·bil, pratico, d:.~. !o :!O trllbalho, como é S. Ex. Se com 
eífeito puzerem á testa. do ministerío do imperío, ou 
um moço sem e~tudos e sem cxperíencia, o que não 

. concebo, ou mesmo um bom~m de certa ida!le, jâ 
cansado ·c a!queurarJ,) pelos anno~, certament!l não po
dc:râ ser bem <!irigido. E'. não direi isto só a respeito da 
repartição d» ímperio, mas de qualquer outra. 

Não comprf·hend·J em um governo represen t~ti\'o como 
se pôde ser bom ministro de estado sem ter muit& talEnto, 
muita illust1 ação c multo amor ao trabalbo. Um ministro 
ue estado de VIl I e r as n ~cessarias ]Jabilitações, não só para 
b1~m gerir os negocias a sen cargo, como para nas ca: 
maras respond .r satisJ'.ictoriamente aos oradores distinctos 
que o combatem. Quando digo.que um homem pódedar 
expediente a dill'erentes trabalhos, que póoc ter a Jeu 
cargo não &ó a repHtição das terras, como out1 as ma i,, 
refiro-me a um homem com todos o~ predicados que acabo 
de expor. · · 

Pois devéras o mini~tcrio do impcrio será hoje mais 
diffi·~il do que, p:w exemplo, a presidencía da Bahia? 
'fem o presidente da Blhía os auxiliares e recursos de 
ilttO dispõe hoje o ministorio do imperio 1 Appello p~ra 

O nob:-e ministro dos negocieis estrangeiros fallou em 
obras publica~, em colonisação. Senhores, o. nobre mi
nistro, que é tão lido ne1tas materiat, que tem feito ai
tudo especi~l dellas, não concordará comigo que não é só 
entre nós que a cdonisa~ão é ainda um problema·, qu·e o 
é tambem na Europa? O nobre ministro sa~e melhor do. 
que eu que a França ainda lliio assentou em um syste
ma a respeito d<1· maneira de colonisar a Argel ia, de cuja 
pos$e goza desde 1.830. Esse problema, mesmo a respeito 
de rmtras part.es, Já está- resolvido? Que muito é que no 
Brasil aio d 1 esteja para resol ver·se? . · . . · 

Um ministro que contava entre 01 seus empregados su
periores o Sr. senador pela província do Rio de Janeiro 
não tinha nelle um auxiliar constante e prelltimoso? E a 
coloobação deixou de vir para o Bra~il em Jllaior escala 
por falta de um ministro especial? Que f~z então. o di· 
rector geral da repart1ção das terras publicas~ de que 
serviu o estudo acurado que elle fez sobre o objecto, e de 
que deu mostras nos seus relataria, annuaes ·1 

Senhores, os ministros ein geral não podem deixar 
de louvaNe !105 homens professiooaes que eJles Cba· 
mão para superintenderem nos differentes ramos de 
suviços.que pertencem á sua repa1tfção; j~ se vê que 
um ministro que não estudou certas matarias profunda
mente não estâ llallílitaâo par:J dizer: « Este plano é 
bom· ou má o • ; ha homens professiooaes a quem deve 
consultar, além da secção do coDselho de estado, que de 
bom grado se presta a auxiliar o govert~o sempre'gue é 
consultada. E serâ preciso tambem um ministerio de 
obras publicas 1 

O mesmo direi a respeito da repar-tição do; correios e 
das outra~. Um ministro de estado póde ter a seu cargo 
10 ou 12 repartições que tenhii.o relação com .o seu mi
llisterio, uma vez que essas repartições e~tejão bem mon· 
ta<lds. Asslm1 em França qual é o trabalho do .ministro 
dos negocias estrangeiros? O senado sabe que é um ho .. 
mem que qua1i todos os dias está etn baile,, jantares, 
reuniões politicas, etc. ; mas como desempenha eUe per
l'eítnmentc as suas funcções 1 E' pela o·rdem, pelo arranjo 
em que está sua :ecretaria i os trabalhos secundarias 
estão a cargo dos chefes daa repartições. Entreta11.to, os 
ministros fazem longos discursos no ·parlamento, e de 
certo nãa: deixão jnzer os negocias no esquecimento. 

O mlnlsterio do imperio tem uma secretaria com nume
roso pes;oal, colllultores, directores, etc. ; tem além disso 
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n secção rc~pectiva do conselho de esta.do e o conselho 
de estado pleno, e precisa de ser dividido, porque um h o~ 
m11m só não póde attender aos dlfferentcs ramos de ser· 
viço publico que correm por aquella :era.rtição l E' C?m 
etfeito grlinde vontade de gastar dmhetro e arranJar 
amigos! 

Direi o meimo, Sr. presidente, a respeito da instruc
ção publica. Qaal é o trabalho do governo em relação 
á instrucção publica? Pois nãq collocárão á testa da in 
strucção publica primaria e zecuodaria da ccHe pessoa 
habilitada? Nas p:ovincias está ella a. cargo das respe~ 
etivas assembléas provinciaes e presidentes. A Íllstrucção 
superior é dirigida pelas respectivas faculdades, com 
postas em geral de lentes habeis e t!e directores instrui~ 
dos e praticas. O governo encontra, portanto, optimos 
auxiliares neste ramo; e, quando appartcer algum negocio 
·mportante, lã estl>. a secção do conselho de estado. E 
~ioda se dirá que um só homem não póde prestar atten
'ão a objectos tão variados? Sim, se esse homem é nma 
nediocridade, com pouco talento, estudos limitados e 
1enhum amor ao trabalho. . 

Antes da· reforma da secretaria ainda poderh justJi
~ar-se a necessidade de um novo ministerio; m•s depois 
Jella é injueti.tlcavel. Parece que só se tem em mira crear 
llais uma excellencia, dar um titulo de con1elho, auac
ar mais alguns afilhados e esbaoj ar os dinheiros da nação, 
,ue não abunda em riquezas e que vê um deficit de mais 
le 6,000:000~. 

Até creio que foi uma complacencia do Sr. ministro 
·.o imperio r~ra com o seu antecessor; o nobre mini:;tro 
uppoz molestar o seu antecessor não fazentlo entrar 
m discussão esta proposição. 
0 SR. MINISTRO DOS NEGOCIOS ESTRANGEIROS: -Não, 

~nhor ; foi a convicção em que esrá da couvt,niencia d~ 
ou~a. 

. O SR. D. 11-IANOEL :-Então permitta-me que diga fran
amente: estão em erro. 
0 Sn. 1\flNISTRO DOS NEGOCIOS ESTRANGEIROS : -

óde 3er. 
O SR. D. MANOEL:- A convicção é er,onea. Haverá 

Jnveníencia em augmentar o numero dos ministros? Se 
sse permittido discutir este ponto, mostraria o contrario. 
0 SR. MiNISTRO DOS NEGOCJOS ESTRANGEIROS: -A 
mveniencia não está em chamar um novo ministro ; está 
n dar um novo ministro a certos ramal do serviço pu
ico. 
O Sa. D. 1.1-IANOEL :-Um illustre brasileiro que tem 
lo por vezes ministro de est•do Jiz com espirita que 
maior ob~.t:sculo que elle encontrou foi os seu~ colle· 
s; e por isso entendia que. se de v ião reduzir as pastas 
' seis a tres. E quasi que lha acho razão. 
A direcção dos correios tambem exigirá um ministro 
necial? E os defeitos que todos os dias se notão neste 
'110 de serviço serão remed•ados havendo urn ministro 
Jecial? Sim, em alguns paizes ha miniatro das postas 
dos correios. E porque não haverá tambçm no n~asil? 

Ora, Sr. pn:sidente, em um anno climaterico, em um 
no em qne o nosso horizonte não está muito claro, em 
1 ;moo em que se pretenie torn1.1r medidas que Deus 
eira não empeiorem o nosso estado, em um anno em 
e vamos ter rdáma eldloral, reforma financial, o pl'i
~iro dev.;;r do governo é observar uma severa economia, 
rque sem ellit as medid.:s que te tomartm em vez de 
:lhorarcm, ernpeioraráõ o est<>do actual das cousas; se 
uxo nilc diminuir, elle da;á caoo de muitas fortunas e 
uzirá á dc:sgraça muitas famílias. Co'n:o vam :>s decretar 

1as Jespezas sem urgtmte neces1idade? como vt~mos 
;menbr o runccionalisrno, tendo o anno pas.11ado gasto 
1m:~s enormes com as celebres •·eforruas das secrcra.rias? 
enhores, parece que o projecto foi feito com a in· 
çllo, não digo d~ illudir"nos, mas de illudir ao pu
~o; assim, se denomina a. nova iosr.ituição -minbteriJ 
a.gricultura-1 (e Olll lavradores q1Ae paguem para o 
ustro de quem ha. de vir a felicidade delle$). Ao ler·se 
roposiçao !uppõe-se que ha apenas a despeza de 

12:000U para o ordenado do ministro. 1\fas a nova secre
taria não terá uma casa, contínuos, correios, um director 
ou secretario geral, expediente, etc., etc.? Para que, poi~, 
se não é franco e se não declara qut.l a despeza ào novo 
minbterio? 

Nem creia o senado que se diminuirá o numeroso pes
soal que se creou o aano passado. Jã houve algum pa
recer das commissões a respeito das reformas das se
cretarias? A doutrina dos facto3 coosummados todos os 
dias crêa raizes. O que está ftlito está feito. As secretarias 
continuão cheias de empregados sapertluos; mas a pobre 
nação tambem continuará a sotTrer o peso de impostos, 
para retribui-lo> generosamente. 

Sr. presidentr, não achei a menor incoherencia no dis
curso do nobre senador que encetou esta di-scussão, 
como parcctu enxergar o nob.re ministro de estraDgeiros. 
O honrado senador dhse· uma verdade, e é que não ha 
necessidade dd um novo ministerio; e a prova é que o 
Sr. m~1rquez de Olinda e outro~ senhores desempenhárão 
perfeí~ame1lte o cargu de ministro do imperio. Quanto á 
utilidade, não pód~:~ haver nenhuma contestação; até ~cho 
que era melhor termos 12 ministros, cada um com i2:0ooa. 
Já se vê que a ut.lidadtl não era publica, mas particular. 

Peço encarecidamente ao governo que olhe com a mais 
desvelada attenção para o estado do paiz, que seja 
muito economlco, que procure por todos os meios de
bellar o d~ficit, sem novos impostos, com que a na~ão 
não póde. 

Será verd01Je que se vai propór uma reforma adminis. 
trativa que acacreta considcravel despeza? 

0 Sl\. MINIS'Il\0 DOS NEGOCIOS ESTRANGEIROS: -E~ ta 
semana meamo. 

O Sa. D. 1\IANOEL:- Veja V. Ex., Sr. presidente; are
forma ha de ser apresentada esta sem a o a mesmo; e quem 
sabe se tambem p;jssará este anno? 

Entretanto não se atten1ie a certas classes que vivem, 
não direi na misena, mas n:j, pobreza. Quantos membros 
dellaz são obrigados a contrabil' dividas para se manterem 
e a suas fam,lias? divid11s com 10 e U oJo e mais de 
juros; dividas que não poderão nunca pagar; dividas que 
vão progressivamente crescendo pela accumulação de 
juros. E quer~se um clero moralisa~o, uma magistratura 
incorruptível! 

liras, emfim, qJero persuadir-me qHe estou em erro; 
quero crer que em breve hào de mudat· as nossas circum
stancias. A. nova refo1 ma eleitoral nos dará representante~ 
que sejão a genuina expressão de um voto livre. Não ve· 
remos no par !«menta regulas de aldêa. A rtf'orma bancaria 
acabará com os ;,busos dos estabelecimentos de creiito, 
melhcrará o nosso meio circulante, e, em vez de papel, 
teremos ouro em abundancia. Se as duas grandes medidas 
que se reputão urgentes, e que devem ser approvadas pela 
a•sembléa geral na presente sessão, pro(luúrem tão bene· 
ficas resultadot~, eu serei o primeiro a bemdizer do mi
nisterio que as apresent"'u, as sustentou e as fez passar. 
Affirmo, sem medo de errar, que o ministerio merecerá 
as bençãoz da nação. 

Mas, Sr. pre:idente, ~ndo com tacto medo de reformas, 
talvez porque a idadtl vai cr<-scendo, e os velhos gostão 
pouco de innovações, que ouso pedir ao ministerio que 
não sejn tão reformador; que ma1 che com mais pausa nl 
senda dal ínnovações; que não acredite que os ~eus dias 
estão contados; que creia antes que ainda tem muito 
tempo de existencia, para poder ir reformando os abusos 
poucl) a pouco. E' um pedido, e ao mesmo ttmpo um 
conselho de amigo, que me não póde ser eslranhado, 
porque não tenho dtJsalfectos no ministerio; antes me li·· 
socgeio de contar nolle alguns amigos, que bem sabem 
que desejo ajuda·loB, ao menos corn o meu voto, e que 
não desejo succeder lhas quando deixarem as pastas. 

Sr. presidente, V. Ex. já está cansado, e a hora e~ tá 
dada. Termino, declarando novamente que hei de votar 
contra a proposi~ão. 

DJda a hora, o Sr. presidente declarou ·a dhcuss~o 
adiada, e deu para ordem do dla da seguinte sessão a 

~-

./ 

l .. 



SESSAO EM 21 DE JUNHO DE 1860 111 

continuação da discussão aqiada e as 011tras materias já 
designadas. 

Levantou-se a sessão ás 2 horas e 40 minutos da 
tarde. 

~:Ja s~ssão 

EM 21 DE JUNHO DE 1860. 

PRESIDENCIA DO SR. 1\UNOEL IGN.A.CIO CA V .A.LCANTI 
DE LACERDA, 

SUIIIMARIO.- Ordem do dia.- Creação de uma nova te· 
cr·ctaria de estado. Díscllrsos dos Srs. ma.rquez de 
Oliuda, visconde do Urugua_y, Vasconcellos, visconde 
dt! Abaeté, D. Manoel e Ferreira Penna. 

A's to :!ft horas da manhã o Sr. presidente abriu a 
sessão, estando presente» 3! Srs. senadores. 

Lida a acta d<t anterior, foi approvada. 
Não houve expediente. 
Comparecêrão _no decurso da sessão mais 8 Srs. se· 

nadores. 
ORDEM DO DIA.. 

CREAÇÃO DE UI\IA NOVA SECRETARIA DE ESTADO. 

Continuou a discussão, :adiada pela hora na se~são ante· 
cedente, da proposição da camara dos deputados creando 
uma nova secretaria de estado com a denominação de 
secretaria de e)tado dos negocias da a~ricultura, com
rnercio " obraJ publicas. 

O SR. 1\'IA.R.QUEZ DE OLINDA:- Sr. presidente, não 
direi nada de novo que já não tenha sido repetido pelos 
nobres oraGJ.orcs que me precedêrão hontem i mas não 
posso prescindir de declarar expressamente o meu voto 
nesta materia. 

A razão capital que eu teoho para me oppor ao pro
jecto é o e:tado de nossa fazenda. A ser a necessidade 
desta despeza muito ju1tificada, devemos oppor-nos ·a 
tudo que tender a augmenta-la. 

na poucos di:As o senado, a pedido do Sr. ministro pre
sidente do conselho, negou o mesquinho augmento de 
miseraveis ordenados aos empregados do supremo tribu
nal de justiça por causa dos apuros da fazenda. Pois, se 
o estado de no~so tbesouro é tal que exige e~sa denega
ção de justiça, como havemos de, sem maior nece.ss1dade, 
augmentar a despeza com a creação de um novo mi
uisterio? e de augmentarmos a desreza sem outro re
llultado que não seja a mesma despeza 7 

Se cu qaizesse prevalecer-me de uma asserção do 
nr,bre ministro dJ imperio, teria o mais valente argumento 
para contrariar e~ta creação. O Sr. mini5tro d1z no sea 
relatorió que com a organisação que se deu á secreta
ria de estado ·ella está babilitada para desempeuh::.r os 
variados e importantes serviços que estão a seu cargo. 
Esta asserção dn Sr. m;uistro não se refere só mente aos 
trabalhos internos da secretaria, á expedição simples·· 
mente dos negocies que por ella correm ; e.;ta asserção 
refere-se ~ao proprio Sr. ministro do imperio, porque 
S. Ex. diz que uma das vantagens da actual organ1sação 
é prepararem-se os trab?.lhoa com um estudo muito acu
raao, para o ministro os decidir. Portanto, não só os tra· 

· balhos estão muito bem regalados dentro da secretaria, 
mas o ministro está igualmente habilitado para bem os 
decidir, em consequencia dos trabalhos particulares que 
se fazem m secretaria. Se assim é, que neceuidade ha 
de crear outro ministerio ? 

E a di$se -se me quizesse prevalecer da asserção do 
Sr. ministro-, porque não admitto a sua propo.~ição de 
que a .secretaria está bt·je hablliWdil para preparar OJ ne
gocias:, tanto para •a facilidade da expedição delle$, como 
p~ra as dec:aõe5 do ministro. 

Um dos erros que h a neste negocio, e que faz com que 
os ministros não possão bem de.11empenhar as funcções 
annex~s â repartição do imperio, é a organisação que se 

deu â secretaria. A chamada nova organisação é a mesma 
que existia, não se melhorou nada ; o que se fez foi mu
dar certots trabalhos de umas secções para outras, e, para 
coroar a obra, mudou-se o nome do official-maior. Eis 
aqui em que consiste toda a reforma da secretaria do~ 
negocias do imoerio ; ncou como estava, e, ficando como 
estava, não admira que os negocio:. continuem como cor
riSo, isto é, atrazados, como ellcs todos estão. 

Quem é que o attesta é o publico, são as partes que 
teem negocj.)s n<~quella secretaria e mal~ em algumas ; 
mas eu só fallo por ora da secretaria do imperio, de que, 
por causa do atrazo em que estão os negocios que se 
tratão por ella,a~ parte5 se qaeixão amargamente pr.la 'de-· 
mora que alli J1a. em se prepararem .os negoc:ios e subi
rem á decisão do ministro. Procurão-se os p~peis, e não 
se achão. Eis aqui como à secretaria está habiJiLda para 
bem desempenhar o: serviços a seu cargo. ' 

O primeiro erro é a organisaçãn deRses serviços. O mi
nistro nao póde adiantar os trabalhos, porqtle elles 
nã? e$tão preparados ua secret:tria, e parle dos que 
hnJe se faz~m com algum apr arato (eu digo apparatJ, 
porque na realidade ha só apparato) é um trabalho es · 
teril, que occupa os officiaes por muito tempo, e cujo re- · 
sultado é nenh!lm, e vem a ser os chamados extractos ou 
informações qae se dão em cada papel da secretaria. 

Estas informações nunca dispeosão o ministro de exa
minar os negocios, de ver o:; do-cumentos em que se fun
dão as ma teria,. A's vezes torna-se necessario um extracto; 
uma informação da secretaria sobre alg:um negocioi mas 
elitabelecer em regra estes extracto~, 'estas iuform~ções 
das secretarias, feilos pelo official-maior ou por outros em-' 
pregados da ca~a, üto é occupar inutilmente o tempo dos 
otnciaes, com demora para a decisão dos negocios. Mas 
deixemos isto de parte. · 

A secretaria conserva a mesma organisação que anti
gamente. Com a orgaailação qae ella tillba acontecia o 
mesmo que hoj~, <JS negocioz se atrazavão, e o ministro 
precisava fazer tudo por si. Se o ministro tivesse a seu 
lado auxiliares que o ajud~ssem no juizo que deve formar 
dos negocias, podia muito bem desempenhar as funcções 
que correm por esta repartição; não são tão complicados 
que não baste a iotelligencia de um homem para o~ per
ceber. Mas uão acontece isto; apenas ha um official
maior, o qual lhe deve dar conta de todos t'S negocios. 
Não é pos~ivel que am homem possa abranger os varioJ· 
objectos que correm por aquella ~;ecretaria, ·e daqui vem 
tn~o o erro. Este systewa conserva-se ~.a variedade de 
.obJectos que co,·rem por esta secret:ma, e que com 
C:ffdto são bastantes, mas não tantos que um só ministro 
não possa dqsernp~nha-los. Como se quer, pois, que o 
miui~lro não e.1teja embaraçado ? Este é um dos erros da 
nova orgauisação, por outra, da alteração que se fez, por
que a organisJção é a m.esma, como já acabei de dizer. 

Procure o ministro dQ imperio ter a seu lado coopera· 
dores habeis, homens zelosos e intolligentes, que achará 
facil o trabalho para decidir os negocias, ou sejão de par
teor, ou sejâo publicas. Ma& isto não acontece, e, portanto, 
eis ahi urna das causa11 dos embaraços em que se acha a 
secretaria. 

O outro embaraço é a iogerencia miuda que o miniitro 
de estado tem nas cousa• mais pequeninas (apoiados), in
gerencia que não lhe dá Jogar de occupar~ae com as cou· 
sas grandes. Não discorrerei &obre todos os serviços da 
secretaria do imperio; ma~ apontuei um exemplo, a io • 
strucçilo publicu, e o que dis!er a e•tc respaito póde 
applicar-se aos outro1 ramos do serviço. 

A iustrucção publica, sabe o senado, divide-se em pri~ 
maria, secundaria e superior. A instruc(2t10 primariõt e 
secundaria está concentrada 11a capital ; a~ assembléall 
provinciaes podem, porque o acto addlcion~1l lhes dá eata 
faculdade, crear nas provincia~ os estabelecimento5litte~ 
rarioo como eDtenderero: podem, portanto, l.!gislar sobre 
a Jnstru ~ção p~irnaria e secundaria. Não é is:.o faculdade 
privativa iJas asscmbléas provincio.es; mas o filcto é que 
até hoje ellas unic11mente é que se tcem occupado deste 
objecto, e estou que por muito tempo h:t cle assim acon
tecer, não que não h:•ja nece$sir.lade de que o governo 
melhore CBte r:uno importantíssimo da educ;H;.ão do povo, 
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mas porque estca estudos precisão de cmaius. Não é justo 
que, emquanto não 1e assentar· no melhor systeroa na 
córte, se prop:agucm e~tes es!abelectmeuto.s nas províncias 
com os ddeitos que teem. A outra r:.~zão é a nece$~idade 
de se gastar muito dinheiro com este• estabcledmentos. 
Portanto, eu estou que por ora o governo não farâ bem 
em crear estes estabelecimentos litterario: nas províncias. 

Mas vamos á instrucção pri1mria e secunda' ia na côrte. 
O que acontece? O ministro do imperlo tem ingerencia nos 
concursos dos me~tres de primeira~ letras, o ministro do 
imperio tem inge:-encia nos exames e nos concursos dos 
mestres de instrucção !ecundarla. Ora, se um ministro de 
estado, que deve-be occupar dos altos negocíos do paiz, 
tem de examinar concurws da mestre$ de primeiras le
tras, de certo que não se pó de oçéupar das questões im 
portantes. r . 

Eis aqui uma das causas por que o ministro do imperio 
não póde tomar conhecimento seriamente das grandes 
que~tões, e vê·se obrigildo a occupar··W com esse) n~go
cios pe,1uenos. 

Quando .digo isto, Sr. presidente, não me exi:no da 
censura; eu me coruprehecdo nella·. O ultimo regula .. 
mento de instrucção secundaria é feito por mim. Mas, 
quando eu entrei a ver nos concuraos de primeiras le
tras que era obrigado a ex'lrr.inar as provas que da vão os 
concurrentes de grammatica latina, d:'l ariL!unetica e de 
contas de diminuir, fiquei espantado de ter de parder o 
meu tempo com isso, de ter de occupar~me com este~ 
objectos. Então assentei de regular-me pelas informações 
da ins·pectoria geral ;. mas ás vezes isto mesmo não bas
tava, porC{ue dízião as i:i:lfGrmações: • Este mostra estar 
muito habi!ítaclo, mas aquelle está mais versado naquel. 
las materias. » Via-me por isso obrigado mdtaJ vezes a 
examinar as provas. Já se v c o lempo perdido que ia nis&Oi 
eu n'io podia espaçar a decisão destes negocias ; dt!via 
desempenhar este serviço promptamenLe, porque as par
tes clama vão que queriáo a decisão dos seus concur.sos, 
e com razão, porque querião saber a wrte que tinhao, 
se erão admittidos ou não. Eu, portanto, via-me obri
gada a largar nego c: os importaute$ para me occupar des· 
tes objectos. 

Ora, é p.rec:so que um ministro se occupe com taes 
materias, se nas pruvincias os preridentes exercem func
ções' da maior Irnportancia, tanto nos negoci1,.s provin
cia~s, em que são os unicos juízes, corno ainda nos nego
cios gl)raes? s~ elles são os unicos juizes liestas ma terias, 
as quaes não teem menos importaucia por serem pr0vin
cíaes, pois que se referem á educação litt('raria do povo, 
não poderá o inspector geral dll. instrucção publica de:s· 
emplnhar estas .mesmas fuuc~ões na córte? não poderá 
elle ser encarregado de resolver sobre o pro vim eu to das 
cadeiras de ptimeíras Jetr3s, sobre os concursos para a~ 
dds materias secundarias~ sobre as nomeações dos juizes 
desses concursos? O presidente do conselho de instruccão 
publica; ou o c;nhecido pelo nome d~ inspector geral' de 
instrucção pu!Jlica, sempre é uma pessoa distiacta pelos 
seus estudos, traquE>jada na ·administração, como é o 
actUll, que é um conselheiro de estado; este inspeclor 
não estará h~bilitado para por si julgar destes urgocJos .7 
Um conselhe1ro de estado não póde Cazet· o que póde 
fazer um presidente de província? E' um doJ erros da 
nossa leg:slação. 

Apontarei outro exemplo. O regulamento das terras pu
blicas autorisa os vigario~ a i.:nporen1 multas na fillta de 
regi=tro das terras i os multadiJS recorria.o ao governo e 
reclama,.ão: • O vigario foi injusto; não apresentei as 
declarações .exigidas por lei, porque não tive tempo • ; 
emfim, davão as suas razõe$, Nii.da podia fazer o ministro 
do imperio em taes c~sos, porque não era posslvel conhe
cer de queHões de f~cto por esses sertões dt! nos1as pro
vincias; e o que liz eu? Auto ri s-ei os presidentes de pro
vincia para rmolvcrem essas duvidas, porque não era 
JlOSsivel que aqui o ministro.tifesse conhecimento desses 
negocios: o que se fazia era regular·se o ministro pelas in 
formações dos presirlentcs, c, como muitas vcze:~ não 
vinh1'io logo de principio essa; laform:tçües, mandava que 
os presidentes informassem ; isto levava um tempo im
mrn~o, c por llrn o ministro decidia, n'HlS decidi.a. wmpre 

srgando as informações doe presiu .. ntes, porque não Linha 
outros dddos por onde regular. se. 

Pois, $C $C reconhece que o~: pre~identt>s de província 
são os que ;;.tina! apresentllo os dado:; para essas deci· 
sões, sejão logo au torisados p9ra as dar e se tire do= 
ministros essas dependenGilS, porque nlo póde s·er juü 
quem n:io tem conhecimento de causa : isso é o que se 
fez autorie.aodo-os para isso. Como essa, são muitas 
outras nratelia5 i tudo recahe wbre o ministro do impe· 
rio, quando ess~s cou~as ie podt)m deixar a aulodJ>!des, 
aliás muito re$peitaveis, como os presi,feotes nas provin· 
cias, e aqui na córte o director geral d~~~ terras, visto que 
fa!Jo agora das terras. Fique limitado o ministro aos 
objecws em gran<le. · 

Voltando á iust. ucção primlria e secundaria, direi que 
reconheço que os regulamentos precisão d!;! reforma; Il.ló\S 
isto exige um estudo lento, vagaroso; além de q1le, o 
ministro do imperio tem a esse re,peit() auxiliares mnito 
importantes, tem o inspector geral e os inspectores dos 
coilr•gh~. 

O mesmo acontece com os outros ramos de serviço. Se 
o rnini>Lro limitar-se aos negocias em grande, achai á faci-
lidade J'ara o rezo] ver. · 

O que mais avulta aqui é a colonisação, que se :~presen~ 
tou como uru serviço qus por si só pó de occupar toda a 
~ ttença.o de um mini~tro. Senhores; temos feito tanto em 
coloni>ação que oão sei se é urna blasphemia dizer que 
é melhor não fnermos mais nada e reduzirmo-nos á 
escolha de um ou outro local para est;,b~!bcer uma ou 
outra coloni~ ou nucleo de popul~ção. ludo o :!!ais é 
dinheiro perdido; tenho medo de que nos invadão o the· 
souro, 10b pretexto de trazer colonos para .o Brasil; Será 
pueril este meu receio ; mas enten io que ·nos devemos 
restringir ;i eK.ec11ção do que Já eotá disposto, e para hto 
não é necessario que haja mais um 0'. inistro. •. . 

Se olhamos para a gragde mtiltipliciclade d11s objl'ctos, 
não ha dill'erenç:J. de umas para as outras secr.elarias. 
~que ha de particular é que os da secret.aria do impe· 
no zão destac~dos, sem connexilo entre u; mas não se 
segue que sejão complicados de tal sot te qtle n~o p~ssão 
ser comprebendifloa. Quão complic<::dos sã l os minis.te
rios da guerra. e da m~rinha 1 Quão varüdos ~ão os obje
ctos com que se occupa o minÍ$tro da gnerra? Quão :va
riados são os objectos da f~zenda? Dous ramos que aliás 
podiilo wparar·se, a arrec[:ldação e a disu:ibuiç:to, a re· 
ceita e a d.;speza, não estão unidos? E quão vàriado's são 
estes dou~ -objecteis em seu.s de. eovolv1mento~ ~ ,M.,s estão 
a ca1·go de um só homem, auxiliado pelo thesou!'o, que 
e: tá bern orgaoi~ado debaixo desta relação ; o m n istro 
desempenha pt-rfeit;,men·e as :mas func~ões, porque só 
se occupa com os objectos e?l geral. , .. 

O mes!llo acontece ao~ ·mmistros da guerra e d~ roan~ 
nha; teem auxiliares. Pois faça-se o mesmo ao mini~terio· 
do imperio, org•nise-se de outro modo a aecretaria, sim•· 
pltfique-sc a administração, q11e o ministro poderá des
empenhar toJos os seus devere>. Quando os negocies se 
mul.tiplicarem, então fJça-sc a divisão. · 

A' vista do que aca!Jo de dizer, e que mr.slra a nenh11ma 
uecessidad~ de um novo minüterio, como é que vamos 
crear esta despeza 7 O nobre ministro da fazenda já apre• 
sentou um deticit; mas deu e:>perunçll de que esse deticit 
ha de desapparecer para o futuro. 1'tnho .(é no desenvol
vimento da riqueza do paiz, creio n;:,~ gr~nde! elemt ntQS 
que elle tem para o .seu desenvolvimento; mas não con· 
fiemos tanto na Providencia que estejaroos a desperdiçar 
os $CUs benetlcios até termoll por i,çso castiga~os. Eu vrjo 
pelo mesmo rel:Jtorio do Sr. ministro do impcrio nect~s
sidades aLsoluta~ que nã"o se podem dispensar. 

O Sr. ministro do imperio aponta a necessidade da 
creação de uma secretana para o conselho d~ estado, e 
eu reconheço com elle a ncce$sidade desta creação, cuja 
despeza ha de crescer ainda mais com a dos auditore=. 
Ora, o Sr. ministro, tratando dos auditore,, uma das 
vantagens que apresentou para esta 'crcação foi a de pc
derem ser aprovdtadvs os actuaes consultores 1 Eu n:io · 
prmava achar unl argumento mais valente contl'a a crco.· 
çâo dos consultores do que esse que apre!entou o Sr. 
ministro do imperio. Diz elle que os consultores podem 
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SP.r aproveitádos, aproveitados, senhores, no conselho ·mais lison~eiras que sejão as n.)ssas e11peranças a res. 
do catado como aud.tores: isto quer dizer que elle> peito da receita, é prectso que nos- lembremos de que 
são iouteili mas, como jà se-fez esta d~speza, aproveite-se <t d~speza vai crescc:ndo to ia.s os annos em muito maior 
agora em outro ohjectu. llt:Jm; tomo nota desta con· proporção. . . 
u;são do Sr. ministro. IL.t creaçlies muito mlis necessarias, como sejão aa de 

Mas, trutaod > deste object(), não posa l deix:1r d.~ novas pro•·incia~, por exemplo, ne>ses sertões de Minas e 
fazer .sobres~hir um1 asser<tão q 1e ach•> no relut()i'Íü. de P .. rnambuC•.>, oadc a ac~ào da t~utoriJ::tdtl não chega 
Díss3 o Sr. ministr(•, refc.l'in.Jo-se á ne,~essidade de uma com rorça e ! n te h:~ grandes ele'Xlent:)S de riqueza que 
seérelaria plra o conselho de e. tau" : (lr.nrJo) • Dahi re· ~stão :.baunonados. Se o Sr. mini•tro propuzesse a creaçllo 
sulta a faita de nexo e dt! cnhereocia que se notão n iS de· de uma· prov10cia naquelles lagares, eu votaria pór ella. 
cisões do co.nselho de est:~do e a repetição d sso n 1S que~- ~Ias são p.:>sto& á IIhrgem estes objectos rle necessidade, 
tõcs já r~solvidas. • Qnero ler estas ex:pressõ~IÕ h1 d~ e vem e•t<3 outro, como se pude~~e melhorar a agricul· 
achar que o con$elho de estado n:'!o tem nexo oem cohe- tura, a col•lDisação e as ouras publicas. · 
rcncia uas suas Jeci~õ-~s 1 quem não estiver certo do que Diz-se que as di!spezas coro e>ta creaçã() reduzem:-se a 
acontece n~ conselho de e.,tado é o que ha de ded11zir muito pouco, u•na ve~. aj;roveitado o pessoal di:t secre
dessas palavras. E' uma accusação d<!Ct'nte, moderada, das ta ria. Eu appallo para--o tempo: nó• veremos o que ha de 
cottradicções do conselho de e~tado, debc.~ixo d:1 simples custar e•ta creação. 
obo~erva1.;ao da f..tlta de nexo e coh.:rencia nos seus trab.t· Permitta o seuado que eu continue a expór minha-s 
Lhos. Creio que esta parte do relatürio foi escripta por al- idéas acerca da organi1ação da secretaria do ünperio. Fal
g.um ofllc'al ou qaem quer que seja da secreta ri<~, e o !arei dtlttm liÔ objecto. Eu anoeuva, subordimva a in
Sr. ministro não lhe preitou mllitl at:ençi!o. specçãoda1'obras publicas á secretaria, debaixo das vistas 

Senh:Jres, para mim é objecto d~ admiraçã,.,, tenh'l dito de uma cornmissão de en;enbeiros, a qual formava uma 
mais de uma vez, a c"herencla das dcci•ões do conselh·l -ias secções da reJpectiva dir.-.ctoria~ porque assim o roi
de estado e da5 SUlS secções, ·estan lo separada;. Náo me nistro poderia e~tar bem inform~do do crue corria por 
consta que haja duas C•.losultas do conselho d~ e&tado aquelb inspecção. Actualmente a admlnistr::~ção é inde- . 
em sentido opposto. Qaaoto ás secções, t.tlvez se poj~ão penlleote, dá c:ontas uu:carneote, e essas coo ta-' nem vão 
.apres~n(ar pareceres divergentes. Mus é necessada ob- á ~ecretaria, vão ao lhesouro : é preciso que o ministro 
Jervar : primeiramente, ha objecto:: que podem ser re- esteja a fazer perguntas: -~ Como se fez- essa obra? como 
solvidos por modo d-Iferente, sem o[~n~a da justiça e nem vai •quella ? • 
dos interesses puhlicos. P.:sào ma. is no espirito dos mem. Eu podia aporitar muitfls objectos de despezas que são 
bras de uma secção cert!ls ra,.ões, e na Cipirito dos mem oecessarios, que se hao de fazer; que me m·l o Sr. rniois,
bros de outra outras razões: ahi Váo dous pareceres tro aponta eu1 lieu relatorio: A quanto vai som mar tuJo 
que se não c·::>mbiuão. P e.;cind.ndo de.1ta hypotheae, is, o? PortJnto, no estado actual das cousas, :Voto contra. 
pôde ac:nte.cer tambem que sobre o mesmo objecto todas as despezas que·nã•• sejão indisp~osaveis. 
l<aja di/ferente opinião: entjo ahi vão páreceres oppt s- Ora, o exame do1 trabalhos da rep:~.rt:ç~o d·) imperio, 
tcs. Acontece actualmellte um Clso deste.: o Sr. ministro como acabo de faze1·, mos~r:t que um _só ministro fÓde 
consultou sobre c1:rlo neg .>ciJ á secç1o d • imperio; seus · de•ernpenhar tod..ts e.>sas fuucçõ .·s, modi!l :.ndo-se a ad • 
me~broa furão unmimes em um1 opinião. Dtlpnis disto m:ni.traçâ'), não accurnulanilo-se sobre o miriistro.a deci
reunitl·Se e~tc1 a rta f.zenda; e os membros desta furão sao d~ n.Jg••cios pequenos, com~ está acontecendo, apezar 
unanimeJ na opinião coilttaria. O:·a, ie o Sr. millistro t:- da ref:lrma.Or;gauis~·se a zecretaria de modo que o.mi· 
v.esse ouvido as secções separadamente, 11hi teriamos nistro ~che collaboradoi'es babeis ao pé de si, e .não es ... 
dous pareceres oppostos.: e isto será !'alta de oe~o e co- teja limiúdt> ao l fi}. :ial-maior para ai. necessarias infor .. 
hercncia nas decisões? Sao opiniõe~ divergentes, como m~ções dos negoc10s. Voto, Sr. pres1deilte, contra este 
acoutece no me11mo cunselho de estado, como acontece proJecto. 
aqui entre r.ôs. II..tvendJ adivergencia que já notei, o 0 SR.. VISCONDE DO UR,.UGU:\ y: ~Sr. presilenta, 
Sr. ministro re1:1niu mais outra secção. O ntgocio está pretendo •otar pelo projecto, posto enxergue n~lle alguma 
penlicnle, e eu ainda não sei qual é a opinião de, ta ter- imperfeição: aínd.1, po: ém, q11e esJ~ impe fei,;ãtt·não ~eja 
ceir3. Reunidos todos o~ vo.tos, ha de rrlsul!"r um peu1a co,·d~rda, hei à e votar por ell<>. Cre1o que qtJando se trata. 
m.nto, e es~te fará a de.c;são. Destes casos podt:m·se de mJterias destas, dt~ providdncras perminentes .e de 
apontar all{uns; mas iato não é falta de coherencia nas organi•ação administrativa, não se deve attender, nem 
decilões. 'l'.alvez se possa apootaralgum CJSO ~e coa- euaLt~nJo agora, a quem está no ministerio.Julgo, porém, 
tra Hcção n.os parecerei das secçõds; mas 11ão casos tão di!Ver dar ai razões do meu voto. 
raros que não autorisão e»ta accu$ação, a qual nenhum Voto pela divisão. d.> miniJterio d.) impeiio, po_ ·_q !e 
cabimento deveria ter em um d"cumenlo desteJ, que vai 
ser lido por todo 0 mundo que lê a liogua. p Jrtusue!a, e. entendo que eatá mtnto sobrecarregado coro a' mu1tas e 
que pod )rá ser aproveit~do por alguecn dcl Jlngua estra- he.erogeneas mal e r ias que lhe pertence_:n. Porei de la~o 
nha para menoscabar 0 conselll> de eatado dJ Brasil. a ol>ject;ão. fundadil ~a despeza, que nao .reputo sérta, 
s u ob:ig .rto a protesta. r c.:>ntra esta asserção, a qual, porqu,., á VIsta do proJecto, impo~ta na qua~t1a de H:000$1 

l d d x t rd.'!Ulido dJ novo m:ni.ltro, e, atad.a que 1mportas3e em 
particu armente a respetto J conielh.l e e>ta•lo, t: ilb mai~. cumpria averigulr se esta despcza era ou não 
~olutamente injusta. Eston q11e não fui inteução do Sr. 
winistro ac~uJar essa falta de u~X() e coherencia, tomo proficua, e ell a repo.to tal. 

1 · Sr. presidente, a;~ se trata do mero expediente actual 
inJicão as euas pa ayra1 i Dili aceriOil e.;ta 1edacção da rrparticão do imperio, pôde it?r dispensado 0 pro-
Sêm bem reparar. • . , . 

~Ias, como ia dizenlo, eis ahl uma despeza, a da ae- jecto 1: essa repart1~:io pod~ contululr a arrastar-se C·lmo 
está. lHas, se se quer mellurar e applicar attençilo réda 

eretaria Jo con ·e I h o de esta lu, que se torna uecessari1. aos diversos e iroportantis~imo• ramoi de serviço que-lhe 
A hygiene pul>lica, a s .. liubddade d!sta cidad! pedem 6~ 1 ão incumbidos, e q11e pt:la ritór p11rte ala Ja se acb~o em 

g.randtl dcspeza i o anno p taS ii do já ~e creou a dt.i ltcn .e llUryao, crei.:~ imr.o•sivd que um h.:~mem s.ô sat1~Lça 
pcza, e e prt:ci~o q•1e se gHte ma i~ pJra nos p Jfmi)S ena tarefa. 
em estado àe d,zcr que esta ciddde é hlbilada por um 
povo civ.lis.ldo: é um~ tergonlla 0 que nój tJJospre A' repartição do imper:o p~rten~ m mat~rias qu~,.po~ 
::>.enci~mos por e>sas JUas. ex~m,-lo, DJ Fr~nça estao d:~tnLui.las .P-•r c.raco. mrout~-

0 morro do c~stello n~ccsaariameotJ h de ter um 1 rio~: o ministeno de esL~do, o m:nrsteru d() mtenor, o mt· 
soluç~o i 0 Sr. minhtro reconhece que 0 perigo é grave i nisterio da a~ri~ultura e c<.m .uerclo, o mini.terio dos tra-

.a necessidadt: dt: um:~ provideoc a é indtdiaavel. b..t)hos pul>l,coJ e o mln1stt.:rio da iustrucção publica. 
ll..t outco; muito.1 ol>jectos de dcspeza, e entretanto E' verdade que u circumdtandas ~ãl) drfi'crentes; mas 

créa s~ mais este sem necessidade, pol:1 acabo d,: é tambtlm ver d 1dc que o projecto dá dous mioiste•ios, 
lllOJtrar que ~e róJ~ r.m~diar tuJo. Náo sei onde Ire· em log~r de cinco. E/ v.erdaJe qrB a instruc~ão publica 
mos parar cJm eltes augrnent: s d ~ de p ·zl, p rq11e, por [lritnarb e secundaria está C!l :àrregad.: entre nós ãs as· 
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scmbléas das provin·~ias i é verdJda qtw as obras pu- : miniRtcrio do imperio, por ex. em .3lo, a pelada tarefa d' 
l>lic.l$ provinc'ar:s· llà\> estão a cargo uo gove·rno geral; examin:tr e deci<tir um1 infl:Jidadd de reclamações sobre 
é verdbde que os cli versos rumo• de serviçu perteu~eutes f, a nullidad~ de eleicões de cam~ras municipaes e juizes de 
repartição do imptmo nào tecm o lie>l'llVOivi!:ntnto c im ·paz ele uma grande parte do1 numerosos muolcipios c 
portancia que te• m naqud!e puiz. TucJ0 i:so é verdade · fr.-guczias de tod•l o imp13rio, hrera enorme em anooi de 
l\las note·• e, , m compem·ação, que ;,IIi ex1ste um 1 orga • eleH;ões, S,: não tinhamos então iu·lustria e se !l•ão tecm. 
uisa~:lo admin·i~traliva perfei•:a e co1npleta que nao 1~ nw~; • •ido nota veis os progressO I que ~etUOS feito depoi:, ao· 
que lllli os m:n:stedos teem at,:x;iliarts ext~:mos, c·-'rlecu· ·menos não· appareLlÍa naqu.dle temp' a q.'laoLidad~ d-e 
vos ou individu;Je' e p:of~ssiouaes que n.1o temos; qu1· pretençõl.!s a privdegios e emprez-a~ q•1e api>are~.:ru l1ojet 
é mais ddlicil estudJr c crcar do que mover o qt;e }á .e que não podem ser aUendi.ias e repellíri.J.> sem ex.am~ e 
eJlá organls;.d·o e ja funccit.Jna; e, íla·.Jmente, que ,,s mi- ·<-SI.~ Jo, c q.tle, &e n i o dão g·an les r~sulL~·~o,, enchem 
nistros entre nós c~tão em immediuto e d·irecto c:·n, act<' : rnu:to puprl e tom·ão muHo tempo ao· WJlllstro. ToJo~ 
com os serviços os mui.iin·sigtâlh::aute.;, que sã0 quali aem- ·os ramus de serviço cujrJ dcseavolvfdleoto póde t•azer 
pre os que tomão m:ti.~ l.eatpo. :riqueza e pru:'peridade ao pa·tz estL> n·.lquclla rtlpartiçrlo. 

U.n dos n~mos a cargo do ministerío do imperio é :i . (luizera eu qlle fica·~se ao atbirrio do governo clLstri
agdcultura, U'tlica fouttl dJ n-::s~a prod ucção c riqu~·za, c , buir vs aer:viço:l pel .s rep;,rtiçrJes, porque a dívi;ão q·· e 
a rc:speito da qual tu-ia est:í. pu r crc<tr, tudo pur f.,z,•r. existe, J!l~d·da llólque!la anli0aler..hld~ão, é em a~guu,a·3 
QUaes te' m- sido os auxiliares d·.l miubtro do iiDI•' riJ PJrles Vll.:Jos;•, 
u~sse import.u;is&írno r;,mo ? A. so~ierlad~ AuK.iliadord da · Vai-;e creJI' um m!nisterio do commercio; poi' bem : 
Industria Nacion·JI, soeied·,1de de paniculares, CUJO Z"lo :o commerc.o ex·eriol' c• tá hoje na f~zen.Ja, o comrnercio 
contr<Jlta com feu' mingoados rtcurso.?! E mais JJvda I ínteriúr n~l iooperio P'ois, senhores, uã'> Sl!l'Ú conveu:ente 

Ultimamente, quiJ!lf!u for i.iJ orgaoi$adas a~ seact,tria) : rf.lunir tod~s esta a ma terias, que se l:igãu tão cslreitam .Ut~ ?· 
de e${Udo, procurou-se classificar e Jegu!dr r:nelb. r os Uwa de dua~: ou passe o commerdo interior p:.~ra a fa
.servi~os; pJ1ém eu creio que o que se l'r!z é mais app;~- ·zeo1lJ, alvitre q;ue euju.Jgo meno, conveniente; ou p!SSefll. 
rnto qui! realidade, porque l'altao auxiliares I"X1H!lJS ,ambJs para a repart11;ao do 1mpdriu E, se nesta divisão
que levem 1'6-ra a acção fl',) miPistro, qur:: executt~m, e qne se fizer app,.rec~:s:e· algum incoaveuien.tt>, porq11e é 
~::x.ecutem b~m. o que 6 o principal. E .em certos casos: hoJe que C(}::neçamos :. desembtll·lhar a COlllU$:iO em que
lião é po~sirel tê-bs aiula, porque o se1 viço não dá temo·; es-tado e a pó-r as nossas co-uHs em ordem, não é 
para isso. melboc que o governo vá remediando o~ defeitos pouct> 

Outro romJ a ca:rg,o do· min!stCii<l eh imperio é a mi- . a poucol segu·ndo os ~Oll'o~lhos da cxpe!ienct..t1 Pu! isso, 
11eração, cm que tanto tecm progr.;dido ;u n:Jçõ-.~s moder· Sr .. J>re~ldenle, eu preferma. um o.~ d·i.: po.•Jçao que dcn;,a;&~ 
nas. Em qu<: estado se acha a uuss;t legi&lução wbre e II::? • a. diSJrtbu:çã~ dcsles ramos de serVJ.C(ú ;,o g:ovem· J; LoJa
A Sli.:i b1ue ainda está no a nu) de 1603, r. a é{)OCa d..t orda- . via, se e~ la ntto apparec~r, ucm por 1sso dt:JXiifel c.lé v o t·J.r 
naç_âo ptlilippina. Não seria conveniente rever essa legis- pel~ ~roJecto. . 
laçào, ~ccommoda-la ao~ nosso~ tempos, pr\HDo~eL' o . Luwtar-llle·hta a estas obscrvar;õ.~s g'rac;; mas, com.o 
up.rovei\a:meoto das 1iquezas que encerra o nJss:~ solo? :um Illl!'stre seta-Jor por Pernarnb~co ac~I.Jo~ de occupar•· 
E póue o ministro do imperio, que mal póJe acudir ao s.e da parte do rel.Jturb d'l S:·· m<ni:Jtro d.o unp~rto rela· 
expediente miudo· e diario, applic<lr-se a estas C<)US&s? 'ttv;~. ao coost!lh,J de e:mJo, juJgo co-n·Venteule ducr al:íll-· 
Ninguem o di:á-. :mas pala~ras a este rcspeitu. . 

O defdto e a impe1 feiç'áo que enxergo 00 projecto con· · Njt'!J cre1o que as expres•õ~s do r~ lato no tenhão o al
~i.•tem eru que d:c adJp:a, comn })Jse da distril~uíçllo do> cauce 'f'le a.:.> no.~re ~i:nad r. p_1recc·:áJ ~.er, po,to que 
dtVCISJl rumos do aerviço pelos dous m ni•terios, n a SUl re•ÍiiCJJ~~ s. prtsl~. a .e~s~ mLelll~~n~t.l. . 
regulaml!nto actual da seúretlrb do imperio. Estou con . , lb ~u~ e!It~Lto, Sr. pe~Id<Ja,e, C)tnO .~m q_uast t.odJS 
vencido que fóra preferível qu:) a cJntribui~ão dos servi- · ~s no~s ~~ COilSJs, l11l_l.1 de oex.o e 1\a~~-'nta no~. traualh_oi 
ços pelos ministerio; fosse encarrcga'.lJ e deixodl ao . do C~0$6 ho de c:staao. Essa m,t tut~ao está a1nd J hoje, 
governo. Esta me.jida 11~" 1 rr~receria inconvenicutes, e ~tlpulS1~.e 19 aa.llJ:~, uo n:·e)m?, e~tad•) tem q1

1a a
1 
.. p~zeràG> 

.. elo contrario traria vant 1uens a sua cl ?rgaatcJ. e o. seu rc 0 U ameno, que ilr:.tJ um 

.r: , • • o · • ruero tn ato • 
. Não te.na lOCOU vemenles, r~rqu~ e$$ a me r~ la Denhum:t o mJI. não vem sórnente dl catua que o Sr. mlJistro do 
l~fluenc1a1 .nell_l al~ance ~o_lmco poJ~ ter. Nao é uma m~ • impe io apontou, nem ct.~ culpa do corhelho de e1tado. lla 
d~da c~nstuucJOnal e poh_.Ica, mas s1m merament!'l adm:- · secçõds diJJ',renteo~, compostas d-e m:::ml.Jros d ffereotes,. 
lll:>lratt v a. Nã > alonga a. C$phera do po ler ex 'cu h v o, uão e que trabalbão separadamtm e sern n.-xo cni' e si. Todas 
lhe augmcntll as attnot:!Çiie.s,. nlo ~~tera as ~~:ns relações aquell.1s p~s.;o<~s qut:l 1etlrn.pratica d J a Jrnin:.st!ação s .. bem 
c?m_.os _oultOS poleJ es. d~1Xa :lhe ap nas a l~b~Jd..1:ie ~e que 01 u1Las vezes 0~ uegoCJo; dtl uma reparlH(ao JOgão com 
d1slt!bu1r e regular a s~a ta~ela ccnf~rme a expenenc1a o.; de outr11s; qu. mu1138 vezes cm diversasr.'.lpJr !l~Oes ap· 
l~e ior mostrando que e tua·s. ~onve01eote a bem do ser- rarece a Wt!~ID 1 questão. Podem dtver.;a .. se~l(Ões ter so
yJço. Não alt .. ra a .re~po~s~b1ltd .d:, p~ra a qual pouco bre a mesma mat~ria um modJ de peusar diii!!rcnre. E~sas 
ln!p?rtl. que a medtda $CJa to:uad". por esle ou aqu~!h· divergeacias pod~m escapatil miai~tcos dill'e;eJtes. 
ll.lolsterw. Qu:tndo o po.i~r ex~cuLIVO entra em rda~ods Er. preciso ~Uí! !Jouvtls:~e um cri:ol, um c~tliniJo, q11e 
com outro podt:!r e exerce funcçoes, apro;·.n~a ·se como pn reduzisse as d .. ci,õJ• a uma iadi 11,easu vel ua r Jl'rniddde 
der execut1vo, enl~ ~~ apresent.a c::d 1 mwt~trosepar:tJJ· ,que fic 1sile servind, de! regra, de rnod.1 que a ru"tcria.h ... -
lllt:llte •. Portanto, a cl.rcum;tl:Ja~J~ de perieoce~ um ra~o vidJ por Jíquid.da Dá<> f·Utr·a~se mais ell'.l questão. 
da ser!JÇO a este ou aqucJle mw1sterw não p.Jde ter 1n· Ac,;rcsce qlle o; m<!mbr.,s das secçõ"s muJão; sabem 
11ueoc1a lll..l!efica. Ull , entr:J.J Oulros de dtvcrso ·Pt:ll>.tr. 0~ utioi.tro tam"" 

Sr. presidente) a base da competencia do mial,terio d') btlm ruud.to fc&quc!~temeote. Não lu quem c,,n~eL v e o 
jmperio é ;;iod .. luje a. carta de lei de 23 de ago>to dt fio das tradtcçõ~s. A~ coosuh .s ~nJáJJ espatli'ilda> pelas 
182 L das có:tes co:~.>tituiu\cs e· t;eraes de Portug:1l, divt~r~a~ secrd ,rias. Accresce mais q··e os núut•tl'Ol 
lldoptadJ. entre nó; por outra carta. de lei tle 1823 .. Por ;u m . .ij da> Ve-z s lllào tt:em temeo de prtsidir ás S.:lC• 
lllU dccr.eto e instrucções, creio que .. de 23 de .(:wei o ?e ~ii ·s, comJ llii.lild..l o reg~t.memo. Acct·cscu aula. n;tais 
1 8!9, fettas pelo no;su JwnraJo e 1 Justrl.l coJoc~.i o 81. que as conmltas, q•~au St!tn(lre l xteusls c rcJ1g1•1as 
marquez de Ab~aut,.!s, furão declarai1,S n:ínuc:t ea com' as do> antigos tribuuacs de cou.ulla, rLtUJ sempre 
men!e as dt•spczas q·Je dev.ião c >rn·r por cada min :s coucluew Jormu1ai1uu dtlci.ÕI!s; que as Iesoluçõ.:s tam· 
ter:o, e por es.;a m. n ír• Deou explic~d.t e d .'IC.lOVOI- b~m as n.'lu Lruwlào, pois que pouc;ts v.:zts sao reduZl• 
v.da a.-!uella carta de lei. J>e 1821 pua cú tcem deco r!lu d.~ a d,crt:los c poucas vete~ puLd.cadas, n;l!acu.lu lJ• 
~\) anuos ; de então p.1ra cá, Deus Jou vailll, tem.1s Je~pc· Ctl ll r .blt.;açfLo de tào fX~I.'I18l>S dt·CUtiJcnlos; de modc) 
:ta lo algum caminho. N!io Ctilamos no mesmo c~LJdo cm que IlJuita> vezes o.~ prot>WlS con~eth~iru~ do o~tado fi· 
que <·sta {artltlS então, o servi~o tell'.l cresciJ.v, c mui.O.• cão ignorando a rcooluçà.) toma ~a sobre sous pc~rt cere>, 
ct~·.s seu~ nmos se leem dcseuvolvL!o .. EuLW n:~o c ali~:\ íW q11e uem t.d ... s í\S rer•t.utiçües c:ornimwiciU. l'~ii•.' é, poí· 
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tanto, dJ adwirar que haja Llta de nexo c de lurmouiJ lificado seja, todavia opponlla-me a esta reforma e vá 
cni tu .-ln i,to. g• adualoo.ente impugnando aquellas que me parecerem 

Eu fui, Sr. pl'esi !t n:e; um doquell· s ·que saudou cm iacoovenieutes, que a ex.reriencia uão 1iver sanccionado 
1841 a Crl·:l~tá·J do comelho de estado como a ce uma e que o tempo em sua acção lenta e civilisadora nj;;iLe 
in tituição ctestiaada a prest~r grandes serviços, soLrctudü e reprove. 
IJa o gcubaçào e dcsc:n.olvimeuto do llJSSo ~ystfml1 ad- Senhores, depois da palavra grave e autorisa.da do no
minist: a h o. Creio que o~ tem prest~do mui valiOS:O$ e ure $COador pela provincia de Pernambuco, eu e~ta .. va. 
que pó.Je prestar aiuda m tiores. Era n~ceuario que os sem duvida dispfnsado de eot·ar ne;te debate para de~ 
pontos duvi J(.sos,que elle esturl., examina e l1quida, Ocas· moustrar a ioUiilidode do· prnjecto de que nos occupa
sctnliquid;.dos,qu~:>aq•lilloqucfl~oallquid.dofossepiJuli· mos. E' esse hoaréldo. seu~dor quem disse com à longa. 
cado e conll c:do de t' d•Js,e lieazse dectdido por umJ vez. expenencia admiai&tMiva, é ell.e q.ue uo~ informou que 

Póde me1mo d;r-se o caso (e nâ·O será por ce1to por a repartição do imperio, se nao marcha de»emb;.raça
culpa do:'l conselheiros de cstadu ou do~ m nistros); póu~ • da mente, aão p. o.:ede o mal de ll:lverem seis ou sete 
lne.smo dor-se o C·•SO d·~ PHCC•·res e dcci.ões coo !'adi· miuutrai; pt o.vém, s·im, da wá dirtct;~o dos traba.• 
ctorio.; sol.H·e a meóma ma teria. u, presidentes que fazem lhos d·a secretatia de e.1tado novamtnte reorgaoisada, 
commuoicaçõcs ig11atS aos uânisteri,)s d.1 imperlo e da reforma que eu, pediudo t:mprestad~ a pal<ovra eloquente. 
j,ustiça, priocipal..~.~e!ltc soLre assumptos d~ segura·nça e do nobre seu~d.or peta proviucü do Rio de Janeiro, ·direi 
trauquillidadtl publica. A. cornpetencia tios mínistt!r os . que é antes um apparatu do que realidade. 
lião está ~obre a lgun:i pontes L cm d;scrimiuada; h a ma.- St. pre~idente, o Sr. n'inistro dos negocias e!trangeiros, 
terias que se ligão por t;ol modo que não se podem discri que tomou h ontem a defesa do proje~to, DúS d issc: " E'· 
minar bem. Cada miui6tro mltuda o negocio á sua secção. preciso cr,ue qu~nto am~::s pa$se este projt!cto, t:lle é na
E1sas secçõ~s não se j uutão. A qualidade de co.a elheit o ce:sano; a adruinistra~ao se vê iohibida de camitúarsem 
de esto~dl) não !Jz. com qu.: todo~ pen,;cm do mesmo modo. que do m.inioterio do imperio ie desliguem v a rios ramo$ 
Um.1 s':cr;ão tocara o negocio por um moJo, outra po1 de serviço que alli se tratão. • E S. Ex. foi franco, con-. 
outro. Cad1 minist; o póde tambem encara-lo àilfereu.te- fessou que as de.::~pezas deverião accrescer; mas que a 
mente. Ila IDU:tOS negoci.>~ IDÍLlUCÍOSt.U qJe 0.0 pcidem ir COU~ideração do<tug,mento da de;pezauão devêra iulluir. 
todos :i o const:lho p.leno. A colbulta de uma secção ,.ó.le no animo do senado para a rejeição do projecto. o·· noLr.e. 
ser resolvida d Jrantt: um ruinblerio, a da outra por outro. ministro dai negocias cstnm~eirol está em nota vt:l co'n. 

A mesma questão cxdminada e resolvfJa hoje pód~ tradicção com o ~::x-ministro do ímperio, o Sr. Sergio Tei
apparecer pa,s .. d;s tempos. SupponhJ-$t: que são out· o .o xeira_· de Mac~do, pessoa a quem consa~ro a ma i à pro
os membros d..t secção, outro o relator, e q<~e é di- uunctada afi'~Jçáo; está em desintdhgencta· com esse boa
versa o min:stro. O tJegocio é examinaJo como se fos,e rado ex-ministro, porque ell~ na camara do:~ dt:1,u:tad(;s. 
apreseuta !o ptlla prkue1ra vt-z. Nào é, portanto, de ad- q11and<> ~u.tco~ou o projecto declarou que a crea~l!o da. 
mirar que ~o,~áu hàver d,~clsõ~s coutr;,dictori. S. 0 que se nova sec:et.ria não irnp.ortava SóCriticio nenhum do Lhe-. 
segue ddqui é que é in lisper:.savel alguma wetli11a que souro. Ahi e$lão os seus d1scurwJ, que podem 11er lidos 
centralise essa' deci.;õ~s e c;;tudrJS1 que lh-\Js impmna e que eu coniultei nos a.DnJes da catriaru d9s deputados •. 
un[for!lli.lade e oo~~ harmoni~e. Aht S. Ex, respoodeodo a oL,;ervações que se f;.zião e 

o sn.. v -\SCO:'i'CF..LLOS : _ s ·. presidente, se eu .aão que punháo como em co.atra1icçã·o o ministro, que, ao 
tivtsse maoif",:stado já na c:~sa 0 p;n1ào contraria á propo- po~sso que declarava que não Sel devia augmt~otar um. 
siç'lo que se discuie, de certo me contentaria em dar re;;[ ria despt:Zd. p.ubltca, vinha p.d.r este augmento~. 
meu voto sil~ncios,'Jinente em Cl'llfa<midade de$ta mi oLa dizil: o: Não, e~le p; ojccto,aão lmpJrla <~Ugmento al6um. i>, 
~ntcrior delibcrd~ão. Mas, coruo se 1e~m enunciado quasi laclino•mc a crer que na verdade accresce1 á desreH 
toJos os uu:u~ uobres coH~g~s qu! t~mbern, como eu, no 01 çamento, porqu:mlo é vi;to que um novo m Dtltro 
h~viá'l dito que n.io votavà1> pela proc()jição. da camara que ti .er de 1uncciouar ha de necessariamente ter vtnci
LemporariJ, é logico q•Jc eu dô os motivos por que a~sim mcntJs, bào de 1e lo i5ualme1Jte o secrewrio geral; o. 
proceJo. . coasultor se se lhe qui2.er crc •• r m:~is c:;~a wtidadc; m~as 

Come,~arei, Sr. presidente, por uma observação geral te·lo-htl.o uecessari&meute os tmprj·galos do correio, que 
To.:amos a q11adra feliz das rt formos. Não s~ t1 a:a só de sao nurneros.Js, e os empregados da rcpartiç,1o das terras 
alterar a orgacú18~ào ministerial; na. outra camara p o- ·p~b.l,c:ls_, que,;a1i.ão a fazerpar.te das ~ecçõe.s d? nov() 
jeétosimportJIItl!S SI! t~em ~presentado, propondo alterá· mtnt. te nO; pOi'({Ue O S,·, eX !D!Dl~tro dO l!UpCrW diS.le lla 
1 açõe• seusi veis e gru vts em p •tlt•ls da nossa legislõção caoo.ara dvs depulados que os orden:~dos destes func~io• 
. eleitoral. OuLrúS projectos já o1lúeciJos alli, e embor.. nariol deverião ser eq uipan dus aos da tecretaria d(). 
ainja ulo di$CUtHos, e alguns Ot>tros mais que se au- imperio, e ae1á grave JDjustiça chamar para a uova rc., 
nuncião na fa!la do throno· e no relatorio dos n()bJ e; nH- partição emprt·gados que \ ô.n gozar da mtsma catego
ni~tros 'provão minha as~e~:ção, e é que estamos na qua- ria, dus mesmod favores, d~s mesmas di:stinc,.<'le!l, que te•. 
dr a das reforma~. Eu p~rguutarcl aos nub•es mini:;tros rã o encargos e respousab.l d:~de iguaes,. e conserv:~r-llies 
e á~uelle~ seu h ·,rcs que nesse stntido lhes dão o ~eu muito t~:x.igu •s vaoc:imeutos em c.t:en~ao áq11elles que. 
ar~oto: Quem aáo os con .crvadores? ll!lUelles que quérem tecm os empreg tda• da sec: e ta da do impcrw depois (h 
lt:formar LOd.t a wma l;:g•slaç:lo tm seus pooLo.; e vir- reorgani•ação. ~ê, pois, o uo1J10 lllini)tro d.s negocies 
gul.i_S ?.... cstraDgeiro~ que a dtspeza não ~e e~tendera ~ómcntc c a 

0 Su. SouzA FRANCO: _ ApoLdo. razão do emprego do mlui~tro, d.:~ secrtta. io, do matedal1 

t!tc. ; hJ dd c:.Leudcr-se Ul1.1.ito além. 
O SR. VASCONCELL03: - ... ou ~qllclles que cn:eudem Mas, senhorts, qu;:ro d~r de b. t ato que a;sius não Sí'j~, 

que p(;demo• camL1lwr lenl.l e pa;uajduwnte, tstudaudo que essa coosi !en•çã.r não V<Jlll.t; e de -:crw, &c eu Lt ... 
ati neccs~idadtiS socidcs e ace;tacdo uilla ou outra rcfor- hlSSe cousciencia de que 0 Sêrviço melhorHia scuúvel
ma que a tXileiÍencia d;!monotrar necessarb? monte e nas p•·<,po, çõos :.nnu nciJda; lJdo; oradores 

E' muito coJvenitlltj que fi 1ue con::igrJallu nos alloaea que t.:em f .. ll~:~rJo Clll, f(lvor d., proj~:cto, oão duviJaria 
desta cu~a qu~ os rc;formi.tas ~ào aqueJlcs qu<: &e iocul- d<c.r o mt=u VIJt.~, fJre1ciujiodo d1.1 cou~ICier;jç~u da des· 
c~o Ct.n crv.1 !ores e couservildÓ;es exclusivtsta::;e aquel- peza. E:.tuu uté cerlo 1)outo, port:lutn, ll~s idéas do D~bre 
les guc prot.:cd~m de out. o tnod.J sao llln:ra~s, Vel'mellws, seuudJr pela' Al~t,óas, ruiu•stro dub .n·got:iod eH ó.!nge!1 ?3~ 
an~f'cll sta.~, ou 'uiL.> wi q•1a nvu,e l~nhào uo novo diccio Ma•, stnllores, esw" r,mus dt: s:.:n1ço a c11rgo do uwm-
n.nio nformiota. tCI i o do io1pc1 i o <:bUlo aca· o eut1 c llÓ5 L li o d<-sea volvidos 

Nao exLr~nlu:~ V. Ex. qu~,. ne; ta situação, eu, que tive a que rctJUtJirao uma crr:HA,,:to tJSp. c: ui paw, por exemt·lo, 
honra dtl pertencer ~omp1c á c~col.1 d.t ~ut Jrilla,i ... , po1 que um l!Jiuiotro d.-~ ag,.icultuc~, um m :n 1SLI o ~o coaJUJCrc•o, 
enteÍld·J qutl w Sl cs, ol!l. é a uui..:a capoz d~ lan~:.tr o de um miu;stro dJs OUI'~S pul.d1ca5 1 ll.tsta a comtrnr~ldçr.o 
a =cgurar os fu..damen:o1 da soctedr:~dc; V. Ex .• uão e~ singela e puta do,; uussos orç;,rn(~nt.s para concluir llllu 
tru~hl', purt..ut~~, que cu, rcL'L<', que I~[lo sei CO:lliJ q11a·· •d:s C..tuL!amcotos ll~l· p occduu. 
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S.!nhores, somos um p~iz oovo; o que podereri:os ter 
adiantado em ~gricultiJ/8? o que fazem os nossos minis
tres do iruperio no ramo agricultura ? 

o SR. lUlNlSTRO DOS NEGOCIOS ESTRAN.GElROS tl.á li!Il 
a porte. 

O Sa. V ASCONCELLOS: - Perdão, não é a nova crea
ção do mlui:~te' iu-que vai dar de~envulvimeuto â ugri
cultura ; o qu~ lH ac dar dese11volvimento â agricultur11 
lu de 1er o tc:mp>. 

0 SR. !IINISTRO DOS NEGOCIOS ESTRANGRlROS :-Só? 
0 SR. VASCONCELLOS :- 0 tempo, 1UXiliado pru~en

temenle pela ;.cção t.la autoridade. Eu não. quero meuer 
u ridicttlo objectos tão serias; mas precl.o de dat· alguns 
tlclarecimentó-s. · 

Qual é o auxilio que se dá actualmente á nossa agri
cultura e que requer um ministro especial para tratar 
deste assumpto 1 M<n Ião se sementes de c;, fé, de arroz, 
de canua, para tae• e taes províncias; enviãu-se lltome
darics, garanbões, para uma ou outra provincia. Ora, isto 
s.erá aervi~o que reque~ra a applicação acurada de um. ho-
mem de est~do 1 . 

0 Sn. JIIINISTRO DOS NBGOCIOS ESTRANGEIROS: -
V. Ex. enttnd~ que não h a nada maiv a fazer ne.-se ramo~ 

O Sn. VA~CONCELJ:.OS:- Náo digo que não h[lja m:.tiil 
mda a fazer; mas o que t•bservo é o fact~·, é a nossa 
actualidade. 

Senhores, falia-se muito cm estradas, no ministerio das 
obras pul>licas. Mas,. vamo' a saber, quanto é qoe se dá 
para obras public~s em todo e'te vasto impeno de Silnta 
Cruz? Dá se 1;~oo.oooa. 

O Sn. SouZA. FRANCO: - Dava-se até agora; 
O Sn. V AS~ONCELLOS: - Consultei o ultimo orça

me:nto, e~ que 1e consi~nou a quantia de 1, '!OILOOO$. 
Pois, senhore,, a i~signific,ncia de&la quota não está 

:mostrando que e:otamos muito atrazados neate rawo, que 
l)ão é preciso que Cl êemos um novo mioisledo p;sra des
eovolvcr a {uillo que, qualquer que stja o taleuto, o es· 
forço do novo minhtrn que ha de vir, e a qu~m eu tributo 
c1esde já o culto da mais profunda veneração .•• 

0 Sn. Dl~S DE CARVALUO: - Sem conhece lo 1 
O Sn. V ASCONCELLOS: - Pouco mais ou menos já o co 

Dhe~o. Como é poss1vel que este ministro possa fn~r 
:mil~gres? Estamos nós HO caso do jiat lux? Pois será 
u:m ministro que se eocurregue da ,pasta da ~gricul
tura, segm1'o a de~igna o projecto, tli.y. omnipotente, 
tão milagroso, que· possr. de um dia para outro est~be. 
leccr escolas pt fl.licas de agricultura no ll>Sso paiz, 
institutos agrícolas e outros estabelecimentos que a la
voura requf'd Não depende isto da grave que~tão cld 
eolonisaçào 1 E a guestão ria colonisaçào não é uma das 
mais complicadas eut.re nós? Não temos visto que á testa 
da repartição do imperio ttem estado homens eminelltes 
pelos seus talentos, e que entretanto a nenhum resultado 
l)e tem aiada cheg;.do neste importante ramo do serviço 
publico? Pois tem braços, em um paiz novo, Sr. presi · 
deu :e, onde os a!'ricanos vão r~lt- ndv, a .substituição pó de~ 
se fazer só porque se crêa uma nova secretaria de e~tildo? 

Senhores, o Sr. wn.dur pela província ue PernanJbUCO 
já observou que 111 centralisaçao que se deu iocon ve
u!entemeute n. reorganiH1ção da ~ecretaria do imperio 
~~!~tá parte do mal qud ~e procura remover ucsle projecto. 
Um homem só, por haLil que seja, é impos•ivel que possa 
~ttender com a celeritliide con ven:cnte aos iuterc~ses pu· 
Llicos, aos v a· ia dos nego do• que correm pda 1ecretaria 
do imperio, corno acon:ece _com o s(;cretario ger;,J, que 
pas:a uma revisão ger;,l tm todt;5 os papeis quanJo en 
trão na .stcretaria, c, depois q11e $C dist.ibuem pe'as dilfe-. 
1 entes secções da casa, ttem de ser preseu!cs ao minis
tro clt.!pois de longa• jornada~. Este inconveuicnte sem du
vida é mUJto grave. 

Mas, seuborcs, ~e n6s tratamos de d;ro~uldades, não ha
:verá alguma outra tecr<: ta ria ou de o t1 aba lho seja igual· 
m,ellte peJado? Convido os honr,.~os mawbros desta casa . 

que teem tido a hNlra de tlirigir a repartiç~o dos negoCias 
da justiça a dize'tm 11e aquella rt-partiçã.1 Dão. é mais 
onerada ou igu»lmentl! pesada eomo a do mini,terio do 
imperio? O ministerio do imperio tem uma Vllntagem que 
nao se dá na secretaria da justiça, e é que o ·ministro do 
.mperio nào trata com os numero:os prettndentcs que se 
aprestntão na ~ecretaria tia j11stiça. Ninguem aolicita, ao 
rn•no~ oao me con.tJ, por ex.emplt), o lo~ar de 1 re .. 
·ide!lte d l pruvinci,., o de v ice-presidente , de con.
selheiro de: est11do, ele. Esres altos funccionarios, 
como o Sé'ilado s11Le, são escolhidos segundo a confiança 
que inspirào ao g;,l>ioe!e que dirige <:s negocios puLlicos. 
Ma' na ~ecretaria da juHiça não acont~ce as.im ; na se• 
cret<;ria da justiça ha a graode classe dos magistNdos, 
de~de juiz muntc·pal <~lé memuro do supremo tribunal 
de justiça, ba a cla~!e do.s parocho3, a guarda nacional; 
e 'ó o material d:. secret~.tria occupa um ministro muho 
la'•orioso. 

E que graves questões n:lo se levau':l.o na secretaria da 
ju.tiça 1 e que ÍW('OTtiiiJtts debJ tr:s ná(l suscirão os nego· 
ci, s que correm por aqatlla caaa 1 Poi.s nós ll~o vemos 
q11e a secret>ria da jusriça trata do ramo, por exemplo, 
de negocias ecclesiusticos, de questõ.es lmportantís~ia:.as 
que enten:lem com o !)osso direito? de cudigos civil e cri
mmol ? Que aHevç.ão, que estudo, não-são precilloS para 
dar expediente a tantos e tão variados negpcios? 

Tr..,tu-.;c, por ex~mplo, ào ramo de coloni$UÇiiO: julga
se que é tssencial estabelecer os c~sanH-ntos civis, quer 
entrt: os cathoiico,, quer t mre os iorlividuos que prorcs
são reli5ião d,U'erentl!. Eia uma qu.estao imp~>rlanli3sim3, 
s·•hre a qual se teem CiCripto vol,umes. · 

E eu lolgo que o actual m"•nbterio, assim. como já <l do 
nobre visconde de A.baeté, tivessem do~~do solução a e;ta 
questão. Não se trata mais hoje dos casament(,li mixtus; 
hoje apenas se limita o governo:. regr.hr Oi elf ito5 civis 
dos casamentos dos catholicos. Eu fulgo de que os nobres 
ministros teunao chegarlo aum accordo sali.factorio para 
o Brasil, dciJ!.ando d..: parte e os a questao, que tanto p: e
occupou o miniaterio auterit:.r áquelle de que ~z parte! 

Folgo tambem, Sr. pr~~idc-:DtP, porque ª curia rumao~ 
olhará as~im ~em tlesgosto p;•rtl. o governo do B,rasil, que 
tinha apresentado uma propo~ t~, ll·t Oí-Í~ ão da cu r ic1, atte!:l• 
1atoria de seus direil•>s e prerogativas. Exulto com este 
triumpho, eOJbora .seja cu o u~ico sap1 ifi~ado, porque 
quaDàO se trata das ;..lws que~tões de t'Stado POl!CO vale 
que se entregue ao ostracilmf), á excommunbão, o mesmo 
m.nistro que ousou tratar destas warerias p.o interesse do 
estado, e parece que dtl conformidade com os bons pri~, 
cipios que as gov.::rnão. Dou, portanto, os pa•abens aos 
nobres ministros por terem removido ease cmba1aço, 
embora tenhlío o desgosto de estar aqui nos bancoJ do 
senado com algum ou alguns excvmmupgados, porque, 
se eu for c~commungado, llei de chamar a autoria a un~ 
tantos senhorts, pai'a fJÔ-loa aqui na fren~e c áprimafacie 
da excon:munhão mJior. ' · 

Se ue~t~s consü.lei·a ~ões qt].e teoho feito, Sr. presi
dente, desço á analyse do projecto, desc~uro ahi grau~!}$ 
inconvenientes na ~ua adcpç~o como está redigi!'lo. No":' 
tarei em primeiro logar, licnbores, que nos p .Jzes q~e 
todo1 O& d1as tnmamos por muddo qu~ndJ tra.a!IJos de 
lrgisla.r csla maLe1 ia vem regulada de outra aorte. Nas 
con~tit11ições francezas, pot: t:Xemplo, nas J;randt!s leis 
orgmicas, é que se marcão as attril>uiçõt'S dos mil)istros; 
UJ;;JS tntre uó' vamoíó m:.rca·· llllribuu;ões de: wín1atros 
rle. estado refnindu-:-no' a U'ffi regulamcuto que alnd<~ não 
está approvado pela assemb.éa geral, que póde ser alte-:
ro:.d,, e por consequcncia d~sorg<Anisada ~~d• a machina 
assim coofecciJnadJ, e tletx;lais ~:ontr:t !'receito claro d~ 
C(;IlstiLuiçãu do imperío~ 

l.'ião me occuparei agora da redarção do proj13cto, post? 
q11e dia dê 1 lgar a mllilos cale~buurg.~, com.) hoatein já 
uu~etV(.)U o nobre Eenador pela proliDcta de Minas. Mus, 
emtim, eu qu'ero ac:editar que contra a letra do projúcto 
se de v;. ter em primeiro log ar tm v i~ta a i~:~ tençi!o tlo se~ 
uutor, e por it:so ruo me occupo dl questão da redac-:o 
ção. (Li!.) 

~' A~ :ecrctlria du agricult~ru fi~:io pertmccu~o toJo& 
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o:: negocios e pendencias que actualmente correm pelas 
secções 61 e 7a das do1 negocios do impcrio, e Jbes serão 
incorporados a repartÍ'_l.ão da' terras publicas e a due· 
ctona geral dos correio~. • 

/ 

Ora, vejamos de que tratão as secções 6a e 7a do rf'gu
lamento de 19 de Ídvereiro rle 1859, a que este projecto 
se refllre. A. e~ta nova secretaria fi"ÜO .pertencendo as at· 
tríbuições que competem á secretaria dd estado dos ne
gocias do iwperio, tUJOS ~erviços est<lo distribuídos ptla 
6a e 7a secções, que são em geral terras puLlic~s, agricul
tura, obras publicas, director ia ger.l doll correios, etc. 

Observo ao senado que pa~são para a nova secretaria do 
imperio os negocio$ mai:; importantes de que $e trata 
agora oaquella repartição antes de ser ref Jtmada: colo
nisação, terras publica,, agricultura, commercio, todos 
ettes assumptos correm pela n~va repartição ; entret11nto 
que a repartição actualmente exi&tente vem a licar muito 
~lliviada, .ou com serviços muito ligeiros em. auençào i: 
1mportancta que tem ou que deve ter um mim~tro de es
tado: O inconveniente está em querer desiguar·se por 
!lecção este assumpto, quando V. Ex. ouviu hontem o 
nobre senad~r pela proviucia do Rio de Janeiro, impu
gnando o projecto do nobre ministro da fazenda, declarar 
muito expressa e terminllntemente a confusão dos servi
ços actualmente existente~ em todas a11 repart ções, e 
princlpal~ente na fios negocio~ ú:. fazenda. 

0 Sn. V ASCONCELLOS: - N~o. duvido que O fim da lei 
não fo>se esse; mas o partiJo liberal cahiu em uma nota· 
vel cootradicção, porque a lei de eleições me parece que 
é um a>sumpto que uão deve ficar a cargo do governo. 
E~tou fa!Ln lo segundo a doutriua velha, po!que acrual
mente tudo isroestá muito abreviado, até mesmo Dl nossa 
ca$a; esto~ fallando com medo da rolha, que daqui a bo· 
cadmho ah1 vem .•.• 

0 Sn. SOUZA FRJ\.NCO:-Apoiado. 
O Sn. V ASCONCELLOS : - : •.• como ia. hcntem aconte

cendo em uma questão importante. Estando íá a hora 
:~diantad~ e todos nós, qne não somos crianças, íá fatiga· 
dos, ia ficando a mataria encerrada, e creio que c.la parte 
de V. Ex. houve a1guma benigoídade, pelo que muita o 
louvo. Ma~ essas explicações da lei de ~ 846 (das elei~ões} 
estão do das; o ministro do imperio nada t• m mais a fazer. 
Estão, pois, esquadrinhados e resolvidos todos os pontos 
de duvida. 

Sr. pres1dente, por exemplo (a um mineiro seja licito 
apontar um exemplo de miner~çiio), a mineraçao eltâ 
actullln..ente a cargo do mimsterio do iroperio, a mineração 
passa para o novo ministerio, mas a miEer·ação do ouro 
sómen1e é da competencia do minist~rio do imperio; a dos 
diamantes pertence ao da .fazenda. Ora, na palavra-mi· 
neração -,como e' tá no regulamento das secções, se com· 
prehende tambem a mineraçãl) diamantina? Parece que a 
palavra generica· mineração-· deve comprehender tambem 
a da mi·neração dos diamantes; e a3sim V. Ex. rer.oohe
cerá a confusão em que ha de l1aver.se o governo para 
regular a ma teria não seud{) nós explicito~. 

(O illustre senador, depois de ler os differentes numeros 
dos parugraphos onde està!J designados os objectos de q1te 
tratão a 68 e 7a secções do regulc.rnento a que o pr(1ecto se· 
•·tjere, continúa:) 
~é V •. Ex. que todos estes assumptos que occupão 

mais serwmente a attenção do ministro do imperio pas· 
são para o ltovo ministro. 

Agora o outro ministro, o ministro velbo (é necessario 
assim de~ignar) fica com attribuiçõea muito faceis: no
meações de cot~selheiros de estado, de presidentes de 
provwcias, de secret.1rios de provincias; tratará dos mu· 
6eus, dos theatros, de condecorações, de pensões: este 
expediente é sua.ve. Col!ocar uma commenda no peito 
de ~m individuo, nomea-lo presidente de província, vice
presidente, secretario, etc., é um expediente toLlo agrarla
·Vel, porque é recreativo o que diz respeito a mmeas e 
a theatros. Eu pensava que o ministro novo é que de
v~ra inc~mbir-se. doB mu~eus e dos tlH•atro~; mas aqui 
nao se dupoz ass1m; ao mlDiStro velho tirão-se as attri
huições mais importantes. 

UM SR. SENADOR: -E as eleições? 

O Sn. V.ASCONCELLOS:- Mas um nobre seoad0r teve 
a bond&de d<! advertir: • E as eleiçõ~&?» Vou 11 este ponto, 
Sr. presidente. 

Tenho pouca pratica de adm:nistraç!ío; mas esta me!ma 
me tem ensinado que o ministro do impedo na':l:l faz em 
eleições. Eu exponho a V. Ex. como o negocio se passa 
hoje. 

A lei de 1846, a lei eleitoral, e nisto pfcccu o partido 
liberal •••• não Jei se pos'o assim denomina-lo, não tenho 
presente o oolo dlccionario, não aei como então essa1 
qualificações lá feitas. Mas o partido liberal, por uma con
tradicç.ão muito palpitante, fez uma lei de eleições e deu 
ao governo ao mesmo tempo a autoridade de faze-la, pois 
especialmente lhe conleriu a facnldade de altera-la, emen
da.Ja, etc. 

UM Sa. SENADOR: -O fim dos autores da lei não foi 
esse. 

Actualmente chega ao conhecimento do governo uma 
reclamnçã~ contra a regulatidiide da eleição de camaras 
municípaes; mande se ao conselho de estado, e o trabalho 
é todo delle. · 

0 Sll. VISCONDE DE MARANGUAPE :-Apoiado. 
O Sn. V.ASCONCELLOS:- Não estou faltando acaso pe· 

ran!e a maioria do conselho de! estado? poderão os DO• 
bre$ senadores contradizer-me? Tudo quanto é eleições, 
ou seja de senadores, ou ~eja de cacnuras municipaes, 
vai ao exame do conselho de e>tado ; c cumpre notar, se· 
nhores, que o conselho de estado tem prestado neste ra· 
mo, assim como em outros, relevantes serviços á causa 
publica. O ministro, porconsequencia, resolve as queswes 
como as poderia resolver qualquer homem de bom senso, 
porque o pró e o contra veem Oilleg,dos Jlas consultas com 
uma clareza, com uma evidencia tal, que só algummyope 
poderá deixar de dar solução prompta :· qual é, pois, o 
tr11balho do ministro do imperio 1 E se fo~semos a 
fallar sobre esta matería, os outros ministros não teem 
tarnbem importantíssimos assumptos a resolver 7 

Senhores, eu não me occuparei da di1cussão que · le
vantou o nobre senador pela província de Pernambuco, 
a respeito do relatorio d) Sr. ministro doimperio, quanto 
ás incoherencias que se no tão nas deliberações do conse· 
lho de est~do. Acredito, Sr. presidente, que póde acon .. 
tecer uma ou outra vez que, tratando-se de 'Ião variados 
assumptos no conselho de estado, possa havei' incohe
rencia em uma ou outra consulta; ma a me parece. que o 
nobre minl:tro do imperio não foi prudente em trazer ao 
conhecimen!.o da assembléa geral c~ te facto, porque elle, 
sem explicação, vem em desdouro desta corporação. 

§enhores, já hontem um nobre senador, parece-me 
qlle foi o Sr. senador pela província do Rio-Grande do • 
Norte, fclllou na necessidade de urna 1ecretaria do conselho 
de estado, porque o senado ha de s;;ber que as consultas 
do conselho de estado são copiadas nas secretarias dos 
mmistros: ao menos no tempo em que servi: nãe 1ez se 
actualmente, se depois dare&orma do estatuto, h a mudauça; 
mas anteriormente todo este serviço era feito na secreta
ria de estado a que pertencia o objecto sobre que se 
consultavâo a secção ou secções do conselho de estado; 
e então a delonga é extraordinaria nestas decisões, não 
se póde mesmo preterir negocias urgentes da secretaria 
para ir copiar uma covsulta muito longa ás vezes e que 
vem á secretaria para esse. fim. Esslis inexactidões, essas 
incoherenci& s, na o podem ser attribuiaas á fàlta de re· 
gistro, á falta de communicações aos conrelheiros de 
estado, ã falta dos assentos nas respectlvas secções? ~ao 
era muito importante que as consultas do conselho de es
tado sobre materia~ importantes fossem ao menos im
pressas? Eu hei de requerer qualquer dia destes para se 
publicarem as consult~s, que andão ahi ao alcance de 
todos, soiJre casamentos mixtos. V. Ex. ha de me permit
tir isto; hei de pedir que se mande imprimir no jornal da 
casa estas consultas, já impressas em folheto; quero que 
o publico veja como é que se tratou desta questão. 

0 Sn. 1\UNISTRO DOS NEGOCIOS ESTRANGEIROS : - A 
consulta já está imprc~sa 1 

30 
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O Sn. VAscoNCELtos:- Corre impresso por ahi esse 
folheto. 

O Sn. 1\UNISTRO DOS Nl!GOCIOS ES'I'lUNGEil\oS: -Não 
tenho visto. · 

0 Sn.. YISCONDE DE MARANGUAI'E: -Eu tenho um. 
O. Sa. VASCO:NCELLOS:- O S!·, visconde de Marau

guape diz que tem um:~. impressa. 
0 SR. MINISTRO DOS NEGOCIOS ESTRANGEIROS: -Então 

não é preciso o requerim~nto. 
0 SR. VASCONCELLOS: -Com caracter tfficial é que 

desejo se pubhque, porque .quero que o p;;iz fique co
nhecendo quaes foráo os funJamentos da tal ~roposta 
que foi aband:lDaua na camara dos deputados: 

Sr. presidente, o nobre ministro dos negoctos estran
geiros e o nobre s~nador pela província do Rio de J;l

neiro, muit~ competentes, declarárao que esw. quest.iio 
não é de gabmete; que, qualqr~er _que fosse o. minlsten~>. 
era sempre a rnem1a, uma questao ele org:,ms;;ção. Nao 
ha duvida alguma a este re~peito, e as palavras que te 
nho proferido em relaçao ao assurupto pro~ão. que reco
nheço ag boas inlençõ:;s do nobre &utor do proJecto. _Pe· 
direi aO'ora l1cenr;a aos meus honrados coll_eg&s e am1gos 
senado~es pelas provincias do Parà e Rro Grande do 
Norte para declarar que não acredito que fosse o reco
nbecin:ir:n!o da propria frJqueza que lt::you ao .sr. ex
ministro do imperio ~ ~p1 estmar. este I?roJ;cto.; !~ç_o ~os 
talentos do Sr. ex-rnrmstro do 1ropeno Ser~~-:' IclXeJra 
de Macedo um couceito mui~o elevado; e estou. persua· 
dído que S. Ex. nao é ma1s n~vo do que muTtos que 
teem occupado a pasta do imperi0. S .. Ex. co~pene
trou-se da necessidade que hav1a de fazer e:sta reforma: 
faço-lheju~tiça. 

No que elle não procedeu Lern, porém, ao menos con
forme o meu. pens~mento, foi na _reorganisaç'1o que deu 
á sua :ecretaria, porque, se lhe tivesse dado uma outw 
organisação, outros lerião sido as vista~ e o comporta
mento de S. Ex. 

Senborer., esta tdéa não é nova, já o disse o nobre ex
ministro do imperio na outra camara; segun~o me commu
nicou um arr:igo, um dos nobres s~nadore; .que ~o~tum~·o 
conservar a~.t tradicçi:íes dos negocws pubhcos, lo1 apre
sentado igual projecto pelo Sr. Baptista de Olí,eira 
quando foi ministro ... 

O SR. D. tl!.ANOEL :-Não era ministro. 
O Sn. V .ASCONCELLOS : - .... mas cahiu na outra ca

mara. Já se teem pos!eriormente ?lYcrecido project~s iàen 
ticos; míls 11unca com a. urgenc1a com que o pro;ecto é 
agora tratado; t~nto que, apezar do aperto cm qt!e esta· 
mos de no1sas finanças, se pretende que elle seJa ado
ptado. 

Senhores, era logico naq'.!elle tempn que esses honra
dos cidad11os que occupavão dignamente a~ pastas do im
perio pedissem ás carnara* a divi~ão das secretarias, por
que não havia directoria d~s ouras publicas, não havia 
inspector geral da instrucção publica, não havia director 
da coloni~a~ão e terras publicas, não exis~la. a junta . de 
l1ygiene, etc. Em vez de ~ntender-~e ~ .mm1Hro <.lo 1m· 
perio com 400 a 600 proles sOles mdiVJdualmentc, eu
r.~nde-se boje com um in~pector geral da iustrucção pu~ 
blica ; em vez de tratar a respeito rle obras public~s 
com quao~o empreiteiro, cmprezario ou contrata.nte ha, 
uirige·se Slmi,Jesmente ao _dlre~,~or das obras Pt!bhcas. o 
serviço, portunto,tem·se stmJlhficado,e a ncceswladc que 
então h:t via se nüo dá t~gora, porqne, segundo acabo de 
observar e a casa sabe, fuuccionnrio~ traquejados n• a:l
n•ínistração estão á testa de$1res 'erviçoH; ellos se eu· 
tendem com o ministro rc~pcctivo, p:1ra Jlles prestarem 
todos os csclarecimento1, ·todas a~ informações. !ltJ que 
cllcs pe~sã o carecer para o desempenho de E uas ímportun
tes funcções. 

Senhores, não SOil homem ·de r:.J?or injustiças a mn
guem; acredito que o nvbre pre~íden te do conselho actuai, 
que tenho a honra de ver agora naquelle l.JanC:', n/Jo po
dia adoptar eete projecto como está redigido: ó impo$si" 
v e/, senhores, f{lle um homem tão laborioso, que tcrn tanta 

pratica d~ adrninistraç3o, posEa considerar este projecto 
uma gloria de sua administração (que eu desejo seja com~ 
plt>ta): magôo-m •~ quando vrjo S. Ex. querer aproveitar 
f!rojectos desta orch~m, imperf:::ítos na fúrma e prestan
do· se até a interpretr•çõe~ disparatadas; cmüm, um'pro
i(,_cto que é impossível que a in~elligencia do nub1 e .mi
ntstro não recuse. 

Sr. presidente, se eu não fosse um senador que falia 
sempre individualmente, ~e eu não fosse urna nibilidade 
politica .... 

0 SR, PRESIDENTE Do CONSELJIO: -Oh I não é. 
O SR. V .ASCONCEr.tus :-.... pediria ao Sr. presidente 

do conselho que wandasse egte projecto a uma commis
dio, para qt~e o revisse, para que o er.nendaa~e de modo 
a !orna-lo digno da approvaçao do senado; de outra sorte 
uão posso dar-lhe a minha appro~ação; rejei!o··o, e tenho 
declarado o mctt voto e cumpndo meu dever. 

O SR. VISCONDE DE ABAETE': - Sr. presidente, 
fô· a temeJi.Jade da minha par r e se, depois dos discursos 
que teem sido profaidos a f.tvor deste projecto peJo Sr. 
ministro dos negocios estrangeiros e pelo nobre senador 
pel<t província do Rio de Janeiro que hoje orou, eu ti
ve~se a pretenção de esclarecer a ma teria que ee discute. 
O senado l!a de permittir, porém, qne eu faça algumas 
l1geiras observações, com as quaes proponho-me unica
mt nte a jusli6car o voto que tenho de dar a favor de, te 
projecto. Não desconheço que tal vez o projecto de q11e se 
tr:tta pudes~e ser emendad,J de modo que ficasse mais 
r.edeito do que se acha; entendo, porém, que uma outra 
resolução p! derá completar o que o projecto deixa de 
ter suffidentemente desenvolvido. Estou persuadido de 
que ao governo se deve dar a faculdJde de distribuir 
melhor as auribuíçõei que pertencem a cada um dos 
min sterio.~. 

E isto não é novo. Em um dos relatorks anteriorrs 
da l'cpartição do imperio, creio que no relatorio de 1.846, 
se inculcou a necessirlade de fJJzer uma melhor dis
tribuição das attribuições que competem aos dilferentes 
ministros; e reconto-me de que se disse nesse relatorio 
que l'ôra incumbida deste tr~ball1o a aecção do conselho 
de estado a que pertencem os negocios do imperio. Não 
~ei o seguimento que teve o trabalho a que me refiro; 
não sei se a secção do cem e lho de estado dos negocíos 
do ímperio ultimou esse trabalho e o apresentou ao go
veroo: mas o caso é que já em i 84.6 se recouhecia a ne
cessidade de serem melhor distribuídas as attribuições 
que competem aos diif~renres mini;tros. A experiencía 
tem mo~trado que ao ministro do imperio, por exemplo, 
devem pertencer attríbuições que actualmente pertencem 
ao mini>tro da filzenda; ao ministro da tazeoda que hoje 
competem ao ministro do imperio, et~. . 

Enreudo, po1s, que não hil nrcess1dade de que, amdl 
recooheceodo 1e alguma imperfeição neste projecto, seja 
elle rer:netticto, coma lembrou o nobre senador pela pro
víncia de l\1ina~-Gerae~, a um:t commi>são da casa, para 
o desenvolver melhor. Persuado~me que depois que este 
projecto tenh~ passado poder-se-ha ~pre.sen.tar uma :e
:olução automanclo o governo para dJstnbuJr, como JUl
gar mais convt niente, pelos tl1trcrentes ministerios as 
artribui~ões que actualmente compe·ern a cada um del
Jes. Supponho me~mo que o nobre senador, $egundo as 
ldéas que emittiu, não deixará de votar por urna resolu
ção nene !entido se porventura for apresentada n~ cas;.~, 

O Sn. VASCONCELLOS:- Por uma emenda Dão me re
cu~arei votar, lllll~ sim por uma cou~a que ~e reconhece 
que é imperfeita e q•:e ~~oe pretende emendai' depois. 

O Sn. YISCONDE DE AnAETÉ: -Eu pelo menos de· 
claro drsde jú que vot;1rei por uma rewlu~ão ne.,se sen· 
tido, por uma resolução que autorise o governo a fazer 
uma melhor dit,tribuição d:~~ attribuiçõc• que competem 
~os d1llerentcs ministros. Quaodo nou o meu apoio ao 
governo, dou-o sem condições nem re.;erva;;, Como eoten i o 
que o gvverno actual está mais que sufficienternento 
IJ;,bi\;lado, pela illu~trvção de seus membros ~ pela sua 
dedicação e zelo pdo ~erviço publico, para lazer pelo 
mci!Jnr modo que se poss;A desejar es~a distribuição, dosde 
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já declaro que votarei por uma re,oluçii.o nesse :oenUJo t contoa de réi~ que teem sido despendidos inutilmente? 
se porventura fór apresentada. . Acredito q•1e nã.o. Eu $8Crí!lcari:~, poi•, 50:000S ou 60:000~ 

Os nobres senadores que te~m impugnado este proJecto para uma creaç1!o que econc·mlsasse ao estado sommas 
fundárão $e princip;Jlmen!e em dous motivoll: 1°, no muito. mais a vul tadns e melhora~se nesta parte neces
accrrscimo d·l df·Speza que elle trará; 2°, IH desne- sidades urg•ntes do ~erviço publico. 
ce~sidade da m cJi,Ja. Bast .. va que os nobres ~enado e~, Senhores, tem se dito') que est~ projecto d.i divisão da 
allo.•g,ndo a pr meira r~zão, cc·nseguissem pr.)va ld, para secretaria do imperio foi apresentado por um ministro 
que ~e pudesse 10tar con!ra o projecto. Se porventura que não tmh3 a pratica necess;;ria do.s negocio~ confiados 
(H nohres sen ;dores qtl~ ~e toem ernpenh1do na impugna- â JUa administração, para poder com perf~ito conheci-· 
çãr; tivess, m àernrm~trado evidentemente a .demeces- mfnto de causa e vantag~m do serviço superint~nt!er wbre 
~idr.de da mfdida, era quanto ba:5!ava para cooven.cer á elle~. E' um erro em que estão os nc,breg sennclores. O 
mHio1 ia do sen:,do de que elle deveria rejeitar o proJecto, noLre senador pela província de ll'linas-Geraes já decla
sern que fosse preciso recorrerem a uma allegação muito rou que a idéa de dividir-se o ministerio do iooperio não 
secundaria e improceden e; hto é, a altegação do accrés- é urna idéa nova. O nobre sen:;dor disse urna verdJdC'. 
cimo de despeza, para justificarem o voto que pretendem Se acaso St:l. coosultarem os relatnriGs da repartição-do 
dar colltra o projacto. Fall11rei da primeira razão allegada, irnperio d,·sde 1840 e os anteriores, ver-se-ha que todos 
isto é, accrescirno de despeza. os mini;tro:: do imperío represenrárao ás cam:~ras a re:-

0 nobre ~enador pela província do Rio de Janeiro já pc·ito dv g1·ande numero e irnportancia dos negocios que 
di~se que, Ee porvcrrtura h~via accrescimo de de.speza, correm pela repartição do imperio. O r~latorio de 1.1!53 
era es~a despez.!l tão iaaign'!icante que não se dena por aioda fo1 mais .expresso do que todos os outros; o senado 
esta causa votar co•Jtra o projecto se porventura se meos- ha de permittir que eu lêa o que nessa occ~sião disse á 
trasse a sua utilidarb. Eu eottndo, como o nobre senador assernbléa geral o ministro do imperio, que era o Sr. con
pelo Rio de J~neiro, qu~, se ~a algum accrescimo dedes- s~lheiro G~nçalves ~~drtins. D~p~ís de ex.pôr.a multipli
peza deve esttl consi~ttr umcaruente no ordtnado que cidade e a Importancia dos negoCias que cornão pelare
tem 'de ~er percebido pelo nov:o ministro que. se trata de partição do imperio, disse dle o seguinte: (lendo) 
~rear. Os nobr~s s~n:~dores dtzem o ~ontrar1.o i mas e~ «Entendo, portanto, ser iodispensavel, ou crear novos 
fundo-me na di~P'J~rção expre;s1 da let. O prOJecto de lei ministerios (notem os nobres: senadores-· ou crear novos 
de qtte 1e trata diz o seguinte no§ 4° do art. 1~: (lendo). ministerlcs-, mai~ do que um), que se encarreguem de 

• O numero de empregados das dua~ secretar.ws de es- ai5Un> ramos importantes ora a cargo deste; ou reformar 
ta do não poderá excede~ ao actu>lmente ~xrstente ~a a repartição, dividindo-a em directorias geraes, com suffi
dos negocias do irnpeno e nas duaz ref~nda' ~e parti- ciente numero de empregados, e confi:mdo-as a chefe:; de 
~ões, nem a som ma a despend~r com os seus venwnentos reconhecida aptidão e com os conhecimentos especiaes 
pt derá exceder â qne ora se di=!spende. • propr10s. , 

Portanto, se aca~o o mioisterio, t~ndo de executar esta Já vê o senado que em 1853 o mini~tro do imperio 
!e i, ~ ugmentar a despeza que se faz-actualmente co.m a reconhecia e expunha a necessidade da divisão do mi
total_idade. dos empregados q!le pertencem â repartrçáo obteria do imperin, não creando-se sómente um outro 
do 1rnpeno, t~rá violado a lei: Ora, eu suppoobo que 0 ministerio mas subdiv.tdindo-se em mais de dous aos 
mi~isterio actual não tem pratJCa~o acto algu~ que au- quaes foss~m confiados alguos do:; ramos do servíçd que 
t rue . os nobres senadores a reccH>r que elle VIOle uma correm hnje pela repartição do imperio. Ora, ningnem 
d_ 1SposTçfio tão clara e expressa como a que se acha coo- dirá que o nobre ex-ministro a que me refiro deixasse de 
t1da no para grapho que a c;; bo de ler. ter não só a intelll"encia uecessaria pJra desempenhar o 

' ~ ' b Cem os empregados que teem de serv1r na repart1çao cargo que exercia, mas tambem uma activiladc fóra do 
que o projl"cto tem por fim cr ear e com os outros que O cão commum. 
servi~do n~ do.i.mperio o ~o~ern? n,ão p_oderá despender Estou informado igualmente de que, em consequencia 
(considerados Ja os dous mtmstenos, mil JS do que actual- da reclamação fúta pelo nobre ministro do imperio desse 
mente de~p~nde co~ u~. Port:~nto, ou o ~overno na exe· tempo, o Sr. GonçalveJ Martins, acamara dos deputados 
cução da lei ha de crn~u-se ;10 que ~stá d~spostr> nu para- na lei do Oíçarnento de 1853 autorisou o governo para 
g· aph~ qu~ 2Cobo r~ e crtar,ou h a de VIr ped1; fundo~ an cor- rcfvrmar a~ secretarias de estado. Este artigo, como 
po legisl~tJvo se oao poder executH a le1 como ella_lhe outros que vierão para o senado no fim daquella sessão 
determina expres~arnente. A!sim, a razão de a~crescrmo coin a respectiva lei do orçamento, foi àe~tacll.do della e 
de d~spcza alleg"da pelos nobres senadores que lrnpugnáo rcmettido á commis~ão de fazenda do senado. A cornmis-. 
o projecto é inteirameDte improcedente. . . são de f.zer.Jda deu sobre este artigo um parecer na sessão 
Suppnnhamo~, porém, que a dcspeza fMse mu;to IDJ!Or de 185.1.. A corumissiio (~e a memoda me nrio engana) era 

do que a que o projecto p€rmitte que se faça; 'uppouha- então composta pelo,; Sr: •. visconde. de It~borahy, mar
mos que, rm Jogar de !2:000$, o governo para executar quez de Abrante! e Joaquim FranciSco VIanna; e estes 
esta lei tenha de galtar 50:000~ ou 60:0003; p~rgunto.: i!lustres senadores emittirão a opinillo dtl ser mais conve-. 
convit ia ainda oeste caso autorisar C$te accrescimo? Dr- nico te decretar-se a divisão do ministerio do imperio 
go que $im; eu uão teria duvida, ainda mesmo aclmitlindo do que autorisar~se a reforma dl 'ccretaria, como vinha 
uma de~pl"za muito maior, em autorisar o governo para a decrarado no artigo approvado pela outra camara. Já 
creay~o de que se t1 ata. Est.ou pe suadido de q~Je pela veem, portanto, os nobres senadores que impugnão o pro. 
rep?.rtição do imperio correm serviços irnportanussirno:, jacto de que se trat.:t que a idéa de divisão do ministerio 
e com os quac~ se despende uma grande somma de contos do im?erio é acolhida e reconhecida pelas maiores illus
dc ré is; p•r51Jn1o eu : Estes ~erviços, em que se despen- tr~çõe; do nosso paiz, por homens que teem tido longa 
dem tantos contos de reis annualmenre, são tão bem cm- experiencia dos negocios publicas, que teem por divems 
prehendidos e tão Lem !l~cHlisados como devem ser? vezes sido ministro de rcpartiçõe1 importantes e tambem 

Senhore$, tenho ouvido dizer fJUC o ~erviço das obras da repartição do imperie. . 
publica~, por ex.•:mr•lo, não :e tem feito nté certo tep1po Parece-me, portanto, que o que acabo ?e dizer é ~as
com toda a regularidade o economia que são in.1i~pema- tante para dtJAlr~ir a impressão que podtão produzir as 
veis ; teem-se coor.umido com algumas obras somrnaa exprcs~ões profendas por_ dous nobre~ senadores quando 
ítVultuJas, f', passado nlgum tr.mP'~, vcrifica-seqne dARliUi di~•e;ão que~ aprc:;entaçao d~ste proJecto t.eve por c~usa 
oun!S algumas não t<.Jcm preenchido o tlm a que se des- a wexpcrtenc1a c pouca pra~rc~ dos n~gocJos qu_e tmba 
tinllo, e out•ns t•·o•n prt•judtcado outros seniços por tal o illustre deputad? pela provmCJa do Rro de Jan~uo que 
fórroa que o governo é otnigarlo a mondar desmancha !'~· fez parte u~ gab1_nete de 12 de dezembro de 18o9 como 
Se porv!'ntu•a a r•~partiç5o do irnperio est1ves.çe diVl- mm1stro uo 11npeno. Se elle errou na apresentação deste 
dida em duas sccretari;Js, ce o ministro tivesw o 1.cmpo projecto, deve cons~lar-~c .com a cert~za de. que errou 
n'~ec~sarlo para estudar as lpcstõcs c 1lscalisar todos os com os homens mais dtstmctos c ma1s prattco~ d? eeu 
serviços, tetii\o ~ido comumidos Eom vant:rgr>m tantos paiz. Já H~ tambotn o nobre senador p~lu provmcra do 



120 SESSÃO EM 21 DE JUNHO DE 1860 

niinas-Geraes que a idéa da divis~o do ministerio do 
imperio em mai• de "um ministcrío foi apresentada e sus
tentada na camara dos deputados, e f.,j reconhecieL1 como 
utíl P?r_uma commissão elo senado, não nr> tempo a que 
se ~efen~ o nob~e senador, isto é, quando o ministerío 
do 11npeno não llnha tantos auxiliare' como hoje tem· 
mas em 1853, qumdo es!CS auxiliares já existião. ' 

Senhores, tem-&o dito que, se porventura a reforma 
das secretarias de estado tives~e sido feit:• de outro modo 
$Uppri'ria e lia o projecto de qnt: se tr.~ta. Eu n1o entenà~ 
ass~m ; B!Jl_bora a ref?rma das secretarias pudesse ser 
mats p~rte1ta ~o q?~ foi, ell_ll~ora mesmo eu &dmitta que 
essa reforma nao fot bem f~Jla, di.,o que não obstante 

d c. r. o ' . to a a pelletçao com que se flzesse esta circumstancia 
não podia dispensar a necessidade d~ divisão d<> mintste· 
rio do imperio. 

. Q_ue import!l que. o ministe' io do imperio f.1ssc di
l'Idtdo em dtre_ctonas, como se p opoz no relatorio 
de 1853? Q_ue Importa que as directorias tivesiem o 
p~ss?al. !Jl81S competente que se pudesse desejar i Isto 
d1mmuma um pouco, mas não tiraria ao ministerio o 
í~sano tra?alho ?c ex;1mi~ar o grande u11mero de nego
CIOS da mats blta 1mportanc:a que estão a .veu cargo. 

Desde que a re$pons~bilidade é do ministro, e sómente 
delle, d~~de que o ministro tem a consciencia dos de
veres. que e<la re~p:;n~abilídade lhe irnpõe, não póde 
elle o_eiXar de appliCar todo o seu estudo e attenção aos 
negocws que tem de reiolver, cornquauto lhe sejão apre
sentados com toda a clareza e desenvolvimento. 

A necessida_de. ~a divis~o do m. oi,terio do imperio re-· 
$Ulta da mu[ttphC!dade e tmportancia dos nea,,ci.:>s que 
correm por esta repartição,e que vão diariamen~e auaruen
tando; resulta de que as reforma> feitas não dimio~em o 
numero e. !1 impr,rtancia dos negocies, nem <:ttenuão a 
resronsablhd:ade, que pesa !Oda :obre O ministro, e deve 
obnga·lo a estudar e examtnar com a mais acurada atten
ção, e sempre com o receio dessa responsabilidade, todos 
o: negocies que elle tem de resolver. 

Se por outro lado nós attendermos bem ao que teem 
ãitl) algun:> nobres senadores nesta e outras sessões 
principalmente quando se propoem fazer opposição l40~ 
actos do governo; quando nos recordarmos de ~ue os 
nobres senadores ttem aito que a colonisação não tem 
d~do um p.:~~so, que a naveg~ção Dão tem sido promo
Vld~, que as e~tra~as ( O!l mews de communicação ) se 
achao em comp1eto aLanrlonfl, quaes são a$ coosequen
cias q~e se devem tirar? E' porventura que á testa da 
repartt~ão. dos negocies do imperio não teem estado ho
mens d1_atmctos, como o nobre presideHte do gabinete de 
4, de maiO de 1857 e como outros lllustres estadistas? Não 
sen_horas ; a ?onseque~cía gue ~e deve tirar é que, po;. 
mru.or que &eJa a mtelhgencta desses notaveis estadistas 
por maiores que sejão os sacriticios que elles fação par~ 
desemp~nharem os deveres cle .seu cargo, com tudo a 
affiuenc1a do~ uegocto5. que correm per essa repartição 
é tal, a sua_ImportanCia tão elevada, que os talentos 
desse~ estadistas, o ~e.u zelo, não bastárão para poder 
$uffic1entemente cumpnr os encargo; que lbes e1ão con
fiados. 

Ora, eu desejo, tanto como O.$ nobres senadores, que 
estas ~uestues, ~a~ quae: depende o fut11ro do paiz- a 
questão de colomsação, a melhoramento de nona agricul
tura, o desenvolvimellto de nos$a iudustria- recebão os 
beneficies a que teem direito; e é por isso que eu entrndo 
que estas impor tantas questões devem ser estudadas por 
um mini,tro, dividindo~se em duas, como propõe o pr0-
ject?, a rcpar~ição dos negocias do imperio; emborl:l eu 
Qistep persuadtdo de que, com o desenvolvimento que vai 
tendo o paiz, esta :cova repartição não seja bastante e 
dentro em pouco tempo h~ja necessidade de se fazer u~a 
outra divisão. Portanto, voto pelo projecto. 

O SR. D. Mt\NOEL:- O nobre Benador que acaba de 
fallar estava. obrigado a to~ar a defesa desta proposição. 
S. Ex., presidente do gabmetc que otrereceu o projecto 
n~ outra ~amara pelo orgã~ ~o Sr. deputado pela provín
Cia do Rw de Janeiro, mmtstro do lmperio, certamente 
teve conhecimeuto de~ te projecto, deu·lbe a sua annuen· 

c ia assim como o projecto a teve dos outros ministres d:> 
·mesmo g<tbincte. Não admira, portarlto, que tomasse hoje 
a palavra para defender a proposição e para declarar ao 
Henado que votava por ella. 

~fa.ç, Sr. presidente, quaes os argumentos com que o 
nobre seuador prdendeu convencer :4 maioria do senado 
da necessidade desta ptoposição? Quae$ as razõr·s pon
deros;s, em qu~ S. Ex • .se fundou para convencer o se
nado da necess1dade da creação de um novo ministerio ? 
A~tes de entrar no desenvolvimento de, ta1 razões, per
rru.tta V. Ex. •.. que eu toque em um facto que me ·diz res
peito. 

E' verdade que h ontem, quando pela primeira vez tive 
a _haura de ~uunciar-me aceyca da. proposi<;;lo, disse que 
nao me admrrava que o proJecto ttvesse sido olferecido 
pelo illustre deputado q~e ~ccupava a pasta do imperlo, 
porque eu, que _nunca deixei de r econhecl'r o seu t~lt nto, 
~st11.va pers~,d1do de que JIJe f~llt cião haLilit~ções 
wd1spensaveu para bem desempenhar os imponan
tes deveres de ministro uo imperio. 

~aliei com esta f~·a~q1~ez~ ao nob:e depurado ·quando 
veru ao sem do as~1sttr a discussão .do orçamento do im
perio; mas accresceotei que, se porventura o Dobre de* 
putado em vez d~ pasta du imperio tivesse acdlado a de 
estrangeiros, 1em duvid~ teria f~ito melhor figura no par
lamento e p~estado serVIÇO$ ma1s notavei:s. 

Aquí,_senhores, não se pode _dizer qt1~ haja um ata
q?e a. nmguem; não se póde dtzer que f~llei ás conve
ntenctas, porque, se eu dissesse ao nobre ex-ministro do 
imperi~ .que clle não tinha habilitações para ser, por ex em. 
plo, mmrstro da guerra, faltaria ás conveniencias quando 
recooheci.t que elle. tinha ha~1litações para outr·a pa$ta? 
Pela mesma maoe1ra não ialtaria ás cnnveniencias se 
dissesse a um militar muito habil: • Vós estais muito ha
bilitado para ministro da guerra, mas vos faltão a~ ha
b!litações nec~ssarias para ~crn d~rigir a pasta dos nego. 
c1os estrangetros ou do llnpeno. • Pois os hom~ns 
são para tudo, senbo1 es? 
Err~ com~etteu esse nobre dep~tado ac~it.aodo a pas

ta do 1mpeno: Po.rvenlura ha boJe deus JL<Izos no põiZ 
acerca des~e tl!ustre deputado? Eu appello mesmo parti. 
os seus co~tegas : estou que depr .. is se arJ ependérão de 
da: a es~~ 1lltatre _deputado a pasta do imperio. Seus pro
pnos am1gos aqm e na outra camara .confessavão que o 
Sr. Sergio eshva mal collocado nella. 

Portanto, insisto 11a minha asserção: o ministro que 
como deputado olfereceu este proje.~to 11ão tinha as halJili~ 
~3ç6e_5 ~recisas 9ara dirigir a repartiçf.o do imperio, e por 
mo ttrel a 5egumte conclus~C:l: vendo-se em grandes em
bar;cço~, e ao mesmo tempo perauadindo·se que o minis
terio seria de longa duraçao, porque se affirmava que h~
via de durar sete annos, disse ccmsigo: « Eu sete ao nos 
com essa ~arga I Quero um cyreneu. P Por isso ap·esen
tou o pr(\Jecto na camo.ra dos dt:putados, fez com que fos
se ~iscutldo .e adoptado _ali i, e, se tivesse havido tempo, 
sena elle hoJe lei do r:arl. 

Ainda penhto na. opinião de que ~S$a foi a principal 
razão, embora se drg:,i, como !e tem dito, que esta idéa foi 
lemb~ada_ por. outro ministro, a cujo talento t(. dos fa.zem 
a devtda JUSttça. Mas V. Ex. se h a de recordt~r que, tanto 
o senado ntlo reconheceu a nec.essidade deste novo mi· 
nisterioz que, t~ndo sido ~presentado u.m.projecto pelo 
Sr.~and1do ~~ptts!a de O~tvetra (não er:.t nmnstro),creando 
ma1s ll~ mmute11o, cahm aqui; o seoado não reconbe· 
ceu entao a necessid•de da creação desse novo ministe
rio, ap~zar d~ ter s_ido-lembrada por algumas vezes no~ 
relatonos do 1m peno. Não tenho eu em meu favor a au
toridade do sen.1do? Quem sustentou na casa a neces
~idade da creação de novo minísterío? Parece-me qtle a 
discrusão se limitou ás breves razões apresentadas pelo 
seu iiluotre autor. O certo é que o projecto cah1u,· por· 
que o s~:nado não reconheceu 11.lieccssidade de um novo 
ministerio. 

Mas, senhores, trouxe-se a autoridade (e cu não re
cuso, antc1 aceito a discuse1ío neste tencnoJ, trouxe-se a 
autoridade de alguus mintstros que lembr árão a neces~i· 
dade àa divisã.o do mir.âstcrio do imperio ; trouxe~se um 
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parrc• r da ii,luotre com missão de fazenda, que julgava mlis guns public::d.Js nos jornaes e em outros que Icem vindo 
attcn tive! d1v1Jir em dllus o miaisterio do 1m1 erio do uos relatQrios. Logo, t.om esse~ auxiliare>, corno é d,Jlicil 
qu~ a reform.t das secrttarias. Pois eu trago a autoridade a um homem que t~m t.Jento, illu traçào, prat!c:t e amor 
de dJUS t x-ministros do imperio, que hontem e hoje ao trabalho proferir u~a decisãu? 
declarárào que t~l necessidad~: não· havia. Q.1em foi que Mas sup[;onhamt.ls, como hontem euppuz, que o nego· 
declarou da m<•n ira mais t:atei{Orlca que e1·a d~soc cio é de tal Jmportaocia que a:nJa seja conven 1ente e 
cessaria u·n novo ministro 1 n o foi o iliu~tre prrsideote mesmo n. cenario Quvir o c .nselho. de estado .p~eoo. O 
elo gauinete de 4 ds maio 1 não fJi o Sr. marqu?.z de nobres, IJ.,d\)•, que é con;elllei~o de estlld··, çaue melhor . 
Ol1~da, qu~ por mais d~ uma vez tem occupado a pasta do q11e eu qutl ues a uccasHo 'os conselh~uos co·s.tumão 
do tmperw! ~.Ex. nos dt:!se: • Nao !Ja necessidade de tal expen ler sua1 opin ões ct.m to Ja a franqueza, opiniões 
creaçã,J; é po;s,vel de~empcnhar-se perf~:itamente bdos que ricao consig:,a.!as, e das q11:lfS se lavra uma act~. 
os deveres u~ rn:uiatro do imperio uma v~z que 1e dt~em Senhores, com todo! e~ses auxilia·es pódc:-le bem e:t.lr 
taes e taes CJrcum5tancias; do que ha necessidade é de á tes.a de uma repa1t:ção qu~ comprdtetH1e dill'erentes 
dará 1ecretaria uma nova organisação. » Ora, o nobre oLje®tos. . . 
marq~ez esteve uas1ante tempo á te.sta da repartição do Ols•c o nobre senldor: • A razão por que· ás estradu 
imperto para poder avaliar a necessidade da divisão desse não se au. e:n á nossa agricu 'tu r a, e cami~lu vagarosamente 
minister10 em dous, e não é ~:~lle quem nos diz que não a colonisaçã~', é po;que falta um m,nistro especial,. é 
reconhece ~alnect~ssidade 1 Pois Lem; ás autoridades que pt rque o rniUi~tro do imptlrio nã:) pó .le -dar aueriç'3o a 
ha pouc\) c1t011 o ~:~oure senador pela provincia de l\linas tu dos esses trab.tlhoi. • Pois o n bre senador, táo illus · 
Cll opponho n autoridades dos nobres sena1lorcs pela traao c.>mo .é, póde persu1dir-se de qr1e, SeJa qual ft.lr o 
província de Minas e de Pern•mbuco. O nobre stn.dOJ m:ni1tro 'que se ponha uuic..~mentt á te.t:• d.t.colúnisação, . 
pela proviocla de Miaas, qu~ tambem occupou a pasta ella andará com mais celeridade? e essa repartiçãouão · 
do impe1io e da fazewl~, nao foi hontem o primeiro que tem tido um chefe, como eu hontem disse e é necessuio 
reconheceu que e1sa neces~idade não existiil.? repelir, não tem tido um chefe que s~ tem d.:dicJ.do ei· 

I..o;~o, se ha autoridade~ em favor da nece&~idade dess01 pecialmente ao estudo U<!SSa mated.:~ 1 E porque falta um 
creaça.>, tawbcm aa h i em favor dc1 desn~ccssid<~de; e é novo ministro q~e não temol mlis eí.trada5, que os'cor-. 
e11tao, senhore•, que minha fraca razão tern de petar reio• não andão brm, que a in.tru~ção pub i ·a n~o e~ti 
01 argumentos pró e cou1ra p;J.ra proferir um voto: E' o em melhores circumstancias e q'11e a agricultura não 
q.ue ttnho leito e vou fazer. t'S!á mais flonscmte1 Quem acredita i~ to, s~nhorea 1 .Nom 
. A lm"ro·~e qud 1e dig·l que 'não nos deveooos impo··- ha a applfeocia de razao em tal argumento. 
tar ~~m ma1s ou menr~s conto' de réíi, quando ae trata de Em!im, está decretado que passe a proposição; ha de 
s~t1sfazer uma neceas1d. de. Fo s 0 Br.>s;l não J;Ó 1e plssa1 p .. ssar. Nós temos feilo o n sso d :v. r, mostrau1o os mo· . 
aJuda por algum .trmpo sem o mio sterio da a!lriculrura 1 Lhos por que negamos o llO$SO 'VOto; o senado em sua· 
será a .c eaç~o delle um .. nece.sid.1dc: urgente a q~e cum sau~do. ia deliberará o que lhe aprouver. A necessidade 
Jl~e já e já sa tisfozer? será um • necessid~de que uao possa ria lei não foi derooustrada, o.s argumentos com que elta 
ser prtt ~nd~ sem grave detrimento. do serviço puulico? tem sidrJ comu~tiJa não forão 11 :w po !em ~e r de. tftlid-)s. 
llrna necess1dode '-lu e do v a s~r s .tl&fella com pref~1 encia a Eu pnvejo uma objecção e é a seguin·e: • Vós não 
muit s o urras que ddxawos de ~a.ibLzer ~m consequcn- tendes prati.;a désta UJ~Lczia, fallais theoricamen·r, e era· 
cia.do nosso estado financeiro? P'eci3o que tivesseis occufa lo o cargo de ministro do 

n.,s~-se que a despeza era da 1~:oooa. Senhores 
0 

1mperio para poderdes f<lllar C)m conhecimento de cau· 
n~:bre Eenatt.or Dão inclu.lu. nesta despe ia 0 p~r- sa. • E: verdaae, nãi> teolto pratica; ma' leem pratica 

os Srs. SCUldores por Minas e púr r.eroarnbuco, e eu. tn
tet~o, oa cuntlOU<rs, os correiOs, a Clsa, o expediente, etc. tã' soccorro·me d; autoridadei assás.comLetentes na ma· 
Po1s é ~os.uvel que se cree esta repartição e a d ~speza c 
~ó se J_imi.t: a i~:oooa, porq•1e 0 projecto diz vagamente. teria. E não foi a pratica desse~ dous !Ilustres senal.lores 

, d q•1e o~ habil1tou para õ1)i. marem perante o s.enado que 
que nao se augm~:ntara a espeza, e porqlle se diz que oão b.l necessia.ctc debta médida? Demais, o estudo das 
~1á0 d~ s~r ~hJm~dos. os tJnp:egad?• da repartição do r • 
1rnpeno? Pt.lll '? poneiro e os conttuuos hão d<J aer 08 nossas cousas nao Ms lubilita para 10rmarmos um ju1zo a 
mesmos d 1 secre,aria do i~peri'>? os correios do miuis- re~peito dos objec;o> que são submett;dvs á ..:on,ideração 
tro do iá1perio bãtl de acompanhar 0 ministro t.la agricul- do corpo legislativo? 0.> m 1tivos por que o ministro do. 
tara1 Ora, meus senhores, isso é nlo qu.ert r ver a~ cou.· •mperio se ve ás vezes abarb 1do eom muitos ltabalhos 
~as. Porque não se ex pôr com r,.anqueza 0 que ha a este forao hoje expendidtJS com a maior lu.c:dez pelo nobre 
respeito'/ porque se quer persuad;r ao senado que só 'e 'enador por l'ernambaco. 
trata de daspeudtlr n.ooo~t E ainda quando só se trata~so Sr. JlfC~ident?, o que adl!ira .é que este projecto fos
dcua despez:. cumpr~ ter em vista que é uma despeza se Otfórccido d~pois da nova reforma da. secretaria do 
pP-rm~neot~, que oa11 reputo necessa. 1a; é u ·na despeza imperio. Admira porq;1e o Sr •. ex.·mÍl)istro do impe • 
portanto, que pó.ie ser adiada para LemJ.>os maia pros~ rio nos decl.tro.u que tinh1 chamado homens n1:.1ito JJa
peros. uilitados 1 ara aquella secretHia, que o serviçv se fazia 
. Mas qu.1cs são os ilr.gumentos com qt1e se tem q•Ierido com toda a rE>guJaridadcl; e isto .es•á confirmado no reta-

p,ro v ar a nec~:~sidade de um novo m ·.nisterio 1 0 noiJre se to rio deste aliUO. Pois q;unr1o ref..>rmaste 1 a secretaria, 
nado r que ha pouct.l fL~llJu tratou dao obrns•pU.blicas: pois qu:mdo chamastes pa1·a ella h,;mena habi:itados, quando 
"!!obra; puuhcas nã . tetm uma re,,ar. iç.~o ~special? um terdes mui:o maior numero de ~:ux.iliares é que vind~s 
ministro que não é cn6enheiro póll~ dor o~ plauo.~ para as p~dir a creaçao de um novo min:llter,o ~ 
vLra&·? nao ha de nece~sai'iarn~ute louvr.r·s~ nas :nrorma Seubore1., se a propo>i~ão do U:Jbre senador p~la pro· 
~õ s das p~ssoa> c~m1•e eotes, dos profeuiouaes 1 é pos vincia de Minas Glira~s fJs,e verdadeira, a conclusao era 
r~o1vel que haj" um ruioi.tro habiluali, para todos os dirr.~- esta: toJoa os mini,terios precisão àe uma divüãl. Sd a 
rente:t ramos que coml'oern e&le mi1,1i telio 1 Logo, ah:' multiplic.idadtl de objectos pertmbl os utin 'tros; se Jh.·:s 
está uma repaniçAo p.mt coadj11 var r> miniatro, e qusnlo L lta o tempo para wed.tar~:~m e estud<~rem ; se em coo-. 
se apreocnt~r uru.a. qucbtão impo t•ntu não f.ltão ao g,>- s ·queilc:a da falta de tempo e de med•tação, ou se náo 
Vt:ruu outros auxll1ar1 s. .· á txs.~ed .eflte aos negacios, ou é elle m11ilo ioopetleito, · 

Seohorts, hoje o negocio mais insignificante é remet-. entilo vamos já crear novos minister o,, e comece-se pela 
tilo ao con~elb, de e~tJdJ. Adm'r..~ ver ái veus DO:i divi~ão do mini&ttlrio da ju&llça, que .tambrm está s,,br&-
jornues decisões da las pelf':ministroa a reélpeito de ne- carregado de muitos e impQ!lanks oujectos. Eijtretauto 
gocios que, ap.:zar de serem o& mais .triviaes, fo1ão aub- aill11l »âo apparece11 quem ae lemlm.sse de tal divisl!o. 
m ··ttiJos á ie,·çiio dó couselho de estado. Sobre toco~ os !\las ouvi dizer hoje (é um argum~nlo a que a e dctl muito 
negocit.H iurporta!ll~~ é ou ddo o conselhil de cst.tdo, o:;' pe~o ) : « Na t'rança 01 oegodo.; que cccupào o mioistr.:> 
píiler:.eres, .wnw dis1e o m~u nobre amigo, bãO os m:.i:1 do imperio do .Brasil são n~p01rtidos por cinco miniatc
!umiuoso.s; 1..omo tcuho ll.lo occ~siã'> de olnerva~ em al· rios d·.Jl'~rcnt ,s. » Parece qu.c a couciusa.o deveria ser 
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que~ tambem no Brasil devia-se dividir em cioCQ o mi
ni,teiio d'O·'imperio. E' verdadt~ que o nob e sen:tdor, 
que trouxe este argumento, diminuiu-lhe logo a força 
qu~ndo accrfscentou que era verdade que as circum
.stancias de um e outro paiz náo são as me•mas. E:s 
a verdadeira resposta ao argumentG funJado no exemplo 
de França; paiz vasl •;'n o, povnadissimo, cheio de im
meu;os r~curso ,, e que não póde servir para termo de co:n 
paração com o Brasil. 

Náo é por r.Ita de mais um minlsterio que o paiz n'·o 
estâ ma's ad1ant;;do; as causas são outraa: não é occa 
~ião de desenvolve-las. 

Náo sei como t~mbe.n se nãa apontou a crea~ão de um 
mini1 t ~rio espcc:at para a Algeria ; P.ouessão que te em 
custado á França sooomas enormes e nos de '"nóue. 

Slllho~es, nó.> vemos uo no:~so paiz o seguinte, e para 
isto não serve .o exemplo da Fnnça: nomê 1-fe para 
uma pásta um ho~em q1,1e não tem uma idéa. da repar
ti\ão, que nunca leu um livro &abre aa matenas.que lhe 
dizem respeito, e cn Ntanto, senhores, as cou~as m~r
cbão, Ora, ~abe V. Ex. por que marcháo tE' porque 
felizmente ha em todas essas repartições bomen> h~Le!• 
tm que o mini5tro confia, cuja opiniáo ouve e depo:s 
resolve. Eu duvido qu~ em França se entregue uma 
pa$.ta a Ulll homem que liãO seja para eJia con:peteote, e 
se algum facto se tem dado é cx~epci?ual. Quen:..eslá 
(e· va:nos com a Franç ·,.porque f,)l o p;.Jz que se Citou) 
n) ministerio da guerr .. 1 Um dos maís distiactos geoe
rc~es, tanto por su1 b:avur,J, com() por seu t1aber. Quem 
está no ministerio da marin!Ja ~ Um dos ruais no laveis 111-
ruir.nres, nio só pela su~ longa pratica e ias trc~cção_, c_omo 
pela sua coragem, do que tudJ dE>u provas n1 Cnmea. 

Era m:ni>lro dos negocies es:iangt:iro,; ha pouco tempo 
um diplom;.ta babil, e sabe-se que quem e~tá actual
mente á testa de.s& rep.1rti~ão tambem tem jã uma rej>U
tação feita. 

Ora, quacdJ no Brasil as pastas forem occupadas pelos 
homens de talerito, de saber, com amor ao t•abalho, o 
serviço ba de f•zer-se bem e promptament", O talento e o 
estudo podem habilitar um ministro novo ~na dentro e!D 
pouco tempo prestar serviços reaes ao pall .. Eu poder!a 
citar alguus-exemplos, e, sem querer offenda a moJestta 
do Sr. ministro dos negocios estrangeiro1, direi que o •eu 
rela to rio é digno de ser lia o com toda a atten~ão. 

0 Sà. MIXISTRO DOS NEGO'CIOS ESI'RA~GEIROS: -
Obrigado. 

O Sa. D. MANOEL:- Não é favor, é j•Jstlça que lhe faço 
com muito praztr. O relatorio f.az honra ao talento, saber 
e dignid.de do Sr. miniatro. A correspendencia official 
que est 1 aonexa mostra quanto póJe o talento, a appli..:a
ção e o au or "o trabalho. Emretanto o nobre ministro 
não esteve por muito tempo na carreira diplomatica. e é a 
primeira vez que tJC..:upa a pasta. Eu e~tava previniJo a 
favor do nobre ministro, e por isso 1i com attencão o $CU 

rtllalorio, e todas as peças que o accmp.mbão. Não quero 
dizer que os outro~ relato rio~ nã•J aejão m'\u aignos de 1er-se 
com altenÇ'ío. 

0 SR. ltiiNISTRO DOS NEGOCIOS ESI'RANGEIROS:-Fo: 
a prewnção. 

O SR. D MANOEL:- Não foi a amizade que me obri
g u a dii eras poucas palavras que acabo de prof. rir; l i 
a jastiça, que náo nego nell aos mens advenarios, como 
1Jd provas. ai Ilda na sessao do aDno passado, elogiando 
os relatorios que merdcliio elogio, apezar de escriptos 
por min:stros a qu· m fiz opposição. 

P.:rmitt1 -l'le o sena rio q•:e eu lhe recorde um facto que 
j~ aqui ref,,ri. O Sr. Tiers foi membro da commilsão en 
carregada de dar o seu parecer a respeito de um projecto 
.1elativo ás f rtifi ·açõc$ d~ Paris. Era ella compo~ta de 
Jisliu ~los geoeracs que, dt!f-Oi; de largu discussões, in
cunJbirão o Sr. 'l'ier:; de fazer o competente relatorio. O 
Sr. Tier• escusou-se, mas os seu$ collegas o persuad~rão 
a acóitar um~ cummissAo que tacto o hc.•nrava. Appareceu 
o relatorw, qui! lo i julg>tdo obra prima, e todos admir árão 
o talento e a instrucção do Sr. Tiers em ma terias que pa · 
ze~ião alheias aof ICU$ estudo•. Mas o Sr. Tiers tinha 

aproveitado o tempo que esteve em Toulon para estudar 
com o marechal Gouvin d~ Saint Cyr o que era relativo a 
fortit:c •çõe~. E, perguot~ndo-se-lbe como tinha ella polidO' 
f zer um relatorio tão completo, respoode;J: al~um talen
to, muito estudo e de•do ardente de aervirao paizl1abilitão 
o h1Jmem {'a·a tudo. E' verdade que o Sr. Tiers não. ttm 
só algum t:Jiento, mas um grande taltnto; um dos maiore• 
que apparccêrão depois da revolução dcJ1830. · · 

0 SR. VISCONDE DB ALllUQUERQUE r;-se. 
O Sa. D. MANOI!L :-Como fica contente o Sr. vis

conde de Albuquerque quando se r .lia em mathemltiCJij 
r~Jta aqui o Sr. Candido Baptista. . 

0 Sn. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: Se elle fosse 
apreoder mathematicas tinha bem q11e f.zer. 

O Sa. D. MANOEL:-Não creio. que se pO!sa saber bem 
fe11ifica.;ão sem ter conhecimento de matlu::mat;ca. · 

O que q•Iero concluir é que, quando se tem muito amor 
a.o estudo e ae quer servir ao piiíz, vencem-se quasi im ... 
oossiveis. 

O SR. vrsco;(DB Dl ALBUQUERDUE: - E' verdade ... 
até jurisprudencia. 

O SR. D. MANOEL: - Po1 tanto, quando os miniatros
do imp~:rio ti qer~m talco tu e q•tizere..n bem servir ao seu 
paiz hão de trabalhar, hã.o de vencer as diffi~uldadea 
CJm que se argume.o ~a em- fa·vor da cre:.ção do DOto 
mini..;tet io. 

Nào teobo ouvido, Sr. presidente, UIIl arguméll o soU· . 
do, Ltrtla razão ponderos..1 em favor do projecto, ap~zar d6 
o t~rem susteotado pessoas tão competentes CO.I.ro 03 
cobres s~;nadores pela pro,inci.t do Rid de JJn.íro e pela 
provinc11 de .Mmas, o que m~ bz crer que a causa é má ; 
porque, quando a c~u;a teru em seu favor tres homens 
sislioctos, se ella foss~ Loa, as razõec bavião de ser taea 
que nó1, que ttmJs combatido o projecLo, não terlJ.mol 
·rem~.dio StJnão nos acurvarmos a ellas e muddrmo' de · 
v c. to. 

O discurJo do nobre seaa4or por Minu mos'trou que 
não lbe tlzerão moisa ai razõ~s aprest-n;adas ; S. E.x:. pro
curou e conseguiu, no meu modo de pensar, de$1• uir 
·comple.tamente o ciue h .. ntem e hoje .se disse em fJ.vor da 
propOSIÇãO, 

0 SR. SOUZA FRANCO:-Apoiado. 

O Sn. D 1\IANOI!L:-Me parece que o nlbre senador 
pda província do R' o de Janeiro, que boje e•gueu a sua 
voz em lavor do projecto não pôde nem !~vemente 
destruir os arguwento• proJuz'd.s P· lo nobre marquez 
de Oliuda ; e se ~lguma cousa de novo diste fui p H a ílar 
Jogar ao bcllo dhcurso q.1e o s~nado h.t pouco ouviu, 
profe;id" pelo meu nobre am'go, senador pela provincla 
.ae Mum. · · 

Pur consequencia, eu Cl!ntinuo no meu proposito de 
votar COillra a propu$i~ão. Se ell..t for ad,>ptada e C.Qaver• 
tida ell!l~:~i, farei votoJ para que a aõricuJ,ura tech~ mais 
fomento dJ que até lloje tem tido, para q•te a colonisaç.io 
corr: .. em groJsas Lorren es pJra o Bra~il, para quJ novas 
·e bcllas estradas :se c.mstruão, afim de qutJ os nossos prc• 
duct~s sejão com lacil.daJe cow.duzi,Jos aos mercados, pJra 
·q11e a mmeraçào tenha um deserlvol viment., tal que em 
b. eve ap, a eça muito ou o, muita prata, muito carvã(J de 
,pedra e outro• productos qu.: jdzem n.1e tlltrhnll.~s d..~ t~r r a 
•pda Ca.lta de um m nistro espt!Ciltl. 

O SR. DIAS DB CARVALIIO: - C:.ntaremos o Te·D.um 
depois da festa. 

o SR. D. MANOEL:- s·m, todos concorreremos de b m 
grado paril. ess 1 luucção religiosa em acção dcJ graças ao 
Todo Poderoso, por ter surgido um:~. nuva el'a. para a terra 
de S .. nt,•· Cruz. 

Emtlm toJ.c•s bcmdirlio da creação do míniderio Jo
'ou. ento. 

0 SR. VA · coscELLOS: -1\linlstcrio dê agricultu ·a é q1le 
s;: chama f. • .Hu~nto. 

0 Sn. D. MANoEL :-Por O'a CO.:Jti!lUO a denomina-lo 
de fJmcnto. 
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O SR. VASCoNCELL s:- Fica o que V •. Ex:. lhe dá. 
o Sn. o. MANOU: -Mas, se infei'zmente todas estás 

esperançu fi) rem rrustr;,das, .. 1e as cousas continu~reoo 
da mes_c!la· maneira, srnã;") peior, nós, senhores, n~o can 
taremos Te-Dium: mas tambem nao vir~tuos â tribuna 
cant .r a victo· ia; em particular faremos v •tr•s ao céo para 
que o ministerio novo dê ao Braztl da~ de pro,peri.lade-, 
de gran ie1.a e de riqueza, desenvolvendo Q• tecursos 
com q11e o dutou a natureza. 

E11-não fstou longe. Sr. presidente, de presumir quem 
é- ·o feliz collega do; nobres winistro1. · 

0 Sll. MINISTR'l D•JS NEGOCIOS ESTRANGEitloS -Está 
mais adiJntad' do que o ministerio. 

O SI\. [), MúOEL: - E»la respo1ta ê certamente a 
que o nobre minis1ro me devia dar; mas con~inta qne 
tU fa~a as iniobas conjecturas a ~espeito do chcf.: do 
novo ministerio. 
Ná~ SLU eu só qllem faz conjecturas a respeito do novo 

midistro; aq•Ji ma.;mo tenho já ouv.do divulgar o nome 
delle. Sr. presid·n·e, vejo c~r to sen:tdor tão :.r.gado, tão 
ligado com (u S s. min•stNs membros da ca»a, que me 
parece que será chamado um homem de espada, não ao 
hombro, mas tia baiu h i. 

E digo isto [l.tl'a que o meu nobre amigl, SPilador por 
Minas tome tlrn tempo as su .s cautelas, e m.,na~~e r'la 
quelles tacurussús de que nos fallou o anuo p:usaJo. 

O SR VASCONC_ULOS ;-Então já estou coacto. 
- - :::.... 
O SR. D. MANOEL : - Sr. presídeote, o debate tem 

s:do largo e lum:noso: suppriu -se n 1 3a di,cussão o que 
f.ltou na fa e 2~. A. proposÍ<(ào têm sid·o ata~ala da ma 
neira m~i' vic·oriosa. O paiz ha .de ler os nouoa d,iscllr
ros, e fi C•• á habilitado para pror.:rir um juizo se5uro a 
r e •peito Ul necessidade ou de:~nece.uidale da creaçãa 
dd uin novo mio stelio. 

t:) SR.· FER.l\ElR.\. PENN .\. : - Sr. p·eshlenle, direi 
muito poucl), pJrque tenbo unicame.nte em viltJ, atten~ 
dendp á impo1taucia do a>sumpto, explicar o meu voto 
antes que se encerre o debate, e ·come~arei por dec'arar 
que.estou de accordo com os .membros d.·sta e da outra 
c;~,mara, q•1e t~emwstentbd.J o proj ·~ct > q11;;.nto á sua iJéa 
caprt,l, iotJ é, quanto á di visão do m nister i o do impe
ri•) ; não r;ne servindo dé obstaculo_a con•ideraçã•> de al
gnm a~cre~cim9 dt: despeza q11e e11ta mtdida po.sa trazer, 
p •rqlle e tou con ieocido de q11e o melhoramento de mui
tos d.>s diver·sos ramos do s~r~iço publico q11e hoje se 
acuão a c:•rgo daqllella repartiçào e a m is Ílllmed•ala e 
~evera fi~l.)alisaçã;J,dos diohei! os que se d~s1 eod m, prio~ 
dpalmente em ob;as publicai <•U ~ob o· lit1•lo de obr~s 
r u?lica~, hão.de amplameijte cr·mpeo~ar o e.rca•go que 
baJa de recahtr .sobre o the~c ur·o n lcionat em constqllell· 
cia .da creaçao de'uma nova secretaria de estalo. 

Mas, ~r. presi Jectc, se Cl ucordo com a idéa capit.I do 
projecto, devo declarar com igual Jr.wquez:1 q te em suad 
di v1 rs.~s· dispo~içOe; noto iucooveulentes e dtfc:itos taes 
que p.:>daráõ ioh bir-we dç votar pda aua adopção, 1e não 
for modtfica lo. · 

Nao me demorarei em fallar s bre o titulo da u >vare
part ção, ror· ser objecto de menodmportancia, mas ob 
1e. varei to.1avi:l que elle não me parece o mais proprio. 
Se as ob··as pllulicaa, I' tudo quanto a e! las se rdcre, de: 
Vclm, como recooh~c~m e decla ão o~ d ft!nsorell do pro
j'lc,o, can, tiruir a \p inc•pal e mais importante occup:~ção 
do novo mi~:~iste:io ; se 110 mesmo caso não se acha a agrl· 
culturll, aiudo.t tão pouco dtl·euvolvrdt e aperfei~oa~a no 
~osso paiz 1 parCJce que mais prvpr1o e aJequadJ st ria o 
titulo ou dt•nomioaçã•l de qu .. tr<ttámos, se lambem co
Ill.;!çaue pelas OUfaJ fH•blicas, embora COmpreheodeue t:UJ 
se!)uida a· agrh:ultura, o corom~rcio e outro.s ramus que 
devão flc,Af a CMgo do QOYO miui:.terÍOo 

Diz o § 2° do urt. 1 o do projecto que perl<·n·;erãõ á nova 
J epartiç:•o todos o.s negocies e l'e .. dcUCias que hoje cor 
r~m pela 6a e 7• s~cç.ões da hCCI etaria do imperio. Per 
~unto eu : cowo foral crHtdJS c organisadai c)tas sr c 
•;•ie~? P~·r um rcguLrocnto do govdno exped,do em 5 dt· 
Uli!f~f) dr a::no p.t~s.do; e Qj nolms s~;na.lor~~ lüo de 

recordar-se de que esse regulamimt() deu· Ic.gar tanto 
ne~ta como o~ outra camara a vi ~as reclamações e censa • 
ras, sendo taxada de excts~iva, exorbitante· t até de ille
gal a refvrma d.t secretaria de est;,do, no tocante ao nu-· 
mero de empregados e de despl'za, ·e tanto que em vez .. 
dd dar-lne a 'ua appt ovação reidveu o senado submetter 
ao exJme de um• dé suas· coa.mis~Õr)S, a de constituiçllo, 
se bem me reco.rdo, esse acto do poder _executivo., , -

Ora, sendo am.Ja tão recente esta deltheraç:lo, edan fo 
pr esentea á memoria de to4os as razões que lhe servi ã l
r:l~ fun.i"m~oto, não teodo ainda a commitsãll apresen· 
LdJ o 1eu parecer, mas tendo de esperar que o faça com 
1oda a urevid .• de pos~ivel: coe virá que o senado se apresse 
agora a confirmrr ou· approvar pela simples adopç~o 
dê;te paragr~tpho, e seru m~is exame, ·a parte mais essen; 
cial daquelle regul~rnento,que tão Ct·nsurõda foi na sessão 
,do 8ll!lO passado? Creio que se assim procedesse pratica
ria esta augu•ta cam.ra um acto pouco couforme á cohe· 
renci~, á d·i<criçllo e á sabedoria que a carecterisão. _ . 

Diz o§ &o: l~ndo)•O governo dará te~ulamentl) ánova 
secretaria . de eahdo, empregando ella o peuoal ne
ces•ario, tirado da dos 11egocios do imperio e. daquellas 
·duas reputi~i:ies; • 

De que natureza será o regul~mento que tem em vista. 
este paragrapho? será daquelle• qlle, na fór!Da da _cc•il· 
stituição, q gover11o pó Je expedJr para a boa execuÇão 
d~ qu,dquer lei? Para isto nos seria precisa uma autori
•aç~o especial(apoiados) ; e, portanto, creio que OJl~ra
gr:.pho tem em VISta uma dtleg:.ção de f•.culJade lf'gis:
,lati· a; mas quem se recordar das observações que se 
11 erão o anuo patsado neata casa a rei peito _dos incon-. 
{enieote& d.:: sem~lh:;nt_es dc:legaçõtls Iião pôde esp~ra~ 
qt~e o senado seja ag'lra tão facil em_ conferi-la sobre .a 
rneama materia, que aind.t ha tão pouco tempo _deu mo· 
tivoa fortes ct:n.ura~, ~obre a meEma questão q~_e ainda 
pmde du exam~: dd uma conrJl!.iSsão, como aca!Jt:i dd ob-
servar. ( .4 poiad<s.) · 

Diz o § 4°; (lendo) • O numero de eruprcgadt~s das 
-luL~s ucretarias não poderá exceder. ao actualm.:nte 
"Xiitente na dos negocios do imperio, e nas duas rtferidas 
repart ções, nem a 'omma a d.:spender ·em sells veoci
mentos poderá exceder a que ora se dcspenüe. • . 

O honrado ministro dos negocias estrangeiros procurou 
bonte~ explicar as di~po.içOes deste paragrapho, mas. 
~oolo:sso que as explicações de S. Ex. IJào resolvêrão as 
duvidas .. que me occorrem. Como é posslvel, Sr. preai-
dente, qae o gove,u"J organise a nova repartição sem 
ilUsmemar o numero de empregados existente$, sem 
excederá déspeza que actualmente ae fJz? Pergunto eu: 
Est~ MVa repartição não deYia.ter ao m.nos um omcial· · 
mator! · . 

0 SR.I\UNISTRO DOS NEGOCIOs JiSTRANGEIROS;-:Eu 11!!0 
disse qlle nao •e augment~va de maneira alguma a despeza. 

0 SR. FERREIRA. PENNA; '"7' ·Mas o proprio proj ~CIO 
diz muito expressamente que não se podclrá augme11tar. 

0 SR. MINISTRO DOS NgGOCIOS ESTRANGEIROS: -Não 
.convém aut;mtnlar o numerJ do5 t mpregados. 

O SR. FERREIRA. PBl'fiSA.:- Pergunto eu: A nova re· 
partição não ba de t~r um official-maior, porteiro, conti· 
lloos, correios, etc. 1 

0 SR, MINISTRO Dt S NEGOCIOS ESTRANGEIROS: -lUas 
dimioue-se o numero dos empregados actuaea. 

O SR. FERREIRA PE:'il'lA: - Os empregados da sccre• 
·ta ia do iwperio terão de ~asJ:lr para a nova repartição 
nas mesmas classes e Cllt<'gotias em que actualmtnte se 
achii.o; n st.> não encuntroerubwraço ou duvida alguma; 
mas os da repartiç~o do c. rrdu e d11s terras publ.cas como 
~e iucorpurorâO na nova Aec1·eta.b.? na mesma categoria 
que acLualmeute t~:('m, ou equií>~l·od:.~s aos da actual se• 
:rdaria_ do imperio, pat·a podtHeru ser incluidos no quu· 
·lro dd n \'a repa r t.ção! Se llllelll equlpnados 010~ ou ... 
Iro~,· teu.os inlalltVtdm nte augmcntu de âtspeza, nlio 
~.-ndo de preauruir que o govcrou fa~~a a GUdlquer dellts 
1 ioj.:sliça de d.minulr 0.1 ~eu$ actuars n·octruelltus. 

Um h:.mr~do ~~na.Jor por ~Lua· p Jl!derou que llÜO ha· 
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veria grande iucon reniente em passar já o projecto, por
que em pou~os diJS póde-se, por uma nova resoluçao, 
corrigir os defeitos que se lhe teem notadG,; mas !.to é o 
que não me parece de maneira alguma conveniente, nem 
propdo da Sdbed..>ria e prudrn :ia qt1e devem pre&idir a6 
dtlliberaçõe~ .do .st:nado. ( 4poictdos.) 

s;! cunh~cemos os defe::ito; do projecto, é de nosso 
dever emenda lo deide já, e não couverLe,fo em le: n(J~ 
termos em que •e acha concebido, porque irâ collocar o 
~;ov<!rno na necessidade de viola-lo desde logo, excedendo 
;. delpez;i, ~briodo creditas, ou de vir em mu,tos poucos 
dias ptdir ao corpo legislativo a saa rtforma. . 

Não me áloogarei na discu•.sao, porque o que se tem 
1lilo pró e contra pHece-me sullicieote para esdarecer 
a tnl.ltt:ria. Este~ são, em suwrna, os motivos pelos qaaes 
t:Uic.ouo que njo posso dar o meu voto ao projecto, em
quanto nao se oll'ert~cer emeo ías no ~eutido que ind•
quei. Se cs.;as emendas seúll'crecerem le1e1 muita sati~afa
.,;ilo em acomp;.nhar o mint$lerio na s11a aduvção, porque 
jul6o realmente convenit"nte e necessaria, C<Jmo já di!Cl<~
l e i, a dlvisão da actualsecretar !a de estadJ dos negocio~ 
do imperio. 

O SR. VASCONCELL03: -Vou dar uma prova, fallanlo 
a e:~ta hora, Sr. pres•dente, de qae não desejo demorar 
a di.cu6~ão; deixaria mesmo que se f;Uzesse já em exe
cução a famo$a relor ma do 01 s.;a re~im<>nto; mas nlio 
f.Odem ficar St'm re1p0)ta algumas d.U· proposiçõe' do 
lwnra.io senador pela proviucia de Miuas-Geraes, que 
:ac:iLa de fallar, e que fet-me a honra de tomar em soo· 
sideraçào al~umas das ass~rções com que comu . .ti o 
projecto. S. Ex.., com a hallilhl.1de oratoria qu~ o dis
t!Qgue, d.sse-nos que cota medida é urgenLl', e que a 
urgeocia, não de h~:jl:l, mas de muito tempo, era n~cla 
maJa r-or d tr~rcutes homens de est do que se tt:em 
;,c11ado á testa da· repartiçâo dos negocias do imper iJ. 
:Não contesto, Sr. pres1dente, qae a'g·1os hourado1 cida
clãos que t<:em ti.Jo assenw nos coascJh 'JS da coróa, di ri 
gind:> esta. repartição, teohão em verdade aoli_<:ilado esta 
provídtncta; UJa~ os argu•lJentos qu~ S. Ex. dlert:ceu me 
]larecem touos tendent~:.; a provar aquillo que eu disse; 
isto é, que a medi~a. qu~ se a~re.>en:a a cuwo m. h pa•ii 
1 irar de &oLrll o mmrsLerll) do 1mp.:no o f eso do trabll· 
lho com q11e este carrtgava; que urna 1_emel~•nte preten· 
~·ão impo, ta a cond. mo11çao da urgenc1a hoJe recl•m;ada, 
quer por. S. Ex, quer pelo n .. bre miui,tro doJ negocios 
~~traogeuos. " 

A idéa dll ser necessaria uma novJ resolução no sen
tido em que S. Ex. s~ enunciou prova, a meu ver, evi· 
~Jentemente os defeitos d;a actual proposição. (Apoiados.) 
Nó;, legislae:lores, que puJemos no momento tm q11e se 
discute a proposl~au eruenda-la no sentido diiS melhores 
1déas, acanhamo ·nos de o fale r já 1 E, demais, se a meJJd 
não deve ser adia la, muito mais d.emor~da será a sua 
~::x.ecuçào; porqu~nto uma nova resolução tem de passar 
por ga di.•cussão DPSta casa, tem de ir iA camara dos depu
tados ,olli·er alli igut~l debate, quando por uma simples 
t:mend..l ao proj~cto que discutimos aureviorcmos, ga· 
nhando muito em tempo. Por consequencia, a idéa de 
S. Ex., aliás aceitavel, deve se lo na cct:asião em q11e 
tratamvs de emend.tr o projecto. . 

V. Ex., que lfc:ve intere~~ar-~e peh uoa red cção de 
no~sas leis, poderá c.~uvir· qae esta propos çao CALeja re· 
digida de mat1cira cr•nven entt, quanJo 1110 enrerrasu· 
d·. feitos tão capilae~? p~ra QUe tau ta p ecipit çilt> e pre· 
c:ipit::u~ão que não apt ovcittt? E' singular e.tlllcmbrauça 
ale S Ex.! · · . 

O mesmo nobre ~en:~dor pEla provincl~ de Minas Ge
r~tcs, a quc:tn nelltl illOilrent.> me rt f1 o, drSSI1-nOS que as 
opposiçiil!s e a opposi~ão ;.ctu.l clama.o contr.!l a Jalta de 
tl.:~cnvolrime.nto que teem tido 11l~uos dos r;,moa t!J ser
\'ÍÇO puL.iêO, sem se ltJmbrar• m que os resr.onsavtls por 
este • bandouo não s1to o~ u. Jni)lros, porque é iwpossJvtl 
t.JUe l:Hll hcrn~m, l.itnda de fJt ça e intelli0 oucia ~upeiÍo
rell. pos•a ~eqr conveniente c sattbf.ctoriamente os ne
cocios que currem pela repartiçno do imperlo. 

Senlwres, fitluei um pouco, uào direi ate•rudo, mas 
i2.12prc~s orwdo com a~ exprcssúes de S. Ex 1 g'lll quiz ver 

nas obfervaç1'i s r.,it.1S por mim e por a lg:m; Srs. 11e 
llddorea ao projeeto um priocipio de oppo~içào ao minis· 
terio, ao qa~l S. Ex. dt>clarou que prestava a rírait com
pleta adbe•ão. N.lo acho que pur divergirem algun, dos 
honrados me!lrb os, ou n.1 recl~cção ou tu appro ~ação de 
11m projecto, se possa tnx.ergJr vistas cl~ opposiçã.> ao 
miui.ttrio •• 

O Sa. ViSCONDE DE An.~ETK' : _:. Eu não disse que 
V. Ex. tinbu e~tllli violas. 

0 SR. VASCONCELLOS: - .•• para S. Fx. ter o·coaião d~ 
manifestar o seu i>fcrro 110 actual á cu~ ta dcsseJ Ot•posi
úcn!stiol$, 

Ora, V. Ex.., que n e conhece lu 18 annoJ na cama ra 
dos deputado~ e ne.lltl cata, CJbs'erva, ia u.ropre qae eu fallo 
com a maior franqueza em que.tões politicus. Em tempos 
muito tempeituo);o•, n~.nca rfcusei, Sr. presidente, dar 
mw voto e eouncia·l' combateoao oradüres e homt·ns 
m..tito proeminentes que diridiao.f•IJtãn os ne~o.;ios publi· 
coJ; 1e eu quizerst! lazt r oppo;:çã' ao ·mioi:!terio neda 
questão di· LI COm toda a fJ·aoqueza ao _Senc~do: •, faÇO 
opp0sição ao mini>terb, t·~ cvJD!.i lhe f<~ o O r· POsição, n i o 
quer o C(!J.ribuir r;ara IDtdidaa que I!Je 'Yãu dar oiàis 
lo:ça. • Porém não é ~;sse o meu iuteuto; es,ou que 
u:lo é t mbem o de m •u. h m· aios colle~.:aP, q 'e te em igiJa! 
·e não superior franq•Jt-Z• quando ~e trilt~ de d .. claràr o 
seu voto em r.vor ou con·ra o~ differcutes gabinetes que 
DO paiz se teem succedido. · 

Mas, senhores, do qae me qu• ixo é d.:~ qne os nobres 
aenadoreP1 qu~ part cem encarar a quebtã-l como sendo de 
minist~rio, nao auendão ái deda•açõ~:i dos ILiÍaistros, 
náo olhem âs manifê,taç,~es de pt'ssou tão cb<·gad ·1 ás 
pessoa:~ doa Srs. mi!li,tros qre nos teem d.tu que eate as-. 
~umpt~ é estrauho á politic.,, e que cumpre nao ver ndle 
m••tivo de nppo~içao. :ieubores, llavná ahi um bomem 
tào imeusato no p~iz, que, quertndo comb. ter o mioiste .... 
rio actual, 'á escolher. esta n:ated • para lll·tllif ~tar p• r 
esta. ccc<~sião o ~eu voto em nppo:;i~ão? poi~ t•ão c~tão 
ahi tantos p!ojectos irnj)ortnote• que Leem de ser traddo:1 
•o coohe~imento d, senHio 1 e nao será cotão us~ o 
momento oppr:rtiHJO de tratarmo• de poli i<:11 ? 

Por exfmplo, diicute-se a lei de eleiçMs na cama a dos 
deputado;. E~te ~roj•·cLo altera esse1.cialmente a J,i àe 
19 <le setembro de 1850, em que teve parte o g.1binete 
do finado e illuotre cidad1o marq·ret dt~r·~raná. Abi njs 
veremos, Sr. p:e.d 'eutc, ae o miuis e io cunml.a a vtrda· 
delra opinião do p:áz, querendo reu oir os districtos t lei. 
to aes, .ou se !eria ruelhor o acc< rdo ele deix..tr-se DO ul
tino anuo de el~ição correr o processo eleitoral qq.s 
actualmente exiete, p; ra que ae 1 o:são demo .strur os JO· 
con venieot~& dca ta lei. 

O nob~ f:l scoartor pelol província de 1\linas Geraes, a 
quem agora tenh,, a satisfaçã • de dirigi ·me, noa disse que 
tble prOJecto na de traz· r t es e t:.~es ~~~ma~ens ao com• 
mercio, a agricultura e á mdustr ia, que ddiuha.o por f11lta 
de mai1 um homem que estej.a á testa da reparliçiio do 
impedo, hao de g1.1uhar novo 10cr~meoto com a cre1ção · 
de uma nova secrtti.lria de eatado nossas vias de comalll
nicação. Senhore•,dir.:i como no~ disse S. Ex. na sessão d ' 
•nno pas$~do: & Não estamos mai:~ no tempo de ea;balr os 
homen$ com palavras. D Sr. pre.:lidellte, com() se. 1 ron 111· 
.ciá1âo,por cxemp'o,aquelle' qr1P. s~~sttnt r.lo com tmto en. 
thusia)mo a clci~ão J.<Or distric10s nu por circulo~, co o 
vul0 armt ute sP. chama, quando cocdt:JD r;. vão o pr, cesso)· 
(!e eleição eat~belc:c1do na.J,:i" de f846 t: UJs insL· uc ,õts d~ 
rna· ç 1 dd 18:!61 O qul dif1ã•J e:les a rt a.,~eito tia excel
·ent;la dos circu1o.•1• Nãoha l~i cowoe.ta; clla vem do~r 
a I paiz g~nuiUCJS reprC~I lll.D es da DllÇãO j f~1á appa·e· 
eer nas camara~ as opiuio~s contr;,dictorias, e a coritr.:~
llirção das idéa• redundo~rá em grande be.;efieió publico. 
Esta Jd arr-ttla a influencia r,e.n:ciosa e 11111:iva do go· 
verno, torna incoropàtlvd a politica com ii magistratura, 
lOJDl em verdade o bY•leaJa rejlreseut.livu. • 

E a lei aiuda ae llào txecutou aeol.lo uma Vt2, llo atdr r 
dus feride~s, com•) vulgatm:ut~ se d1z, e já us deputados,. 
eleito' sou a ÜJlllcncla desta gr~nJe J~i uào t-!ío genuínos .1 

represent11ntes da nação!! Os propdos mcn1bros do rni
ui~tcrio q~ ~ iuicivll 01Sa lei ~ã 'lwje O li primeiros q uc a 
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combatem; já os deputados actuaes silo filhos da f, aude, 
porque abusos conlideraveis ~e derão na eleição que os 
mandou á camara dos deputadr.a! Como 5e canta a ['>di· 
Dodia.de um di:t para outro, como vai cahir :10 som destas 
palavras urna das principat~s leis do estado ainda hontt:m 
votada J J Que pomposo flogio aos deputados que assim se 
expoem ao Jurlibrio publico, e que por modo tão brusco 
são derp:rlidos! 

As.dm, Sr. pre;id~nte, se nos àiz agora: • Creada esta 
secretaria, as séri1rs difficuldades com que lutamos na 
agricultura; na colt nisai;ão, nas ob1as publicns, tudo dEs
apparece como o fumo: e ahi vem um mir,istro que vai 
dar ao Brasil braços para rttsgar as nossas terras comes· 
iradas, que vem povoa-las de colonos, que vem, em uma 
pal11vra, d~~envolver a 1 iqueza do nr.sso paiz. » Pois, se
n1Jores, não se vê que no8so atrazo não depende de haver 
um ou dous ministres na reparllção do imperio 7 nao se 
reconhece que a causa do mal se explica pela Cdta dos 
nossos recursos? V. Ex. i~nor:t, ac;,so, que em qu.t.ro ou 
cinco legu:.s de tstrada, prJr exemplo, se g:astao 1, 700 ou 
1,SOO:OOOg, como sabe o nobre senadl)r pela minha provin
ciJ 1 e fÓde acreditar-se que 1,200:000g para e:tr<.das, ca· 
naes e outras obras publicas noimperio sejão sumcientes? 

E porque nao podemos votar somma maior? Porque 
não temos dinheiro. Logo, nosso ilJfortunio não está na 
falta de mais um cidadão que dirija a repart1ção do im
perio, qualquer que e!Je seJa ; o mal tem outra origem, 
tem outra fonte. 

A in1trucção pública não demanda consideravel dis 
rJendi ), quer nas províncias quer na córte? e porventura 
~a lei do orçamento consigoamos a quantia exigida para 
que ette serviço seja convenientemente desempenhado? 
Não, porque temos de attender ·a outras necest:~idades, e 
a distracção dos dinheiros do estado para outros assum
ptos, para o pessoõl, por exemf•lo, que uão se póde dis· 
pensar, contribue para o enrorpccimento mesmo de alguns 
dos ramos do serviço publico. AGsim, me p:1rece que o 
honr;. do senador não de1truiu a minha argument:;ção. 

Se S. Ex:. tivesse provado que a par d~sta creação de 
nova secretaria se facilitavão ao novo ministro novo$ e 
extraordinarios recursos, do~ quaes carece o paiz para 
marchar, se l.ca!sem removidas todas <IS difficuldades que 
oJiert ce a grave questão de colonisação, sem duvida não 
lu veria lJiuguem no senado, não haveria no paiz ninguem 
que dc:,x 1Sie de apploudir a ~>dopção de urua tal m~:dida, 
e que coLrisse mesmo de bençáos aos legis!CJdorcs por 
terem-a adoptado; mas nas circumstancias acanhad~s em 
que vivt IDO$, quando se nos anouncil um deficit supe 
rior a 6,0UO:Ooug, quando nós suamos camisas para oc· 
correr a esse deficit, é agora que van:os crear m~ís uma 
secretaria, sem que a aemonsrraçáo d1 utilidade desta 
me litla esteja provada de maoei1 a $~tisfactorü,? Creio 
que o espirito de$previnido do puJ:J!tco me ha de faztr 
justiça. 

Senhore:>,ante5 do nobre senador por MinJs, eu jã tinha 
dito que não attribuia :i blta de babilita~ões do Sr. Ser
gio a aprNentução deste projecto; pedi medmo licença 
ao meu noh· e e ~~reciÓil amigo, sen•dur pelo Rio-Grande 
do Norte, rma divergir de su~ opinião. Ninguem, nem 
me~mo o no!He SH:nador pelo Rto-Grande do Norte, dcr:ois 
da declarõÇ~O que hoje f'e~, das &xplicações que deu, póJe 
attr·,Luir-me a 1nterção de dl'ender o Sr. Macedo. 

Estimo, Sr. prrs:dente, que, fallando assim o U( bre se
nador pela provincia do Rio·.Gr~nde do Norte c o orador 
que 11gora se dirige á c•sa, S. E~. o Sr. visconJe de 
Abaeté tivesse occas1ão d~ dizer algumas palavras, quer 
em defesa do projecto, quer na de seu collcga o Sr. ex
ministro do imperio, porque V. Ex. observou que em 
toda a rliscuss~o o nobre senador por Minas não justi· 
ficára com a palavra o p1ojecto do aeu ministcrio, nem o 
seu autor. 

Sim, não me dirige espirito nenhum de bostilidaàe ao 
güvcrno actu~l, c:ujá o disse; quando se tratar da ques· 
tão politica apreciarei então o mmisterio para declarar 'e 
lhe dou ':lU neg1> o meu voto. Na questllo, por exemplo, 
ria reforma cht Jci de 1855, já cu disse o anno passado 
que a reputava extemporane~, e tive a satisf~ ção de ob. 

serva r que o o obre senador pela provinciá da Bahi11, que é 
hoje pre1itlf nte do conselho de mini•tros. fez igual decla
ração na cawara dos deputadüs, quando tombem o aDno 
p:sssado foi ioterpellado sobre esta mate• ia. 

Por c(mequencia, estive até ag01a de acccirdo com 
S. Ex. Póde ser, ent1 et:l.oto, que as razões de estado se
jão de tal importêlncia que me demovão a dar meu voto 
a esse projecto que se discute na c;,mara ttmporaria; 
mas actualrnrn te, sem nenhum esclarecimento, sem pro
vas dos abusos que se derão na execução da lei de 1855, 
de certo não tenho fundamento algum para variar de 
conselho. Nesta quadra, que não sei, ou nao quero qua· 
lificar, é ao menos conveniente que os homem publicos 
salvem os pril!cipios de coherencia. Nao digamos em 
tempo algum que fizemos desta ou daquella questão um 
motivo de pes~c.H:~l lwstilid;;de a este ou áquelle cidadão, 
porqne o povo, que nos observa, não ha de dar impor
tancla alguma ás nossas palavras; se hoje düsermo.s ao 
senado que urna lei é importanti$sima e que é preci1o que 
saia immediatamente do cadioho legislativo, e no anno 
seguinte [:,1rmos os primeiros a contra r ia r este pFmamento, 
apresentando idéas ioteiramente OPJ.OStas, V. Ex. vê que 
ab . .tão·se todas as crcnt;as. 

E' por is1o que eu disse no principio do primeiro dis
curso que b~je proferi que estou como que impressio
nado por essa mult,dão de reformas que se projectão. E 
de certo, Sr. presidente, nas finanças chovem reformas 
S(;bre reformas: é o projecto bancario emendado pelo 
nobre ministro da fazenda; é o projecto do nobre minis ... 
tro da fazenda corregido pda com missão de fazenda do 
senado; é a lei eleitoral que lá se tr&ta de revogar; são 
as municipalidades ; é um no:vo mini~terio; é a fixação da 
ver da de ira iDtelligencia de artigos da constituição os 
mais importante~; é a admiaistração publica que brada 
por alterações na lei das presidencias ; são reformas, 
;enhorcs, e eu, que não quero abalar este ediflcio, por
que temo ser esmagado com o paiz, l1ei lle contentar-me 
em ir f~Jlando, dizendo estas cousas ao Brasil, porque 
salvo os meus principiar, e tranquilliso minhl consciencia. 

Vê, portanto, o Sr. presidente desta casa, os.motivos 
que tenho par a negar o meu voto a esta propos1ção. Se 
no entretanto houver emenda no sentido em que tive a 
houra de f<tllar a primein vez, póde acontecer que essa 
emenda melhore o projecto, e assim, passando a proposi
ção se~uodo as idé:1s enunciadas no senado, ella ao me
nos não se adoptará com tantos defeito= como se acha. 
Con1inúo, portanto, a votar contra o projecto. 

O Sn. VISCONDE DE ABAETÉ :-Sr. presidente, pedi 
a palavra para da1· uma explicaçao ao nobre senador pela 
província de Minas Geraes, porque me parece que me 
exprimi de m:u1eira que S. Ex. não me comprehendeu. 
Aotes, porém, de dar a explicação, tenho de dizer ao 
nobre s~nador pel.il província do .A ma zonas que não du· 
vidarei votar por uma emenda qHe haja de se oll'erecer 
no sentido em que falld nJ meu primeiro discurso. Eu 
disse que me par ceia que f"te piojecto po,lia ser com
plttado ou aperfe!çoado por outro, que conferiste ao 
governo a faculd~d~ de fazer uma melhor distribuição 
das attribuições que comp~tem ao~ ministerios; se, po
rém, o nobre senador enten:Je que é mai~ conveniente que 
esta medida seja ~,dopt;;da cm um artigo q11e faça parte 
deste mesmo projecto, cu desde já lhe hypr;;tbeco o meu 
voto. Entendo mesmo que será isto mtlbcr do q~e esperar 
que esta medida fa~a objcclo de uma nova ler. 

Entretanto devo accrcscentar que a disposição clc,te 
projecto, se porventura fosse approwJo pelo ~en<~do sem 
o artigo a que me referi, podia ser executada desde lo
go; não ficava a sua exe~ução .dependent.e Jo outro 
projecto· crean-se novo mtnlsteno, a este hcav~o per~ 
tencendo' as attribuições que se achiio designadas nos 
differentes paragraphos do projecto, e depois se faria 
uma nova di!ltriiJUilião de attrlbu1ções, se o outro pro
jecto passasse. Parece-me, poJt:tnto, que o nobre senador 
pela provincia do Amazonas, que acaba de fallar, n:!o 
teve toda a razão qu:.nuo dis~c que oeste caso o projecto 
de que se trata ficaria deprndonte do outro; creio que a 
execuçno de•tc projecto podia ter legar de;de logo. 

3') 
·"' 
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Pedi a palnvra, porém, para uma expJi,}nção. O nobre 
senador por Minas disse que ru tính1.1 declarado cyue 
S. Ex. fc~zia opposição ao actu,.l gabinete. Expliquei-me 
u,al sem duvJda. Eu não tive em vista, quando fallei, 
qualifiCar nenhum membro desta ca~a di.! rnir.bterialista, 
nem como pertenc~ndo á opposiçãr1. Se f.dld em oppo
sição, foi em lermos geraes, e unicamente para dizer que, 
se acaso eu attewlesse w que por vez~Js tem diw a oppo 
sição r::m uma c outra camara, a respeito dos serviço~ 
que correm pela repartição Jo imperio, arharia ahi argu 
menLos p:u11 demoustrar a neccssid.;de da divisão deste 
mini~ te rio; não me referi a nenhum dos membros dest;~, 
casa, referi-me ái oppod~úe~ em geral, e quem sa}}e se 
de algumas dellas fiz eu parte? 

Nã.0 desejo :aber, n1o L1nho iateres1c nenllllm em sa 
ber se os nobres membros que teem impugnado o projecto 
querem formar uma OflJlOsiçflo ou sustenti'io o ~ctual 
gabinete; is lo para mim é <tb: olutameute indifieren lc, nem 
me julgarei ern caso algum com o direito de cl:o~bi!icar os 
nobrc:e senadores na opposíção ou como su:teatador.;3 
do ministerio. 

Disse múJ 9 referindo me a mim, qte, quando eu 
apoiava a um ministe1 i o, fazia isto ~em clausulas· nem 
condições; tambem não di~se se era mini~terialista ou 
pertencia á opposição: enunciei uma p! oposiçiio ge
ral. Agora accrescentarei que de !acto apoto com toda ií 

franqueza e le~ldade o gabinr!e actual. Não tenho rr.o 
ti v o ali)lllll para o t~ão fazer. S3hi do ga!Jinele a que ti v e 
ulwora de pertencer sem resentimento algum mm mes· 
mo dos que fizeri'io oppo$ição a esse gabinete. Assim, 
ainda quaodo estivesse convencido da que no gabinete 
actual exi~tião membros que tivessem feito opposiç~o 
áquellc a que pertenci, declaro que, como deixei o mi
nistelio scrn o menor reseutimt~Jto a respeito da nc~ 
nhur.-...t membro de,ta ou da outra cnmar8, que não 
apoiasse o gill!Ínete de 12 de dezembro, apoiaria eu sem 
heútação o gabinete actual ou outro, uooa vez que e~ti
vesse persu;,dit.lo, como e~tou até "g,.~rn acerca do de 10 
de agosto, q•1e, composto de mrmbros ch, ios de i! lustra~ 
ção, exper~encia e serviço$, tem elle correspoud do á 
confiança da corôa, e preenchido na minha humilde o pi· 
nião satisfactoriamente os deveres d..t sua missào e ~·s ne·· 
ces~ídades do serviço publico. Port;.nto, nilo t<t1ho duvida 
alguma cm declarar que desejo apoiar o gabinete actual. 

Tratando, porém, do proje·cto que occupa a atteuçii.o 
do senado, direi que o J.Jão su~tento pelo motivo de dar 
o meu apoio ao gul.Jinete actual. Ainda quauclo eu esti. 
vessc na opposição daria o meu voto a favor do projecto 
de que se trata, porq:ue entendo que el\e tem por llm 
~atid'azer uma nece~sida•ie do serv1ço publico, que jul~~:o 
~crn;n~trada, não ~ó pda pouc_a experiencia que tenlw 
Udo dcs servic,os desta repart•çao, como fundado nas 
opiniões para mim muito valios<~s, 11úo ~6 dos mhd.tros 
cujos ro·latorios citei, mas tambem d<l commissão de fa
~en~a do !en;.do, que no anno de 1 ~5<\. deu um parecer 
mdrc:mdo e propondo que, em Jogar de ser o governo 
autorisado para reformar as secn:taria~, se llecreta•sc a 
divisão do ministerio do imperio em dons rnini5 tr.rios. 

P?rtanto, é ~ ó a convicçã_o etn que estou de que o 
prOJeCto de que se trata !:Ht~laz a uma necessidade pu
blica e de urgencia que me re::~ol v e a votar por eJle. 
Voto pe:lo projecto, nào porque sfj~ mini~L~rüdbta ou 
esteja na oppos1ção, mas porque entendo cumpro o meu 
dever con:w senudor d<~Jdo ao goverLJo, qualquer qtlC 
seja o minlsterio, um meio p31'a pod.:r dt~sempenhar, sa 
tisfactori<urn:ntc e com vant;,geos para o P<•Í1;, servi~O.'l de 
alta importancia. 

Dada a }JOra, o Sr. pre~it!eute declarou adiada a dis · 
custii.o; c dtu para ordem do dia da St'guinte ses~ão, a ém 
das materia$ja designadas: 

33 discus~ão da proposi•{i'iO da camara àos deputados, 
approvando a p~nsào é\mlU;,l de 21~0~ concedida a D. Flt.1~ 
rind~ Themira Jacques 01uique; 

:J.a e 2a discussilo da proposição da mrsma cama r a, ap
prov~nuo a pensão I.HHJUI.Il de 1:0SOU coneedida rep;il tidu
men\e a D. Carolina Cecilia Campol de O li V(:ir:1,c sua filha. 

J .. ev&ntou· se a s~ssilo ús 2 3/~ hor M. 

~ta ses~ã® 

E:d 2~ DE JUNITO DE 1860. 
PREEIDENCIA DO SR. llfANOEL IGNACIO CAVALCANTI 

DE LACERDA, 

SullilliARIO.- Expedie••te.- Q,dem do dia.- Creação de 
uma nova secretaria de e•tado. Discurso e e1neuda do 
Sr. visconde de Auadé. Discursos dos Srs. S'Juza Ra · 
mos, e presidente do conselh(l, Di;c-rúso e emenriJs do 
Sr. Si,vei•a da Motta. D.scllrsos dos Srs. viscuut!e de 
Albuquerque, marqucz de Oliuila e Ferreira Penna. 
A'.~ 10 3/~ horas d.t m'nhã o Sr. presidente abriu a eessão, 

estando P' e sentes 30 Srs. senadores. 
Lida a acta da anterior, foi approvada. 

RXI'EOIKNTE, 

O Sn. 1° SECRETARIO leu um ofiicio do 1 o secretario da 
camara dos deputJdos, acompanhando a seguin:e 

Proposição. 
« A as,embléa geral resolve: 
• Art. 1.0 E' o governo autorisado a reintPgrar na 

pr;1ça de aspi1·;.ntes a g11arda-mariahQ ans ~lumnos do 
3° anno da eseola de mariul1a Luiz Barb~lho Moniz 
Fiusll, Pedro Pinto da V.:iga, Miguel J<Jaquim p, derneira, 
:\nton·o Sevedano Nunes e Francisco dt: Paula Telles de 
Menezes. 

« Art. 2.° Ficão revogada~ as disposições em contrario. 
« Paço da camara dos deput:, dof, cm ~1 de junho de 

1860.- Conde de Baependy, presidente.- Anwnio Pe
reira Pinto, 1° secretario. - Candido llltndes de 11lmeida, 
2° stcretario. • 

A imprimir no jornal que publica os trabalhos do 
Si·nado. 

Porão apoiadoç c mandarios i!11primir os prcojectos de 
lei apreseotados pelo Sr. Siive·ra da ii'lotta na ~essão de 
18 d('Ste mez. 

Comparecêrão no decurso da sessão ma!s 9 Srs. :~na
dores. 

ORDEM Du DIA. 

CREAÇÃO DE UMA NOVA SECRETARIA D:3 ESTADO, 

Continuou a di>cu~são, ad•ada pela hora na sessão an
tecedente, da proposição da camara dos cltpu ta rios creiJtl~ 
do uma nova secretaria de estado com a den,,mimção de 
-secretaria d~ e~ ta do dos negocias da ::gricultura, com
mercio e oi.Jrlis publicas. 

O .SR. VISCO.NDE DE ABAETE':- Sr. pre~ideote, eu 
d~seJo mandar a mesa um.~ eo:;enda no sentido em que 
!i.!lou hontern o nobre senador pela província. do Ama
zonas. 

O nubre senador a que me refiro ob:ervou que o § 2o 
do art. 1o e)tava redigido de um modo inconvenieote, e 
que lhe pareciJ qL\e ficariA mais bem redigido se porven· 
tu r a· não se deelar~ssem cs objecto; que devião pe,ten
c.:r ao Do v o mính te rio que se crêa em virtude deste 
projecto, stntlo melhor que o gl)vem"o<ficasse autorisado 
11 fijzer uma distribuição. mais conf01me ás necesoidad.:s 
do serviço publico. 

Forão tão ponderosa: as observações feita' pelo nobre 
senaclor pela província do Am<lZOraas, e t:lo procedentes 
me parecêrão os seus argumentos, que el!cs me convE-u~ 
cê, ão intei1amente, e me 1.·brig~o a m:mdar á mt3a uma 
~menda que rue p:m·ce comprehender todo o pE!u~a .. 
mtnto ào nobre senador pela proviucia do AmawnHs. 

Foi apoiada e umou conjunctamcntc cm di~cussão a 
::eguinte 

Emenda. 
« Sub~litua-~e o § 2o do .;~rt. 1° pelo seguiute: 
''Fica pertencendo 110 governo a fuculdade de distri

buir pelos diifer cnt.es mimstcrios as :.~ttriLuiçõcs q11e de
v~o a eadil um dalles com pt:lir. 

• Paço do sezndo, 22 dil junhJ rle 1SGO.-Visconde c!e 
.~baete . • 
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0 SR.. SOUZ,\. RU10S: -Sr. presidente, é com acanha
mento que tomo a palavr~ ; porquanto, t.e~do este. pro
jecto pa$sado em y e 2a discussão sem dtbate, soff, en~o 
agora uma oppo~1ção prolongada, parec~rá a que~ nao 
examinar benevolamente esta occurreaeta que ha uma 
comb nação )lo; til ao mini~t~:rlo p·,ra e~baraç"Jr uma me
fi ida que elle reclama; ma:: eu protes,o contra t .. tlsup-
pu~ição peb mmha parte. . 

Não tomei a palavra na 1 a e 2a d1scuseão porque não 
costumo roubar o tempo precioso ao. sen~do, nem ~ornar 
a diantr:ira aos que melllOr podei? Illustr:1r asl disc.us
iões; mas o senado viu que ~e. ta pr~ceder a ult1ma 
votação, e, ten.tlo eu duvidas, sér1as duv1das, a r-onto de 
jlll"'ar comprometi i.lo o meu dever de rerre$entante da 
naÇão na :>preciaçãil i:' votação .das rn~tert~s de graode 
interesse publico, não posso deixar de pedtr PO!' ~lguos 
momentos a atten ·ão do senado e do~ nobres mimstros, 
alim de qne me o~ção sobre estáS duvi•!as, que scrve.m 
de embaraço a que oê o meu voto ao proJtcto que se dis
cute. 

O projecto, tal como está concebido e ~e!u d~ camara 
dos deputados, tem r,or fim crear um mumte:ro encar 
regado dos negocies da agricultura, do comm~rc1.o e obras 
publicas. Com a emenda que ac~ba de VIr. a mesa a 
questão tomou um caracter essencifllmcnte d1ll"erente. 

0 SR. DIAS DE CARV .ALHO: -Apoiado. 
O Sn. SouzA RAI\IOS:- Trata·se da creação de mais 

uma secretana de estado: quaes são suas funcções ~ Não 
so:.bemos. 

O Sn. VASCONCELLOS : - Fica para o regulamento. 
O Sn. Souz.A R.Al\105: -Deste modo, como ignoramos 

e não se diz quaes set ão as in~umbe~cias. d.esta. uova se 
cretaria, fica a questão reduz.tda ~ ImuUJciencra para a 
administração do estad.J de se1s mmistros, sendo neces· 
:ario mais um .... 
. 0 SR. VISCONDE DE ALDUQUERQUE:- São de mais. 

O Sn. VASCONCELLOS:- E' me]h.,r uma autorisação 
ampla para se cre-.r os mini~terios que se julgar n.eces
sarios. 

O Sa. SouzA RAMOS:- ... e esta necess:dade é de uma 
ordem tal que po~ sa in luzir o s~nado a dar uma auto
risr:ção ao mmisterio, que tão leal e nobremente declaro~' 
que vão quer autorisações? E sobre ma teria em que ha 
pouco se exerceu outra autorisação com quasi geral cen
sura dos membros das camaras Jegidativas? 

0 SR. VASCONCELLOS: -Apoiado. 
O Sn. SouzA. RAI\JOS : -Não poderei, Sr. p1 esidente, 

discutir o projt>cto no st~nlido da emenda do n·1bre sena
dor pela pro\!ncia de Minas·Geraes, porquan~o a ~~tori
sação é a mm ampla - accresceutar ~os sers m!o1stros 
mais um -, eis os. termos precisos a que fica reduzido 
o proj~cto dacnmara dos Srs. deputados, emeodado como 
pretende o nobre senador pela província de Minas-Geraes. 

Não collhecr:ndo .o. projecto conc~bido nos t~rmos d:1 
emenda pela. g~n.~f.~hdadd e. exteos~o da automação,, o 
senado permtltirÚ que as mwha$ rtflexiles versem s1m • 
plesmente sobre o prOJ~Cto ela .camara dos Srs. dtlp?t~dos, 
o q>Jal cteio que explica as VIstas dos PJobres m;ntstros 
pelo manilestado de:;~jo de sua adopção. 

S·. preJident<', a primeira difficuldade que encontro para 
votar por esse proJecto é a do a.ugmenlo das de~pezas. 
Eu já deJarei por mais do! uma vez no senado que, sem 
se demonstrar que ~s rendAs arrecad~das com tr.Jd.J o zelo, 
com n pr€cisa tiscali~açllo, não bastão para o ... correr ás 
necessidades publicas, não votarei por augmento du im · 
postos. Eu, portante•, que e~tou prevenido contra o <lU· 
gminto deimpostot, eu que tenho mmuu~tado o meu vo_to 
contra o augmento ele impostos, todas a; yezc$ que nao 
for essa medida reclamada por umu necessidade provada 
do mo i o o mais condudente, não posso levianamcote 
autoril·ar despczas; seria pouco d:gno de mim creí.r dcs
pczus c nllo dar os meio~ de s;~tisf'aze.Jus. 

0 Sn. DIAS DE CAUVALIIU: -- Apoi:,clo, 

O SR. So'CZA RAMOS :--Sr. preside;nle, esr.ero pela dis
cussão do orçamento. Desde já declaro que não est~u 
disposto a votar por augmcnto de impottos sem q11.e seja 
provada do m·Jdo o mais satisfactorio a sua necessrdade. 
Será para rnin· grande constmngímento, mas não posso 
arredar. n:Je cl...ile f'ropoúto sem CifT(niler a minha co~
sc.:encia, s':m I.Jtar ;~c,s meus devereh; e, porlaato, reJpet· 
te;se o meu cserup1lv quando se trata de augmentar des• 
pC71lS. . • 

lião de haver, Sr. presidente, n'l organuaçi1o da nova 
secrelaria desreza :.IVI..ltad ,, e n:lo sd como o go
verno éCeita o projectd tal qnal, inhibindo-o de fazer 
mais de~pezas. Nàr ~reio qlle o governo, adopt~do o pro· 
jecto, vil fazer ume~ despeza pHa qu~ nãd: é autorí$ado; 
ignoro, porém, c' mo sem is>e poderá real1za-lo. _ 

Na secrelaria do imperio ttCtualmente l1a uma secçao 
central; est~. de necessid:;de deve haver tambem na llóva 
repartição. Ih uma secção. de contabilidade, que .tambem 
deve haver na nova rep:.nttçiio. lia outra de archtvo, que 
é indi:pensavd na n0va repartição. Aqui estão ~res ~ec
çõ~s que tcem de ser crcadas ca nova secretana e que 
não p( de01 ser preencbidJS sóm~ute com OS emr,rega
dos das duas secções que se de~membrao de secretaria 
3Ciltal. 

E, senhores, a. experfencia de todos os tempos no:; 
mostra que se erea uma rep;rtíção com proporções muito 
modestas, e d:thi a pouc•.l é um cololSO q•te custa· caro 
ao e;tado. · 

O Su. YASCOlq'HLLOS:- Foi o que aconteceu cóm a 
secretaria da f'0licia. 

O Sn. SouzA ll.Anros:- Lemb•a bem o nobre sena
dor. Está na nossa memoria o qoe aconteceu com a se
creta' ia da policia ; está !la nossa memoria o qne acon
teceu com a !ecrctaria da justiça, cm que ha bem poUi:o 
tempo, quar;do tive a honr:.: de servir ;:lll, a despeu u:\o 
ch•'gava a 40:000~, c hr·je excede muito de 100:000S. 

Entretanto, nlo é a Clespêza com o pe~soal da nova se
cretaria que mais me impressiona • 

Vai-se crear um ministro da agricultura, do cornmer
cio e das obr.1s publicas; este ministro d~ agricultura chama 
sobre si logo a:J vistas da classe a mais importante do 
nos< o paiz, a dos lavradores, com o direito de exigir e a 
esperança rle obter todos os melboranJent•Js de que ne
cessita; este minl.tro, na confecção do seu orç•meJito, não 
~e ha de contentar com a me>quíuha cOlHignação da$ 
ol>r~s puulic~s; nem p~ra ~dmini~tr~r. e ~1calisar este 
ramo de servrço se creana,um novo m1msteno, porquanto 
mini•terios h.l onde em obras publicas se despendemaíz do 
que pela repartição do imperio actualmente; po~ exe~
plo, as lillandeg:1s gastão annualmente uma quantia ma10r 
do que a despen lida nas obras a cargt~ do ministetio do 
imperio, entrt.·tanto ainda não se levou em. conta ao 
miuhtro da fazend~ o grande onus da tücaluação das 
obras de sua repartição. 

Este ministro da agricultura, Sr. presidente, ba de 
trazer um orçamento despendio!o, c eu não sei se todas 
essas despezas serão em verdadeiro proveito da lavoura. 

A primeira necessidade da lavoura é niio ser _vexada 
por impo<tos, o a vexação dos impostos ha. de VIr sobre 
ell:~, como principal f,,nte da. riqueza, desde que se forem 
augmcntanrto a& despeza$; requer tambem tr;;nsporte ba .. 
rato pela facilil'l ~de de vias de commuuicação. nias, no 
stnado por vezes se tem ponderado, e todos compreben
dem, que os empenhos que o estado tem tomado neste 
sentido o inhauilrtão para tão ceJo emprehender novas 
ouras de grande int•!rcsse. Il.estão os meios indirectos-, que 
no meu humilde cot~cdto aproveitarii.io mais do quo os 
meios directos empregados; mas estes estiio esturhdos, 
stto conhecidos, c por certo náo exigem a crc:!ção do:.· •lllla 
ropartiçtlo especial. 

No relatorio do nobre min!stro do impcrio,, cm '!'Jem 
reconheço superior íntelligeocin, a maior dt:diCaç i o ao3 
il:teresses do p:.tiz, muito tino e além disso (o qu11 vale 
muito p:~ra o Ci\so) a pratica e a experienci~, .Porque.é 
um dos rmlis Ít11portau1.cs L:vradorcs da provmc1a do Il.w 
de hn<!i:o, se falia na neccs~idade ~la crc~ção de es.eo
las de agronomiu. Qu:mto a mim, Sr. presidente, nenhuw 
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bvrador virá p~ra essas escolas, nem quererá entregar a 
admiolstraçi\o de sua fazenda aos douLores em agricul.~ 
tura. 0$ livros, Sr. pre~idcmte, assim como são a fonte d~ 
in:trucção, tambem ás vezes enganão; talvez por isso ex
te;a eu agora em erro. 

'fem~se por vezes dito e repetido em nmbas as casas di! 
nosso parlamento que é neceuid.tde urgente a creação t.!e 
escolas de agricultura, que convém cuidar-se do ens~nc' 
ofiicial da agronomia para acompanharmos os progresso 
das naçõel civili1adas; e~tretanto em um jorDal que d~ 
conta dos tr:..b:tlhos da soCicd:~de de economia pt;Jitica de 
Paris, a qual contém em 3CU feio gr11ndes illustrações, 11 !Ja 
pouco que causou ostranheza o trecho de uma mensa
gem, em que $8 recommendava a crellção de dou tores em 
agronomia, quando as Dações civilisadas se tcem ll!é o 
presente dispensado disso, ccnvindo antes supprmJir as 
velhas escolas, c deixar o eu,ino á inic1ativ~ privada di) 
que crear novas. 

Se um ministro, com as qualidades que eu reconheço 
no que t5o digoammte preside a rcpar1ição do imper:o, 
Dão duvidl accresccnt•r a seus tanto:: c tão variados en
cargos o de uma ínU(}Vflçáo disr endiosa, n1io serei visio~ 
nario receiando que o novo mioistm, tomando sobre si a 
re~pon~abi~idade 1e felicitar a agricul~ura, tenha por um de 
1eus pnmeJro! CUidados a creaçào de urna escola, em que 
se fação doutores em agricultura. Nem para isso servit'á 
talvez de embaraço a experiencia do instituto comm::rcial, 
onde, se me não cng.~no, matriculárão-se doua alumoos; 
um perdeu o anno e o outro foi reprovado. 

0 Sn.. VASCONCELLOS:- Apoiado. 

O Sa. PRESID&:NTE no co:NSELno : -Pela sua má or
ganisação. 

O Sa. SoUZA RAMOS :-Sr. presidente, creado o minis· 
tario da agricult11ra, as Viitas dos lavradores se dirigiráo 
para o goveroo como aquelle .donde devem vir todos os 
melhoramentos. 

Aqui, Sr. presidente, tem Jogar uma questão muito 
importante, que tem sido tratada na~ nos~as c~maras um 
pouco ligeiramente, como por incidente, e a que se n~o 
tem dado toda a importancia que lhe cabe. Em matería 
desta ordem até onde deve se estender a esphera da acti
vidade do governo? Tenho visto correr como muito sã a 
doutrina de qne o governo deve ser ou é o promotor com 
p.:tente dos melhoramentos das diversa:o iwJustri~~, o 
agente exclusivamente effi1;~z desse.: melhoramento~. 

Esta doutrina, Sr. prf\sidente, não me parece nem a 
mais ~ã nem a mais conveniente. 

Não me parece a mais &ã, porqu3oto esttlnterrereocia 
stmpl'e constante, s!mpra permanente do governo nas 
industrias do paiz, amortece a actividade particular, e é 
a actividade p01rticu!a:- aquella que mail etncaz impulso 
póde dar aos melhoramenL·~s de que a -industria precisa • 
é a actividade particular aquella que tem m~is interesse; 
é a actividade parliculM a que fornece os meios. 

Por outro lado, acostumado o povo a tudo attrihuir ao 
gov('rno, a tudo esperar do governo, larwa sobre elle 
uma responsabilidade que cm boa razão Ji1o não deve 
ca~er, mas que cem ~or isso ? prejud:ca, menos dirni
llUlndo-Jhe a sympath1a e considtraçllo publica. 
S~bemos, Sr. pre~i.dente, as diff]culdades com que luta 

a no:sa lavoura, multas das quaes dependem de causas 
naturae•, superiores ás forças do goverllo. 1\las apresen
ta-se tornandt) sobre sl a l'!·sponsc.tl.>ilidade de mtlhor co
nhecedor d~~ necessidadt:s da lavoura e dos meios de 
remedia-14&, de agcnt'~ exclusivamente eflicaz doi me 
lboi'amentos de que dia precisa, e sobre elle rec<~hirâ a 
culpa da continuaç~o de m~lt!S alheirs á sua vootade e às 
~uas forças. Em materias clesta ordern, Sr. pre~ideote, 
a doutrina da desct ntraliiação é u dout:ina mais govu
llltmntal. 

O Sa. PR~SIDENTE DO co:NSELDO :- Laissez faire ... 
O Sn. SouzA RAMOS: -A c~outrioa a que o nob•e mi

nistro acaba de rererir-se h'm acha Jo defensores cm cs
cdptorcs de reconhecida illustr< 1;t1o ... 

0 Sn. MINISTRO DOS NEGOCIOS ESTRANGEIROS: -Mas 
não se póJe a pplicar a toda a soci,~dade. 

O Sn. SouzA RAMOS:- .... se invoca mesmo em seu 
apoio a autoridade iasu~peita do padre Ventura, ligado á 
côrte de Rr.~ma por dill'erentes titul1 s, e á de França pe}3S 
fuocções de p égador Grdin.rio do imperador, que em 
um l1vro recentemente publicado com o titulo de Ensaio 
sobre o poder publico, diz que .. o governo mais fo1 te e mais 
!diz niio é aqu<::lle que faz wdo, mas aquelle que deixa fa· 
zer tuj,., que não comproroelle a jusli. a e a ordem pu· 
IJiica, depois de haver ponderado, q u~ o má o estar da 
maior parte dos e~t~d .• s do Eur<•pa vem do enorme erro 
Je governos áSsás Ín$ensatos por quercr~:m concentrar 
em suas mãos toda acção ooci:.tl e tcll10 o poder, tomando 
uma respon:~aLilirlade que os deiconsidaa e enfraquece. 

0 Sn. VISCONDE DE nlARANGUAPE: -E' verdade. 
O Sn. SouzA RAMOS: -E', Sr. pre!ldente, pela since

ridade de minhas cren~as, pelo amor que tributo aos prin· 
cipios de ordt-m, que exponho estas considera~ões, 
qwJ n!io dc~ejo que o gov• rno se apresente como a 
uoica potenci~, a unica forç1 activa do paiz, tomando 
uma T(·sponsabilidade que podfrá desconsidera-lo e com
promette-lo. 

0 Sn. VASCO:NCRLLOS;- Apoiado. 
0 Sn. :SOUZA RAMOS:- A proposito; permitta V. Ex. 

uma pequem digressão a um orador que não tem porcos
tume importunar o sen<tdo. Não me parecem prudentes 
B$ repd1das manifest<çõe$ do governo sobre alguns maleoJ 
que no;; vexão, inculcando que está ao alc<snce dos pode
res do estado remove-los prvmptamente. Apontarei para 
exemplo a carestia do• generos alimenticios. 

Todos os ~ll!IOS declara o gove1no que é negor:io de 
seu maior empenho, recommcoda-o âs c;.maras; mas o 
governo e as camaras, que &colbem e ac~itão a recom
mendação, nãiJ conhecem que t:ste mal depende de causa$ 
qut não podem ser directa e promptamente r€-movidas? Para 
que não dizer-se a verdade com toda a franqueza; que este 
rual provém rle causas que não podemos directa e prom
ptamente removei'? Para que entreter a attenção publica 
more medidas que uão veem 1 P1.11'a que por este mouo 
ioculcar aos que solTrem qoe teern o llirei1o de obter 
de prompto os remedios que em víio esperão? 

Sr. prtsideute, a responsab.Iidade que o gevern'l v:.i 
tomar sobre ú, manifestaodo pela r a~sagem deste pro
jecro a pe1sua$iío da efficacia àos 1eus meios para salvar 
de t~ntas difficuJdades a nossa: gricultura, t"cilitar mui
los me!horamentor, é graoJ..,, e lião me parece prud(•nte 
qo e o governo por ""sta manei' a crêe esperanças que não 
póde S<>litfó!zer; qu~ndo menos fa1 á os lavradores pasja
rem por mais uma dolo! osa decepttão. Poder~$e h a, Sr. pre
sidente, dispeoder avulia~las sommas; ma; deste modo, 
augmentand,Ne as de$pezas, ~e aggr;.vará a sorte dos Ja
vr udores, porque o impo~to ~ob1 e elh s ha de recahir. Os 
u; elhoramentos que ~e podem dará lavoura não necessitão 
.ia creação do um mioi~terio esped.tl. 

O com~crcio, outra incumbencia do novo ministerio, 
preciaa princip~lrrunte da liberdade que tem ; qualquer 
outra providencia em seu benetlcio oao ~eria tão compli
cada que exigisse a creação de uma repaltiçfio espew.1l. 
E demai=, me rarece da m~ior concludcoci;l a observação 
do nolrre ~erwd" r pela p1 ovincia do Rio de Jaue1ro, or•i
n:mclo que ~ste rawo de serviço, o cnmmercio internr, 
me hor .tlcaria pertcnc· nJo ao ministeli'J da fazeJJd~, 11 
quem incumbe já o commercio txterno. 

Mas as c· bras publicas? O ministro que fiscalisaese e 
pre~idisse a~sidu:1mcnrc a e•t.e servi~o sem duvida pro
porcion:~ria muiroo melboramenlos. As obras publicas en· 
tre nós ni'io ~âo tratadas da maneira que seria convenien
te. Primeiro que tudo, no meu humilde entender, cumpre 
examinar qu;Jes s~o as mai~ necessarias, :la mais urgen· 
tes; cada uma destas obras deve ser começada com planta 
e orç~menlo; não convém emprehender ao mesmo tem
po t•ntas que a sua conclusão na o caiba nas fo1 ç u do 
estado, para se não perderem, como tem acontecido, 
sommas avultadas em obras começaàas e n::io conclnidas, 
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Sem duvida ~Jgum:1 que um ministro zeloJo, encarre- 1ir.nples. O nobre senador pela província do Rio de Ja
gado e~pecialrueote deste. r:l.mo do serviço publico, trarL neiro,que sustentou oprojecto,acha que sepodt-madmittir 
muitos melhor~meutos e compensaria a despeza cor.n a alte•ações ÍJlporLétutes na actual di,tr:buiçao do serviço 
creac;ão de um ministedo eS['eCi:.J; a> a~ ponderarei qlle pdor. dill'e1 entes mini~terios, indicando como convenien'e 
nao creio que Cl!te ramo do ilt rviço e~teju no aLH•fldono que se occupe !lo commercio interno o ministerio da 
em que se o tem fi;;u:o.do; os iuconveniuitts que tenho fozenda, a qut:m já p;rtence o ctmmercio txterior. Tal· 
notado na ad..r.inistr~ç~o d.:~te serviço não procedfm da vez o serviço ua cc•lotLação melhor cabimento tenha no 
crganisação das StiCrttarias,na maior parte dos casos li- ministério de estrangeiros, já organisado com agentes pro-
gno-se a considcr a~õr:s politic<~s, que cbrariáo cc.m a prios para elle. . 
lllesm3 força sobre o n .. inititro especi~l, d&da a mesma Entretanto, p:.ra dar uma prova de confiança aO$ nobres 
politica. Se:Jdo, po;ém, procedente u razão alleg~da, se ministres, e do desejo que nutro de não divergir de suas 
nã.) devêra crear um minbterio tÓ~1ente, conmia sub- opiniões, 11inrla mesmo em mataria secundaria, como a de 
dividir tambtm ol!!ras pastas qtte accumulào negocies que se trata, me comprometto a votur por uma autori,a
iruportantes e variarias. ção mais completa, para se crear mais uma secretaria de 

Hesur.ninJo, Sr. p1esidente, direi ao sen :do que teuho estado, revendo-se ·a organis .. ção e regulamento das ac
difficufdade em VL·t;;r por eH e projecto pelo augrnento tuaes, de ruo do a poder-se deswcar della• para a nova os 
de despeza que ac:irrdaJá, e por causa da resp0nsabili. serviços que a.~ sr>brecarregarem, e compondo-a com o 
dade que o governo vai tomar sCJbre si, creando e~ptran- pessoal que alli sobrat·; sendo a autorisoção por tempo 
· ças que n~o poderá. satisfaztr. Agor;1, referindo me pr1r Jefioido, para servir sómeote ás couveni~ncia~ do ser
ti!~ularmr.ute ao proJe<:to, pondo de parte as comideraçõ~s viço pttbltco, e não ás convt:nienciJS transitori•s da po· 
t'Jue tenho c..ll'erecido :t respeito da mat~ria capital- delle, litica. · 
11irei ats nobres ministros que como o prrjecto está re·- 0 SR. FEP.RAZ (presidente do conselho):_ Sr. presi· 
digido não paderá ser execui.ado: o governo não póde dente, a~ obAerva ;ões do nobre senador me obrigão a to
rc~Jizar a creação da nova secretaria sem augr.nentar a mar a palavra nesta questão. 
despeza, e entreiaoto o projecto Jh'o prohibe. · 

Dema1s, não poderá convenientemeúte crear uma Li.1ongeio-me com o voto do nobre senador, porque, 
nova secretaria sem uo mesmo tempo alterar 0 regula- apczar aas coEsiderações que fe1., prometteu ao gabinete 
ment•J da actua 1, de que é dt"sroem bJ ada. Apontarei, por stu apoio nas ultimJs palavra= com que fim li sou o seu 
esempl·.•, o seguinte: pertence a uma das secçõe~ que discurso. 
tltao n~ secrf ta r ia do imperio a divisão administrativa; O nobre senador mostrou que tinha duvidas !obre a 
r~elo p'rojecto passa p~ra a nova secretaria a divisào e li- passagem do projecto em clismssão como ae acha; mas 
~ites d~s provinci;.s. Ficaráõ pertencendo á nova secrela- a tio:~! o nobre sen~dor reconheceu a necessidade da divi· 
ria os neg•)c.ios respectivos ao commercro; pelo regula- bÍÍ.O do ministerio do imperio,e concede ao governo a auto.::· 
rueoto actual pertt:!ace a urna d~s secções da secretana do risvção para passar ma terias de uns para outros minhte
imperio a insLrucção corrsmercial. Como estas se enccm- rios, conforme entender mais conveniente; ficando tam.bem 
tr~râ outras iucoherencias; e, se o governo nào esrá M autorisado para drntro de um anno rever os regulamento:: 
propo~iio de con igir a ld na sua execução, cump e das secrft~ria$, p•ssaodo de um os p:ml a nova emprcga-
tJw:ndi!-la agora dt: modo a sanar estes mcouvmienles. Jcs que houverem de sobra nas existEntes. Já vê o se·· 

A . nado que a divergencia consiste em pouco, e o governo 
O Sn. DIAS DE CARVALHo:·- pO!ado. não w exime de aceitar, nem a indicação proposta pelo 
O Sa. SouzA. RAMOS:- Dep~:nde da approv:;.ção do oobre sen-.dor, ntm ao mezmo tempo a faculdade de pas

corpo l(·gi:b ti v o a rdurroa das d1ffereryte.:~ secretaria~ f~:~ita saro pe~soal d;u se.:retarias exi~te:nfes para esta que se 
pelo governo o aunrJ pa>:sado. A rdorma da ~t·cretaria trata de crear. · 
tia justiça foi submettida á commissão a q11e tenho a honra 0 governo f~z aqui! lo a que se ccmprometteu o anno 

: .. de pertencer. Devo inf. rrnar c.0 nobre ministro quebre. paMado; não proveu um só Ioga r dos que C!t.avão vago~, 
:·.vamente traremo; ao conhecimento da ca1a o nosso trct- uern dos Gne v•gárao; dtsde que ent1amos para .'o gabl

b.:dho, e que pretC:ndeJms r~duzir o numero dn~ empre- nete "té 0 preseute hav~m~s. observado. e• te p:eceito. 
gauo~ daquelli< uparl.ição, que não Fltl3 parece nece~3ario, Tomou 0 govemo por pnnCiplO esta obngaçno, po!que 
n~o só fi.lllaodo ab~olutamenLc, como em atL.:nção ás cir- L~mbem reconhece que P~·lt: ha,·er alguma. econom1a de 
curnst~nclas actuaes. pcs&oal, e por const>quencta algu1Da ec@omw de despeza. 

Náo seria bot:n que neste pt·ojecto se autorisasse tam- Qu3nto, porém, á emen~a sui.Jslitutiva que se ~cba ~m 
J.>em o goveruo para de novo r e fo1 m.1r todas as ~ccre:tu- discussão, sómeot<: CXj;Orei ao no~re smaaor Dqtnllo qu.e 
rias, trazendo par·a a nova, que não póde ser erel.lda ~ó- me parece concernente para apela-la. N.d parzes ma1s 
mente com os empregados que sabem de uma, o' que adiantados na civili.ação e que t~l!ffi ru:ocr pr.ssoal prc· 
sobrarem das outras? A,sím como o numero dos empre- fclsional esta IDI!dida esteve eru v1gor. A França, de~àe 
~actos d:t ~ecrét~ria da jus.tiça é excessivo, póde o go- 0 tempo rle Lúiz XVIII, colheu gr~nLics vantagenM de uma 
vemo mermo reconhecer 1gual excesso nas outras se~re- medida i"u·,11. Então f .. zia·se a organisação dos gabinetes 
tarias, e oeste caso seria bom ra:-er comp: thender na cunl'ormen 0 pe:soal e conforme a cap~ctd;tdC professional 
autorisação :; f.:cu!dad~ de r•: con:nderar todos os regu- de cada um de seus membros, sf•prnavtio-se certas mate
lamentos e tir<ll' das secretaria~ já creaà~s os empret;~· rias de um;1s para outras secre~arias ~!e e~t~~P., e dJhi 
d•.:s que e~cederom, e isto tnnt? mais é necessario quan- resultava qne 0 hotmm ~roresswnal 1a dlflgrr aquelle~ 
;o assim o requer a harm' ma co·n a cmc:nda q~.:e se trubulhos, aqhelles uegoc1011 para que se achava babl-
acha sobre n mes:1. · litiidO. 

Segundo a emenda, nós não podemos llizer que o mi- O Sn. SoÚZA. RAI\!OS:- Essa vanlo!!em se póde obter 
ui~terio que se n1i CJ'(·ar· se comporá Lómente tlc duas u 

secçõc~ da actual secretaria do imperio; póde bem str com a revisão dos regulamentos d~s secretarias. 
que 0 DJovo ministedo comprt:hendii uma seciJio da ~ecre- O Sn. PRESIDENTE DO CONSELHO:- Entre nós o mes • 
t~.ria da justiça, qtJe me parece muito sobrecarregada de mo se dá .... 
trubalbos; por exemplo. a secçi:lo dos cultos: o mtsmo a 0 Sn. ScuzA. RAIIIOS: _Entre nós não buscamos os 
r'"sp::ito de outn.s mioisterios ; e nesse caso a autoriBil- professionaes ; lwja vuta a secretaria da marinha. 
ção me p~rece que dev<~ria Eer ma~s ampla •. 

0 que me parece melhor e quG. nao me ammo a prüpó,·, O Sn. PRESIDENTE DO CONSELllO :- .... nossa orga-
é que o mioisterio actual, que não iniciou esta nH:dida, msaçí\o é t<•l que não podem.:s dispeumr de cha~ar os 
IJU! não a prep.arot~, que tal,vcz n~lo tenha _fdto sob; e homens pnliticos professiunaes para c.crtas Sllc;etí.m~s de 
t:l!a 0 estudo m•nuctoso que e prccrso, reconsidere :.~ ma prcl'erencla do que para outras. Nos o~tros p:mes, C?~O 
teria, pat ;1 depois dt~ mais .:~l.gum estudo pr~por·no~ um.a o a Ingluterra, r~.ara qu~ um homem sep ~r·.m.<~ado mmts· 
mcditla compleLi,! e que snt1d .c a as verdadeiras neress1- tro basta que ~eJa polit1co, po1 que pua dmgtr qualquer 
dudes. na t!Juito que ,·er nisLo, rJúo é umu qumtão tão . do; mlniswrios tem auxili~res importt:ntes .... 
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o Sn. SouZA. RAMOS:- Creemos e ases auxiliares. O Sa. PRESIDENTE DO c >:NSELDO:- Sr. presidente, 
desde essa época reconheci a necessidade da divisão do 

O Sa. PRESIDENTE DO CONSELHO: -• ... e aux!Jiare: ministerio do imperio. O nobre senador ha de saber b~m 
que fazem com que os ministros ~e descartem de ob!ectos que a este rcspeito houve discussões importantes, e exts · 
aecundarios, tenhão folga, e no mtervallo das aessoes do tem trabalhos de não menos consideração, em que essa 
parlamel,llo possãa descansar. idéa, senão foi anterior, peJo mt'nos partiu do ministerio 

O Sn. SouzA. RAMOs: - Creemos ~ue' auxiliares. que o nobre senador honrava com suas luzes e dedic.:lção. 
0 Sn. PRESIDENTE DO CONSELHo :-A creílÇ:ÍO de~ses 0 SR. SOUZA RAMOS:- Quanto á reforma das recre-

auxiliares Iria destruir um principio que o nobre senador tarias. 
sustenta com toflas as suas forças, o principio da econo • O Sn. PRESIDE:NTE DO CONSELHO: - Náo foi sómente 
mia o principio de não augmentar os impostos. Não era ·quanto á reforma das secretari;;s i o nobre senador ha ~e 
pos;Jvel que homens professíonaes toma~sem a seu cargo lembrar-se bem que procurou-se estudar a nova organt
repartições subalternas Jem que fossem ~em pago•, sem sação dos minister ifls até da de Roma, e estes trabalhos 
que se garantisse sua sorte e sua subSlStenCla, 0 que trouxerão á convicção de todos que não era possível por 
entre nói por maneira algum~ ~e dá. · . ~ . . muito tempo manler-~e o ministerio do imperio no estado 

Por outro lado ~s nossas ciTCumstanctas sao muito diffi- em que :e achava. . . 
ceis; os homens especiaes, os homens que mais .ou menos D~::pois desta época o:; trabalhos do mm1stro como que 
teem a in~trucção neceuaria para lidar Do gabmete não se duplicárão, e t>u posso afiançar ao senado p~ .. uma.ex· 
são em grande numero, e ,,s que existem n~o se con.ten- pr:riencia, {1óde-se diz,...r as~im, dolorosa, que ~}mposuvel 
tão com esta posição, suas aspirações ~ão mau altas. Amda que um homem, por mais herculeas que. seJa O as suas 
a mediocridade quer elevar-se ás pos1ções que pertencem forças, possa bem desempenhar o .d.fficd encargo do 
áquelles que, pela• sua~ luzes, pela ~us r:ati~a, pela sua ministerio do imperio (apoiados); ahás o resultado Eerá 
expe!iencia e pela sua wtluenc1a, teem d1re1to aos altos ficarem interesses de muita ccn•ideração e importancia 
cargos do esto.clo. adiados indetluidamente, ou serem decidtdos de uma ma-

E "' · · · neira, perdoe se-me a expre.~Ssão, ligeira e que póde com-uemais, O CIUme ... 
prometter o pair.. 

(Ha um aparte.) o Sn. SouzA RA!IIOS:- O mesmo se póde dizer de 
Pois o nobre senador não sabe, não conhece, não tem alguns outros ministerios. 

visto na pratica todos os dias qu.e muitos. dos nos~o~ ho~ O SR. PRESIDENTE Do CONSELDO: - A variedade e 
mens poiíticor, ou que seguei'rl a carreira administra· extensão dos objectos da secretaria do ii;n~erio. é tal que 
tiva, muitas vezes por dá cá aquella palha se tornão não se conhece tm qualquer outro m~oi~teno; e. essa 
encarniçados inimigos, não só do presente, mas do futuro, variedade e exteosao se tot não t<Anto mats mcoDveDJentes 
cot1forme as suas paixõ~s, os seus capricho•, os seus entre Dós, onde a admimstração não se aclla. em um pé 
odios, e assin~ se mutilisão e inutilisão os outros? As que se pona dizer que os mi11 i~tros teem aux_thares por 
nos:as circumstancias $ãO estas: não poucas vezes temos meio" dos quaea posJão bem coDhecer os ~1versos r a
visto homfns políticos subirem á tribuna e se decldrarem mos do serviço. Senhores, só a parte relattva a obr~s 
em opposiçao, não obstante suas opiniões, esquec~rem publicas dá que r~zer ao homem ? mais especial~ ~ ma_11 
o passado, esquecerem ·se das olfensas das opposJçõe• ~ rofessional que perventura esteja ~ t~sta .do mt~uteno 
pada~entares; não pouiJaa vez~s vemos ho~ens que do ia.•perio. Digamos a verdade, o mintsteno do 1m peno 
jlrofligados por pai:xõell mesqumhas, por odiOs, por não tem Da parte relativa a obras publicas auxiliares ido
espírito de vinganç~, negarem· se a secundar com os seus neos em virtude do regulamento que rege a sua secreta. 
serviços aos gabinetes, e muit3s vezes unicamEnte porque . ria. Apresenta-se, por exempl~,. 0 plano de uma. s~cçâo 
querem elles ~6 d.omlnar a situação, porque tntend~m de estrada de ferro; qual 0 aux1har que tem o muustro? 
que são elles os umcos que Jão c~ pazes, ou de levar ao fJm Nem ao menos tem engenheiros especiaes. 
certas ídéas que teem ~-ustentado, ou outras que tenbão 
meditado. O SR. SouZA. RAMOS: - Devia ter. 

Nos ·outros palzes as ligas se fazem conforme os inte- o sn. PRESIDENTE DO CONSELHO: -Apresenta-se-o á 
ressea p.ublicos; entre nós .. as ligas se fazem muitas vezes secção, e seu exame absorve immeusos trélbalhos, porque 
pelas paixões e pelos odios; e o nobre senador, que CO· a ella subordina-se o serviço da navegação a vapor? o ser
IllJecepor experiencia propria o qu~ ze ~ã a este~espP;lt.o, viço das emprezas, o &erv,ço das estrada•, o seTVIço das 
ba de convir comigo em. que nossa sttu<.çao é mutto dllle- estradas de ferro, 0 serviço das obras publicas. S~ ac
rente da dos outros pat7es. tu:.lmente isto se dá, o trabalho ha de se tornar ~aJsex-

Ainda trarei outro exemplo: Dão se considera o. ho tenso pt lo desenvolvimento que vão toman~o .as vtas fer
mem pela sua iilus~ração como capaz de toll'!a.r ~ d1reE- rea5 entre nós, e não é posmel que um mm1stro possa 
ção de urn mioister10 ou rep.altiçãc ; s~o as .all~tçoe.s, sao bem desempenhar sua mis~ão. A falta fie uma pessoa de
talvez, Sr. presidente,os arm10hos da arJStocraCJa, pode-se dica da especialmente a um .terviço de tanta importan
dizer, administiativa. Ha ce1 tas pessoas qut não pcdém cia trará necessariamente vícios e defeitos na marcha do 
tolerar que h 1ja estes saltos mortaes, como ~e diz i estas serviço, e pdo menos tJ!ta de tiscaliaação, o que, como 
po~soas, que pertencem de ordinario ao lado .daque!les 0 nobre senador aabe, é ainda maia deploravd do que 
que, pelos princípios qL<e sustentrto, devem deseJar wa1s o outra qualquer f~lta que poryentura pos~a haver no serM 
alargamento do circulo administr~ti.vo do ctrculo das viço uas vias ferreas, no serviço dc-s terras, das estradas, 
pesso<~s que devem pertencerá admmtstração, são que ás dos cauaes e dãs obras pub'icas. . 
vezcll lanção em roeto a outro.:s esse peccado. Foi o nobre senndor mesmo que de p~ssagfm qu1z 

Já vê, per ir, o nobre senador que ha dilferença entre a mostrar esta necessidade, qu~ndo di6sc q~e o serviço ,das 
situaç.'ío do nJsso plÍZ e a situação dos outrüs pa1zes. c.bra! publicas Da côrte não era bem feito. Orl!, se ISto 

se dá a re&peito à.e um ~ó ponto, como não se darâ a 
O Sa. SouzA. RA.l!IOS: - O mal do nosso é querer imi- respeito dé muitos pontos separados por imrrumsas le· 

t..r os oulros. gua~? . . . • 
O Sn. PRESIDENTE DO coNSELDO: -lia de perdoar-me Mas para que trei por este cammho, demon&Lrando 

que Jhe aviv~ a memori.:.~ .. E11 ~pren~i a cc:nhecer ~~~~e~· a nec~ss1dade, ou antes a utilidade do projecto, se o ~o
sidade da dms.ão do mmaster10 do 1m peno no mmi~teno bre senador me~mo convém em que é util e nece$~uno? 
a que o nobre senador pertenceu, e do qtH.tl e11 uve .a Senhotes é uma oeces:iidade reuJ, o serviço não r·óde 
haura de ser, não digo dd'c:mor, porque nunca me const- $Cnão ga1;har, e eu, que não posso ~er coas~de.rado me· 
dcrei hóibilitado para tanto, mas um dos que pre,tou hu~ no:s activo do que os meus aotecessore.~, d11 e1 q~1e d.~
milde e sincero apoio. ficilme.nte ae póde encontr,Jr um ho~em .que s;Ja su.l-

0 sn. SouzA RAIIIOS: _Apoio muito valioso, de q11e . lir.iente para bem destmpenh~r o m'm~tcrto do 1mpeno 
&té hoje lhe sou muito obríg<.~do. na ac~ualiélad<:. 
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O ·nobre senador se acha aesobe1 bado pelo recelo de 
despertar em nosso:~ agricultores a esperança e confiança 
de que alguma cousa ou muito se deve fazer em seu 
favor. Senhores, esta esperaoça, essa confiança exíste 
actualmente ; esta esperauça, essa confi6nça devem os 
agricultores pmilhar, não pela doutrina que o nobre 
~euador reprova, mas pela obrig:~ção que lem o governo 
de dar protecção nos devidos termos, mediante medidls 
admini,trativas, a toda$ as induftrias do palz. O nobre 
srnador coudemna o principio da intervenção, maa ha de 
m~ perdoar que não me gui~ pelas palavras do p•dre Ven
tura, mesmo porque ella:s são applicadas a uma hypothese 
ditrerente daquella a que ó nobre senador alludiu. 

Sem duvida será Miz aquelle goveruo que não tiver 
ne.cea:,;idade de prestar interf,:rencic.; m.isfeliz ae1 á aquelle 
cuja população ttm attingido a um ponto de civ1lisaçâo, 
a um pl)ntu de desenvolvin;ento das artes e das io<tus
trias, que· não exige do goveruo mais do que a ~imples 
1hcalisação em pr ól da sociedade, cujos interesses elle 
deve 7elar. Mas a bypothese é inteiramente difi'erente, e 
o nobre senador me permittirá que eu, partindo dos mes
mos princípios, lhe mostre qual a devida linha que deve 
separar a inter vençllo bencfica da intervenção directa, ou 
desse principio 1ocialista que o nobre senador combate. 

Q11aes são l.>S necessidades da agricultura entre nó~? 
Instituições de credito. f·oJe!)l as instituições de credito 
vingar no nosso paiz sem que uma legtsl~>çãu prepare 
o terreno sobre que sua base deve descansar t Já vê que 
a intervençi'io do governo aqui é essencial e não é directa. 

Qual é a outra nfcessidade 7 A iutroducção de braços. 
Esta liberdade existe no no•so paiz, mas o governr> deve 
f:sc1litar os meios para a introducção, cortando por todos 
os tropeços, f,zcn lo mesmo, por certos meios qu~: se achão 
derrttados em nossos lei&, chamar para nosso peiz os 
bra'çoi livres. M·s ait~da assim (e catarei a rpiuião do 
Sr.· senador pela província de Minas. Gera e~) a inter
venção do governo, a intervenção benefica, deve,, não li
mitar-se ao que está f.tzendo, ma' a remover um grande 
embaraço, qual o de uma legislação especial 'obre o es
tado domesltco ou civtl dos emigrantes que não pro. 
ft:s~ão a religião do e~tado. Eis aqui ainda a intervenção 
do governo, benefica, indirecta, que o governo devia fazer 
sem se embaraçar com os receios de que o nobre sena
dor pela p•ovinci.t de Min~s tambem se acha assob~rd"do, 
qual da excommunhão maior ... 

0 Sn. VASCONCELLOS:- Apoiado. 
0 Sn. PRESIDENTE DO CONSELllO: - ••• porque, o que 

o governo, o que o corpo legislativo devtm fazer, é h~r
monisar todos os princípios e procurar interessar à. pc
pulação nesse meio tão essencial para a felicid•de do
mestica daquell.:s que vêem povoar nosl'lo paiz. E' isso 
uma necessidade palpitante, que daqui a pouco tambem 
será um obstaculo iavencivel, porqut! nas colonias, prin· 
cipalmeiJte do Rio· Grande do Sul, tudo se acha baralhado; 
nll.o llll nem ao me no a o registro dos casamentos e dos con
trateM : e no futuro, na divi~ão dos benJ, deve haver 
grande perturb:1çao, e essa pertu. bação sempre ser& fatal 
aos iuterenes da coloniu~ão, aos interesses da sociedade. 
Pois o nobre senador póJe coodemnar esta iotervençao 
do governo? Certamente que nãv. 

O Sn: SouzA RAMOS: -A isso não chamo eu inter
vel!ção. 

0 Sn. FRESIDENTE DO CONSELHO: -Qu;d é pois 1 E' 
quanto á. agricultura 1 O nobre seu~ dor não quer que o go· 
v e ruo pa~$6 a ensinar em cada est' ucia, fazenda ou eoM 
genho a fótma por que ~e deve fazer este ou aqueUe ser
viço; o nobre eenador não quer doutores em agronomia. 
Eu tambem niio os quero, Sr. preaidente, mas q•tc:o que 
os C(Jlltrarnesln s do~ engenLos, as pessoas nt-ccssarias 
para o m 1ster da lavoura, s:aibiio pelo menos a mantira por 
que dcvilo movl:lr as machinas; quero que o senhor de 
eugcubo &atu11 pelo meuo:t a nomenclatura da scimciu, 
que conheç~ quaes 1.1s metllodos tnelhoros, que possa en
t~od(:r <.:ll p1opt ios llvt O li que lhes diio liçõe:J a esse respeito; 
porque t&mbcrn deve o uol.)l e senador estar certo de que 
u tlworia nao é mais do quo a liçiio da prattca, c não !lóde 

haver theoria independente das lições da experiencia 1enâo 
nas regiões da imaginação. 

O que fez Cuba? O nobre senador sabe; estabeleceu 
uma fazenda anormal, onde o celebre Romão de Laaagra 
ensinou o que era e~pecial para a plmtação, colheita e 
beneficío da canna; e dahi resultou que a lavou1a do 
~s·~~a~ se achou em breve tempo, em consequencia desta 
mmtutção, em melhor pé do que a de ontros paizes. O 
que exigem todos os departamentos da F1ança em' sua:s 
r~presentaçõe;? Não é a creaçao de estabelecimentos pra
ticas não ~ó Cf!lrelação á lavoura, mas aiada em relaçãoá 
ar~e velermana, a tudo qua11to diz respeito ao trato dos 
ammaes e m~lbor~mento de suas raças? O que se exige 
para a Alger1a? :Nao é a mesma cousa, não 1âo os ho
mens pratico.s, os homens oppostos a estas idéas de socia
lismo que s nobre senador combate? Quem ha no mundo 
que não posta exigir pelo menos estabelecimentos prati
cas, ond~ a moci~·de e os fi.lhos doi lavradores vão ap en· 
der aqudlo que e necessar1o para a boa direcção para o 
bom meneio de suas industrias? · · 

O SR. SouzA R.AMOS: -E os mfsmos lavradores 
apr3nderem o uso das machinas. 

0 SR. PRI!SIDENTE DO CONSELHO :-Sabe o 11obre le 
nador que muitas vezes a igQorancia póde causar de um 
momento para outro grandes prej !IÍzos. 

O SR. SouzA RAMOS: -- Já sustentei aqui estas idéas. 
0 SR. PRESIDENTE DO CoNSELHO:- Pois trata-se de 

dar ~sta. intervenção benefica, da qual o paíz não póde 
prescindir. 

Quae.s rão as outras necessidades da agricultura entre 
oó~ 1 V tas de commuolcação. Pois o nobre senador não vê 
sempre no n?sso orçamentCI uma consignação rorte para 
esse tlm t Pota o ooiJre senador não tem votado aqui O$ 
supprlmentoa necessario: para a viação publica! E estas 
estradas de ferro que se vão duenvolvendo em diversos 
Jogares não exigem ~intervenção benefica do governo 1 
E as ~brai neste sentido não teem intima connexão com 
a agnc~hura 1 Prestão-s~ em verdade ao commercio ••• 
mas pode-se dizer que pelo allivio do oaus do trans .... 
porte, que em muitoslogares vai até 50 oJ0 , é um grande 
btne~cio que preatão, mais â lavoura do que ao com. 
merc10. 

Eu sei, tenho conhecimento, tenho informações muito 
positivas de. que na província de S. Paulo em certas re
giões não é p~ssivel em um tempo dado (e ainda ha pouco 
se deu eate lacto) que o lavrador transporte o producto 
de sua colheita pelo exc~ssivo preço do transporte; que 
01 lavra·:ores dessas reg1ões teem contratado a meias o 
transpo~te d; aeus productos ; que em alguns legares até 
a collle1ta nao se faz e se perde, porque não é pouivel 
t1 aze~ la ao mercado. . 

Neate eJtado de cou:as, se o governo, se o poder Jegís~ 
Iativo, ae empenhão na viação publica em favor da agricul· 
tura, se é um ponto de tanta importanda, porque não 
confiar esse seníço a um homem professíonal, a um ho
mem especial, que n&o seja dibtrahido em outros traba
lhos 9ue absorv~m ~ temp~ do homem, cuja esphera :eja 
a ma1~ vasta, CUJ~ força seJa herculea, cuja vontade seja 
a mats forte e ellicaz? 

I~;o trará despt:za J A despe;a existe, e todas as que 
se ti~erem em proveito da agncullura serão sempre pro
ducllvas, trarao recompenaa •.•• Quanto gastamo.s hoje 
nestes. mis~eres d.a agricultura? 2,500 e tantos contos. E 
este dmhcmo assu:n tmpregado será, com a falta de fisca
lisação que nós deploramos, bem aproveitado? Creio que 
não •••• Estive no ministerio do imperio, não posso dei
xar de render os maiores elogio~ aos ministros que aer
virão antes de miDJ, especialmente ao veneravel senador 
que se acba á mioha esquerda; mas não pude deixar de 
reconhecer que a liscalisação era fraca, que o governo 
não tiuha meios nem tempo para faze-la, nao linha tempo 
mesmo para deliberar sobre muitos objectos que aliás 
demandavll.o prompta deci~:oão. · 

O uobre senador disse que er« preciso alUviar do im .. 
posto a agricultura. E' um grande desideratum, porque, 
sendo a agricultura a principal e quasi unica industria 
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do paiz, não st·i como po~;sa deix:w de contribüir para as 
tlespezas que se vão con verteodo em seu proprio pro· 
veito. E t!e qoe modo poderíamos alliviar a agricultura? 
Os hvradores ~ão const.~ru'dores, os imroslos de imp::Jr 
tação recah1~m tambern sobre elles ; de que modo, pois, 
póde ter log:.~r esse allivio? Recah•ndo olio imposlos sobre 
a traa:>missão da proprie·Jade ? T~mbem soiTreraõ o seu 
peso. 

O Sa. SouzA RAliiOS: - Póde ter logar na expor
t~ção. 

0 SR. PRESIDENTE DO CONSELIIÕ: - Os impostos de 
export~<;ãJ o nobre senador sabe muito bem qu.:: alé certo 
ponto podem influir sobre a producção. Nmgu<:m con
testa; mas tambem qu~ndo as desp\'zas do estado 1 e 
augmenlão, como ~e tecm augmrntado alé hoj,, e como o 
nobre senador coLfess( u, pJrque ao mesmo tempo ne
gar-:e a creação de imposto.•, re:.:onhect ndo-se a existcncia 
de um deficit'/ Se, portanto, o nobre &enador cocfeswu 
isso, ba dé r(~c(:nhecer tambem q11e é nece;s"rio que se 
tomem providenci<(s para que o DO$SO futuro não se,ia 
o mais dcsa,Ll·oso, pa1a que o p1:so da div:da não vá rou
bar·nos ;;ind;t m~is alguns recurws que podíão ir fortili· 
car as industrias do paiz. 

O Sn. SouZA RAl\IOS: - O maior favor que se póde 
fazer á agricultura é a diminuição dos impostos. 

0 SR. PRESIDENTE DO CONSELUO:- 0 favor maior q11e 
se pód::: f.o,zer á agricultur~ é allivia-la uo grande onuz dos 
transportes. Elia de bom grado cederia ~ ou 3 °/0 addi
cionaes, se ao me!:mo temp'), mediante brJas vias de com· 
muniwção, fic~me alliviatta do peso de 20, 15 cu me~mo 
1.0 P/0 de deSi)Gzas de transpor!(~. Na p1 opfia provinci~ do 
Rio de hneiro reconht:ço que em ce1 tos pouws o trans· 
porte custa 30 °/a, e se po;· eil'eHe d% nc,v.ts vias de com
mui:licação se obtivesse uma ec0no::nia neste serviço já 
a agricuJrura ganhava muito, porque muitas veze• aindJI 
querendo trsmpurtur sem p:·odu<:to~ não o pó de fJzer, por 
•:ausa do estado de uos~ns ~!~trada;, q11e princi['almeote no 
inverno é d::plora•;-cJ. 

O nobre scn.ldor dis~c Lem qne o ministerio não de
seja autorís;ções; mas enganou-~e q~..c:udo dke que o 
mmist•~rio as rep~Ilia. O que o rntni.tei'Ío deseja s;io 
autolisaçõ;~s defirr'das, au:oriJ~r~ões por t,H!lp~! eerto. Não 
as quer mdeUnidt r, ma~ r~ ao r0cu;p aceita-las quando f ,_ 
r~m .em out~o> .. termo·'. f-.s autottsaçucs em nosso p~iz 
.sao al vezes mü;spensavci~, porque nem ludo se nu de tra 
tar mu camaras conveoiememente. !Ia tr:Jb~lhü./proprios 
dil gabioeta, que tle:mndão, uenuit\a-se·me a expressl\o 
ft'dUCCZa, 05 lr<·Lalbo~ de uetai!Je, os quaes 11~0 SUO pl'O· 
p'L:s do poder kgisiattvo. O podet·Je.~i~lativo d!:lve es:a .. 
:belecm· ngras geraes; o deseuvolvunento de$fas regras 
de-ve pertencei :;o governo. 

O nobre scnal!or por um~ transição feliz pass~·u deste 
ponto de auto; is tções pa!r:. a n::ceosidode de fCJcultar-se 
ao governo a rev[sjo do3 regulMncnL· s riJs secrdalias. 

O Sn. SouzA ILur~os:- Foi para d"r uma prova de 
con\lauça. · 

O Su. PRESIDENTE no co:;snuo: --Nos ~."radecemos 
·" r . n CS!-a prova uc'contH!IlÇa eu deSeJ!Huos até o ultimo dia rla 

n:J!S:.t admiaisU•·ç~:o. ~ Cll~bid·~ramos t;inco>'a, de amigo, 
amda quando ntlo aspll'emos ás dd:caçõcs de que outros 
te lloorárào. Aprcei:Jmos o rnaili que é po8sivel a franqueza 
do nobre senado~; essa fruuqueza r~•ra nó; é a joia mais 
precio~a q•.1e pode!llos reunirá co, óa de ma1 tyrio que nos 
ca!Je na gestão dos neg•,cim~ publicas; coróa ;!e llla!tyrio 
que o nobre senador ja cingiu S(,!Jre a fronte e que lho 
trouxe mil angustias. 

!lias repare o nobre sen;dor que l.1a propria emenda 
oiTcrecida pdt> 110ure s"'nador pela j)l'O'Iiin~ia de l'rliiHI9 se 
acha implicit:tmcnte incluída a ldéu dr~ retucar os regula
mentos du~ d ffcu:ntes .fccrd;;rius. O nobre senudor 
mostrou cs;t~ ncc;:,:;~idade quuudo dis:;e: • Retirem-se do 
ministerio tal certas m:tteria!;, » N ~sto cas0, rco lwre~, 
ficará ocio~a a sec1~ã') que estiver O[ll~arrogada drstas 
maleri~s; e o que l<~7.;;r'l E' mi.~tel' a revisüo o rcf0rma 
á~s rcgul.11ncntos do g•mmw, q1:o a con~ti!uição ~,utori-

sou o governo a expedir; de,de qua por um lado se sup~ 
prime um serviço, o regul<1ownto ~lo governo d~ve iul'al
livdcnente reformar a n·parLit;ão donde esse serviço é 
destllcado. E' isw reforma puramtnte administrativa. 

E o que o nobre senador trouxe cümo exemplo está 
fóra de toda a CCllitestação, pertruce ao governo a eco
nomia das repartÍÇÕl'S, de)ignar que este ou ~quelle ser
viço st-ja feito ror esta ou ~quella secção; por exemplo, 
a saude publica pócle em r nu 3a ou na 43 secçüo, os cor
reios porlem fazer p1rte de uma ou de oulr:J secção. 

O SR. Souu RAl\IOS: - Fallei da outra hypothese. 
0 SR. PRESIDENTK De~ CONSl!LDO : -· Cr.•m a emenda 

sub~titutlva upr~sentada boje desapp:m:ctm tuclos os in
cuovenicntes; o que unicamente He ha C:e aproveitar da 
idéa dil nobre senador é que o governo pos~a pas~ar os 
empregados de umas para outros repartic;ões; mas assim 
mesmo <'U creio que o govct·oo podia f<tzer j,·so d~scle 
que julgasse necessario, a P' esen ta.nclo-se depois perante a 
cama r a e dizendo : • E, ão desoecessarios estes emprega
dos n:.t secretaria tal, ma~ em outras erão n~cess~rios e 
por isso Ol pa;sámos. » 

O Sn. SouzA RAnms :- Corrigin:!o a lei é o que eu 
disse. 

O Sa. P::tESIDENTE Do coNsELHO:--- Mas qual é ades~ 
peza que o novo mio sterio·vai fazer? Sejamo~ francos. O 
uerviçu se acha distr1buido por diJI'e eriles secções, e as 
seccões passào para o novo ministerio; logo, :ts despezas 
dev'em ser pelo menos as me1ma~. Mas ainda digo ao no
bre senador, ha algun; empreg\l:; que se acMo vag0•, e~,;
$e~ emprego& o governo não tem provido; não s~ pôde 
fazer uma ecouumia nesses empr<'gOs se o serviço pu. 
blico determinar? PóJe-sc. Nao se póde mesmo sur•
primir certos tmpregos se S<iO demasiõdos? Póde·:t·. 
O que resta'/ As despeuts que preveniu o autor do P' O· 
jecto originario, c vêem a ser os venciwent.os do miF.iSiru 
e o ollic aJ-mainr; e em seguu·io lo6;jr: talv .... z o alugud 
da casa. O proprio exped.ent.;~ deve po'o menos au~meu
tar; porque é o que deman la o stlrviço da~ :;ecçúe$, que 
:;~ wpmlo do ministerio actual do imperi••; esta de.•peza 
pó da ser feita i, m(•men te, ou co1il'orrne as p oporçõ{·S d.;, 
ser·viço dividido por um e outro ministerio. 
Conc~damos, po érn, que n~o fe potsa fa'ler essa econo

mi;l; qud será o resultado? O augwev.to d~ de~peza eO!ll 
u mintstro, com a cas·, e com cs empregados ntto póle 
exceder de 20: OOOS. 

Or:J, Sc·Uhores, a viola da flsealisação que ha de haljer, 
será isto um objecto que ~o sa im11re1sicnar o nobre 
5enador? 

o Sr. SOUZA HA1110S:- o nobre mini~tro hd ué ver a 
$CU tempo. 

0 Sn.. Pl\ESIDENTE DO CONSELHo: -Não receie isso, 
nem pela minha parte, uem pela parte dos Eleus <:ol!e~;,s; 
e, sa se der ao governo a facul::l~de d~ passa1· o~ t:m;m'g<~
dos d,! umas p~ra outt~s secretarüs, conformt! a~ conve
uienci~s publiclt~:, enteio e:se receio deve d,esapparecer 
r.n:~is fucil meu te. 

Sl'. presi,Jwte, ar.ho-me um poueo f•tigado; entretanto 
n~o posso deixar ile f,.Jicitar o ~en.,do de que cm seu re~ 
cin:o :scjão cit.da~ como uma autoridade rcspeitavél as 
palavrns e Iiçõ· s do padra Ventura. E' um grundo pas:;o 
que temos dado oesw seculo dtl de;creuça. 

O SR. SILVE[R,\ DA. MOTTA:- Sr. presideute, de
pois de um longo e ja po esclarecido debate sobre esta 
materia, não posso a~cresceotar mais do que uma s:m. 
pies exp(:siçüo de meu voto; m?tJ Ji~to me,nno eu pres
ciudiri;l, vido que o debate já esta tão illustrado, se 
acaso eu não h ou v esse nwonhecido a IJecessidade de f..t
' é-lo por um>t circumstancia que ntlo escapou á minha 
observuçl\o. 

Este projecto, Sr. presidente, da creaç~o da 'ccretaria 
de e3tado de ugricultura, comrnercio c obras publicas, e 
c!lamaclo do fomento, não merecia c nem werece o meu 
voto tal qual e.•tú redJgLio; ~e elle tivesse d(! passar tvJ 
qual está eu votaria contra cll,,, j1orque aülw-o muito 
defeituo~o. Mu~ o li m1 di,ro;iç:'lo cl0 vot~•· contra eslíl 
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discus~ão, porque vi que o senado na1.• e na !!a dJscusJ1io centra o projecto e pelo substitutivo do Sr. viscond) de 
não apresentou uma só palavra. Eu de$confiei do meu · Ah;.eté. Deixo ao senado a deciftação do enigma; nao 
juizo, porque era contra o projecto, tinha de votar contra quero meuer-me uisto. 
el!e tal qual es·t~, e não queria tomar a responsabilid<~de 0 Sn. VASCONCELLOS: _ Anim como nós ficamos no 
da iniciativa dv deLate, acanho-me nesta iniciktiva; e, escuro a respeito do1 motivO$ por que V. Ex. votou con. 
não querendo tomar ess:t reapons•·bihdade, ce:nt ntava- tra 0 projecto na 1a e ~a discussão e vota agora a favor. 
me em votar contra, porque o projecto é muito d fei 
tuoso. ~las estava con·trar.g;dl) vendo que na casa, ouie O Sn. SILVEH\A DA MOTTA:- E' o que vou d:zer 
l1a homen; tã..> adestrüdos no manejo dos negocias pu. agora: vou dizer a razão por que voto ainda contra o 
Llicos, homeos t:,nt<s vez,s mini>trus e homens illu tra· r:vojecro, mas a favor-do substitutivo do Sr. vi~conde de 
d0s, q11e costmnão trazer sempre á di$Cussão dv senado o A.baeté: mais devagar. 
contingente de sua íllustração, con 1ervavão·se mudos e O Sn. V .ASCONCELLOS:- Isto é uma observação de 
quedos quando se di.ct.~lia ') projecto do fomento, e tlle amigo. 
escapou milagrosamente pela 1a e 2a discussao sem haver 
uma palavra. O Sa. SILVEIRA D.l MorTA:....; Aceito-a como tal; 

Este Lcto, Sr. presidente, de pnsar este projecto tão agradeço a V. Ex. e peço que me vá ajudando. 
de.ftituoso corno está até pela 2a discus~ão, que é a dls Sr. presidente, este projecto des le o principio não me
.cussão propria das em( uJ~s, sem uma só alteração, sem receu o meu apoio, porqut-, comquanto reconheça que o 
:uma só obscrvaçã(l, fez moua em meuespirito, muito min!sterio do iroperio com os serviços multi pi' c a dos que 
mais quando a discusláO posterior que houve na ga veiu tem a seu cargo deve hl muito tempo ser subdividido, 
revelar ao senado que os defeitos do projecto erão ra e isto tem &ido reconhe..:ido, nllo só pelo autor do projecto 
dic~es, 1egund@ a opinião do$ homens mes1res que teem na camara qu~ndo era ministro do 1mperio, mas tambem. 
tomado paJ'le na discussão. pelos nossos ma1s eminentes bom ens de estado que te em. 

O nobre senador. pda previncía de Pernqmbuco, verbi se achado â frente da admiui>tr·aç~o;e appel o mesmo para 
.gratia, que é sem duvida alguma um dos homen> mais o nobre marqncz de Olinda, que ha de reconhecer 
compett:ntes pHa emittir a su~ opinião, e cujo parec~r · em these, que é o terreno para onde quero as con•cien• 
eu ancla:va por ouvir, tendo-se conservado caiad.) até cias desassombradas, que o minislerio do impcrio deve ser 
depois da 2l discus~ão, veiu na ga d1zer nos que o prn- suhdi"Vidi·1o; é i·to reconht·cido por todos os nos~os ho· 
jecto era o que? PorH'ntura disse-nos S. Ex. que elle men; de estadu. Mas~ div1~ã0 que lcz o autor d_o projecto 
precisava de emenàas? Não; disse-nos que elle devia ser é que ~e. voltou o antmo co~tra o mesmo proJrcto, por
regeitado, porque era inutil, porque trazia grande despeza, que a d1vJsão é pess;ma. Cre;o até. q11e ha equivoco n1 
rorque todos os ministcrios até hoje teem machado ~c·m redacção do projecto, porque da sua leitura re~ulta um 
a adrniJ).istração do ímperio centralisada em uma só re- absurdo. (Lendo.) . 
r.a,tição, e nao se tinlra percebid{) esses inconveniente•. " Fica creada uma nova secretaria de estado cem a de
Portanto, a .opinião dJ nobre stnaclor, que eu espreitava. nomina~ão dcl secretaria d~ estado dos negocial da ag i· 
cc m muita curlosidad~ nesta ma:eria, foi de que o pro cultura, commercio e obras publicas .• 
jecto devia Str regtits.d•l por iout1l. Ora, esta objecção 
de inuttlidade cahe 11a ta J.ECUS!ão. Bem; por ora é só o ·b:tptismp da secretaria. (Lendo). 

O Sn. M.A11QUEZ DE OLlNDA ,; -Cabe sempre. « Pert~ncem a esta secretaria de estadJ, os nE'gocios e 
pr:n1enc1as que actu~Imente correm pelas 5ecçõcs 6a e 7~ 

O SR. SILVEIRA. DA MorrA :- O regimento diz que do! negocios do imperio.. • . 
a primeira d1scu são. é pala a utilidade do projecto fm Vejamos a secção fia ê 7a dos n~gocii)S do imperio. A 
geral. Quando .os projectos são na verdade C<Jnteslaveis 68 intitula-se d·a agf'icullura, commercio e industria, qlle 
por essa face, os oradores que estão possuidos da ínali~ · comprehende tudo quanto é rela ti v o ao commerc:o cio. 
lidade do projecto aproveitao as suas escorvas desde o dust•ia na parte que não está a cargo do ministerio da 
primeiro ttrC"t'.~io, e eu espero que os nobres senad1res fazenda, mas ne;ta 5a secção compre11endem-se, é ver
!J.ão de connrmar esla minha proposição. dadt:>, algumas cnusas que pertencem á agricultura e ao 

Mas, Sr. presidente, nec verbum, ntm em fa nem cm commcrcío. Vemos á 7a secçãCl, que C::Jmprt:hende a; 
~a d,scussão: apparece o projecto em 3a dircussão, quid obra:; publicas. (Lê). 
novim? O que houve, senhores? O que occorreu? Um . 
projecto que ia passanio inculume, stm ningtlem di- O projecto, teodo rcduz1do á comp~tencia da secreta• 
zcr palavra, na aa d1scu;são tornou-se objecto d~ um ria nova as matarias das secções, hoje do imperio, 6a e 
.combate sustentado até 3 horas da tarde por todos os dis- 73

, a meu ver ficava sem competencia para outros objec. 
tinctos oradores que teem tomado parte ne5te debate 1 tos da mesma indoh•, qu·~, ou por defl:lito d.1 classifica• 
Isto faz·me crer, Sr. presidente, que 0 projecto, que a ção do regulamento da secretaria de estado dos negocias 
m1:u v~ r .é defeituoso ~csde 0 pr.mcipio, porq.1e nunca di) imperio, ou por mâ comprehen ;ãó destes objectos em 
lhe dei 0 mw voto e bzi~ tençílo de votar contra em outras eecrehrias, não lhe ficão pertencendo. 
a a dücussã.o, que o projecto tem alguma cousa d~ mys- Eu via, verbi gl'atia, que, ficando pertencendo só a est l 
terioso.' porque. Ul 38 discuslão é que appart!cérão logo secietarla os objecto3 d•s secções 6& e 73

, e só o que diz 
tantos lflCl n vemen.les. respeito á repmição geral das terras publkas e á dire· 

Ora, eu tenho achado que aprendo sempre com muito.. ctoria ger;.l do correio, ficava a nova secretaria sem 
dos hunrados sen:tdores qllando hllão, e principalmenre outras cou~as que lhe devilo p)r idenlid tde de razões 
.com o nohre senado1· pela província d~ Pe.-nambuc.o, que ficar pertencendo, t•erbi gnt·a, a uma repartição a que 
ouço s.empre com muita attenção, para aprender; quando fie~ o pertencendo os correios, a esta repartiçrio, que 
S. Ex. fullou f~z muitas ponderaç.ões que eu jâ tinha lo· deve ser a mes:lla a que fiquem pertencendo todos os 
brigado ao longe, vão seria tão bem, mas tinf1a lobrigado meios de viaç3o e de commun:cação public1, as cstra
a.o lon3e algumas rnões destas para votar centra o pro- das e o> correios, não devem porventura fi.:ur P ~rtencendo 
jecto. 1\las as mesmas razOes, Sr. presidcn!e, para votar tambem os telrgraphos electricos? como é que os tele· 
contra o pr(ljecto são substancialmente divet sas daquellas g' aphos elect lcos pert<ncem á secretaria de JUStiça, no 
que apresentarão os noLres senadores, c por iuo é que entant.o que os correio~, que é um meio de communica
pcdi hccnça êlO senado para dizer as razões por que vou ção por c11rtas e n~o por i! os de arame, ficao perteoc ndo 
:votar, não pelo projecto, mas sim pela emenda do nobre á nova secretaria 1 que systema é este 1 nunca ache1 que 
visconde de A.baetó, com alj\umas restrit.:ções, ma~ que to- ho11verse 'Y•tema nc~ta refotml. 
mard a JiuerJode de otlcrecer á sua consideraçãr. Outro mal: ficava o ministerio da justiça com a compe-

Não tivo o prazer de ouvir desde o principio o dis- tenda sobre o monte•pio dos servidores do e'tado. Ora, 
curso elo nobre suJador JH la proviocia de lllinas Gorac5; qu~l é a relaç:Io que tem a secretana da justiça com o 
talvez ellc neste seutido t vesse feito já a1gumas obser- monte-pio? O ministorio dil fazenda, que está fazendo 
vaçõ· si m~s vou dizer a ruzüo fundamental por que voto· todo' os dias conquistas sobre os 011lros i1linisterios, por• 
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que não cooqui~ta o n:onte-pio dos servidores do estado, plicar até os nomes technicos da orgallisação da guarda· 
que pela sua índole deve l-C I t~ncer ao minist~rio da fa- nacional, porque a guarda n~cional te'rn hoje uma orgà· 
zenda? Continuavamos, tH1ís, apezar de se div:dir um nisa•;ão u.i!Jtar. - . 
ministerio, na mesma anarch,a. Eu j.Jigava qu~', quando o Por isso enteado que, a fazer-se esta feparação de attré· 
corpo legislativo ia intrometter se em uma di·stllbuiç:Jo bu:ções dJ ministed.J do im~erio para um novo miuis • 
nova dos serviços do mini~ L rio do imperio, quando teno, então o ministerio do imperio, que fica com a 
creava uma pa.1!a no-va, devia aiJroveítar a occasião par<~ denorr:\naçáo honoritica, devia acdt'ar outra~ quotas d'e 
dar 01 ullima de ruão, para ~pe1fetç.oar o.s serviço$ publi- 11-stribu çlo dos outros miuistelivs. 
cos; mns ellcs ficão do nwsmo rue àO m:Jl dist i'buidos. P.orL!lllto, SP.vhores, eu nã-o pod .a symrath:sar co·m ~m 

Ora, a ÍrHtrucçào publica, q•le fica r·ertenceudo ao~ projecto que, tendo· por fim dtslrlbUJr mdhor o serVIÇO 
tegocios do imp.:rio, nã·:> era más couvtr!ierJte que se dos min'sLe•io~, os diHIÍuue tão mal. n'Iaa o que nao con·
tm,sse do:J negocios du imperi:> e se désiSc á rq>.ott:çào .cedo aos nobres St!oaderes, que e>t.ío ~ctudmente Cüm· 
cla jus:iça-7 Em toda a r arte 11-J mundo, senhores, a ·batendo o projecto, é' qu.~ de1conheção a necessidade qu·e 
instruc~ão publica deve ar:d. r r•roxima dos objcctol ha de st·gregarem-se do min'sterio do i•LJrerio alguns ser
religiosos, p<ll'a que a i.osll ucç<lo tenha este. tal ou qu~J viços que o sobrecarregão, com detrimento do serviço 
tyr.o Jeligio10 que d..:ve ter a in~uucçilo de urn ,.ovo pu!Jlico. 
Cdtbolicc. No entanto a inst ucçã'J publica estã ent·e ' E1ta repartição plioci·palmmte de obras publicas, hoje, 
llÓ$ !.lo que na 01 gan sação Jranceu cotrespoude ~o mi- ·em uma é'Jhlca do progre:.so coa. o a no~sa, quando espe·. 
niste!Ío do inte1 i0r, quaod~ a França tem ministeliiJ ci:dmento:: precisamus de e~trada~, estradas e mais estr .. -
especial para a instrucção publica. . das, e meios de c'ommunicaçã·o, esta mote· ia só poderia 

Umnez que 1e tocou nesta m~teria nã·o se de·via dizer fa·Ler obJecto de uma pi:~> ta dos trab~lhos publícos, porqu·e 
%Ómeale : «Fap-se urna pasta ~ó:nente para· d..1as sec~Õ~$ a primeira neceasid:tde que te.l!OJ são o; meios d'e c'om·-
da secreL;:r;a do imperio. » Isto Dà!.l é apeiÍciÇ'lar a dili. municac;ão. · 
tribuição do se:·viço, isto é só crear mais uaJ mini:terio, v~jo :.lli os governos dando com a c:tbeça pelas paredes 
para hlver mai-; u.na di/Ii .. u~dade na ori)anisac;ão d.,s :a pr(cu1ar solução para o p.ob~em.t da colunisação; n.ão 
gdJinetes, mais uma d ffi~uldade em um pa;z com-o o hão de achar solução algum.t que n:lo seja abrir cami• 
nosso tão )l,terogeneo. Kota l1eterç-geue.dade é que eu nhos para o interior. Com o estabelecime-nto de estra-du 
creio que tr:1z as d·.tnculdatle$ das homogeneidades u.i 1is- de ferro, que exigem hoje ccnbecimtntos professiona·es 
teriaes, a> di!ILuldad·~s de íe fazerem as combillJ~Õ.'s. no min•rsLro, pHa poder ter dados para escolher homens 
(Ao Sr. marque~ de Olmda.) V. Ex. ~ceita esta mi·nha id·éa? hjbe:s pMa este serviço, e não• enlrtgar muitss vezes a 
Par.i que, pois, dar uwa t:!ivisão na di~tribuição dos ser- fi;calisacão de uma estr..tda de ferro a um engenlleilo 
viços do mulÍsterio, f.,zmdu uUJa cousa tãu incompl'eta que nunca viu estrada de ferro, que nunca viu loco
como esta 1 Por que razão a gua:d·a nacional ha de estar II!Otiva·, e que só• sabe por ioforwaçõt:s, por leitura 
DO m:ni~tetio da jultiça? d'e livros e aesenllo~ de ma'Ppas, como ~ão asr.x:achinas de 

O Sn. l\U.RQUEZ DE OLINDA:_ Logo dJre'Í a razão V~P~"' fÓ· e~ ta matetia de e~tr das ~r a b?stan~e· par~ con·-
cx-~licarei a oli em dis3o. ' $lltl!l!r uma pasta .s.•greg-Jda do min~~teno•do 1rupeno •. 

1 g Acho que sem conte~t..1ção a agncultur:~, commerclo e 
.O s~. SILVEIRA D,\. MorrA:- Já estol:l' arrependido teclas as wdustrias do paiz ttem direito a um ministerio, 

de ter fallado antes de V. Ex.. · · e q1Je a é a d~nomin~çáo que ded.t ter o nosso minii-
0 Sn. !IIAllQUEZ DE OLtND,\.: -Vou explicar J1istori. ter; o de.via ser a do:: m:n;sterio dos trabalhos publicas; 

cam.ente. e, ta é a dênominaçãó que devia calacteri&ar a IiOVa iosti
tuiç~o ;. e os trabalh.os pu:blicos já em si comprehenJem o 

O Sn. SILVEIRA DA MorTA:- V. Ex.. promette dcJr serviço da ag•icultui'a, porque o serviço priLc;pal que·se 
lcg'l a raz3o f:.Or que a guaida nacion..l ficou no mini~ te- pó·de f..tzer á ~gricullura é 0 do$ meios dé viação, ~ãi) es
rio da juatiça 1 Entlio sei tambem a razão; é pela mesma Li adas para carros, são e~tradas de ferro. O serviço dc.s 
razão por que o monte-pio fi'~ ou. na repa! tiç.ãJ d.t j.ustiça. ú ab<tl'hos p,ublicos é qui! symboli. a hoje nas naçOea civi
Ccmo foi o Sr. Aur.liano que creou 0 monte-pio de~- lisadas o ,e,dadciro m·n:sterio do progres:io nesta épocll 
:xou-o na sua repartição;. em!Jora impropd.mente ; e a em que vi;emo.s. Foi uma d'.s causas por q·ue não g<:stei 
guarda 11:1cional, com.) loi recurso de ordem puLlic·a, d'J prCijecto;. vir com um.t denomri'ação que a.é não é 
creada ptlas c·rcumstallcias diflicels do pai.:: em certa eufui{ca. - nânisteiio da <~gricul'turd, commercio e obras 
época p~lo minMer:o Feijó, elie que era m:nistro da . publicas. 
justi~a assentou que devia !ie-ar e·om a guarda n.aciooai.. Esta dcn·:~mioação até não está' tecLnlca, ferdue-ma 
como .filha sua neEs·e mini~terio; ioto p1ova. que quercme.s 0 autor do p!Ojecto, porque quer ter tm vista dar 
accomm(.Jdar ctmnu.co os nossos fl:lhos. M~s 'ê V· Ex. 1-·rotecção a ce.tas industrias, Ci.l!DO agricultura e com
que llistoricamlnte se pó de ocplicar a razão, ma<> essa 'mercio, e não flóde r~zer por uma lei, dci.xando eomtil 
razão hiJtorícl não invalida a r•zão logica, flOrque pel·a ·que ao d'aJampro uma.·out1a especie d& iudustria, que 
r:tz.1o h.·gica isto deve sahir do· mini~terio d'a jusuç·1. 00 nc.fs·o pbiz ainda uão tem !;l'•ndtl in:porr"ncia, mel-i 

O minis te rio da ju1tiça pela sua fndole deve ter á sua que r óJe vir a ter, q.ue é· a industria falmJ. O o osso paiz 
d'i,posição tudo quanto po~sa proximamente te'r relação como ra Z n-,vo tem ll'!CCSSidadt: de S r f~lz protector j 

com o que é justiça do pai:z, a magistratura,. os empre- a nossa Je'3i)J. çio, cvmo a de todos os paizcs; novos, 
gado•, todos auxilmes da mahist•atura; e, uma vez que tem de ser uma legislação protectora da iodúSllla f.bril; 
ae rtune o mini~tedo da ju. ti~ a com os negocias eccl~- quando dellilODtar e~ ta· iuduJtria Jl:IO tormws remedio 
sí~sticos, deve-se lambem rl·unir a meu vu tudo o q11t: eenâo passa1UJ01 pelos ru sm •. l' tramites ~or que·a lCJgla· 
diz respeitJ á instruc~âo puul:ca. 1erra, que boje io~ugura o pri'ocipio da liberJadc, pas&ou 

E note o smad·J que, !C o ministro da ju~t'ça ficar tamiJ~rn para chtg<tr ao ,,onto em q,ue pude:se go~ar 
com o que especi~!m~nle de·ye pe1 tencer-lhe, hca c~rn della : cureccmos d~ ser protectoJC~ a!Dd~. 
:mui.o que f.:2er. ISao é preCISO du-lhe a gllarda llJClO· o ' '/, é r . . . . d • . I 
ttal e e:>tar o minist.riJ d<t justiça, seoho1és1 cm~ad'o de r a, P se; · q~e, 1_1zen·do-se .m~~lst no a ij.grrcu ~u: a 
.:ssi5nar pateut~:s dagua1d.1 nac1onal, d·., dar pat.:ntes d~: c commtrCll, eJ~ f'eclso ap·~~e.o.tar 0 qu.e tconomlc~ · 
capitão, de alferes, de orgaoisar corpos, emfim, se!Jho· , ~leO~é (.U e~n Lubaagf:'~ll: bechui~a .se ~~~ama ln.J.~~t~1~ 

. ar ·0 · te i da ustiça parece q·:e se de\'e prc• . tdbul, como .y~.oo1mo dt.: laurl~a. As.1m li~;av~ suJIJci~n.e, 
~e-~,. P a 0 ~11 18

. r 0ue J eJ·a de J·usli ·a um llun em , m:~~ ficava umu deuum nação 1ào lo!Jga que tliJO wrv~a di! 
~.:La~r um n~m~ra q. .: " 

0 0~ :cn ,,
10 

'v,.,· uadil; e foto qtH deu luglu a (s.a douomln~t;rw de: l'o-
"':l''lSlrado ou um Jllrht::on. ui · p r c , " l "· 1 1 .l • 1. -~.:, ~ · ' 1 · · tro d · J. ~st'ça . té a or~>:wi 'm• nw : era ullJa espan lu 1.1ua L{lle 1a azer~s.:: ttm ncce~-
tJUe e wcum.Je ao Til lOIS ,1. r., o " · oi!l d·· u nhuma 
saç1l.o dos corpor; da guardil nJCIOil .J, parece que s J ~. • • 

(iUcr que o ministro da just:ç:t seja alguma cousa m.J,t .. r, O Srt. V.\SCO:iCELLOS: -lia de n.c~r a e)tl ler o nome 
t;Ue s~iba algum_~ cou a Je lóct:c3, fitJrquo bliá; 'é se n •1e fiJu:eutr, como aos car.oll da trJuCa fi.ç:;u o rJe m:l;-
t.!Jj'C:dtn-cia d~ :1lgum 3jn•.L nto tlc O!dctJS que liHJ vá ex.· l xaml>ú!!.ba. ( liis-.das ) 
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O Sa. SILVEIRA. DA MOITA: -E' P"r esta razão meFmo, · visão está mal fc:ita no projecto, «! pot· isso que voto con · 
é para de~viar i~s'.1, pmtnão $er m11xaoouombt, que umo 1ra elle, !DIIS voto pelo sub.tiiUitivo do SI'. viscoule d~ 
d11s emeud.u que hei de oll'.:ncer ha dc: se• q•Jaut~l á do:!- Aba~té, CO!ntanto que S. Ex. C.~a. um melh,•rami!nto no 
nominação, para não se chamar rui.ui,teriJ d<~ agricu:tura ~eu ~rtigo sub1ti u'ivo, que vem aseresttl :.(Lendo) 
e cc.mm~rci1•, porque n'b é po!S vtl. q11e o Jegtslado• • Ficu pert~ncendo ~o gove,no, diz S. Ex., a laculdarle 
faça uut m:ni t.:ti.o para p Oi.•g•~r du .•s JUJustr .. a~ e ~<:~x~~ . de distribuir pdrs Jitf.rentes m ni>terios as auribuições 
ototras :~o J.:~a op.lr<•. St! acaso ·1e t~z um mtut;tcno 10 q ,e na divisáo deva a c3.da um dt::lcs co~petir. • . 
para prott>~er a ~gri~ultura .e o commercio tod~s as o~- Não d· scooheço que p" r J fazer a dt~tr•b.utção dos servl
t,as questõ"s do scrvJÇ•l pub1tco que perten1~em á tuduotna ~os do m1n stcrio o melhor exp~dieute é entregar isso ao 
f~~.Lrit lit::a raõ pe. t~n;c:ndo á rcp .t.Li~áo d J Íilltt:lrio, O que lllt:l:·mo m nistc:rio, embora a diSposição nôo possa ser 
é uiLa iucongruencia. · alterada; maa se ha pouto em qu~ se possa dar delegação 

Pois c1ê,de um ministetio t:Jovo para os negúcios da é e•te, porque a materLt é toda ad nioiotrativa, nãJ tet:n 
agricultura e do commercio, e deix,-se na repart!ç:'io dll tnda de Jeg~ol~tiva; dei. ga~ãu l~gis[;,tiva declóiro que não 
imperio, de que se filZ a segreg:1 ~ãiJ. um resto de: lltdus. do:u neuhuma. Respoos;.bilis:•-me por esta opinião: dele
(1ia, que é a iodustrta f .. bril11ndustriJ, s"nborcs, que gaçào ler;islilttv., não duu a nenhum governo, emboraeEe 
já dá algum trab.l.h? ás nos•~s rt>p~1tições? o.·s, nfl~res Lotr.e is:~o por LJ,a de conficin~a. · 
que t~em sldJ mtnt~t,oJ do Hnperw aahem que aqut DiA O SR. D. MA:'{OEL:- Nã'J póJe dar; tem mais essa .• 
cõ te es,a parte d • inJu,tria t~b il já dá muito trobalb.>. O SR. SILVEIRA DA. MorrA:- O caso é q11e o corpo 
Jâ se iniroi.luziu entre nós o e~l.;vo das p:~teotcs, d ·S · lcgi~lativo tem d .• do. · . 
brevet; e por is.o a quem se 1mp·ll tuna 1 Ao rn 11 st' o d.> 
imp~rio, a quem p~rtt•UC!! a indU>llÍ.I LLril. Vlm .o o SR. D. MANOEL:.,.... Isso é outra cousa. 
ministro do ÍlDf:erio a ficar cnm es1a fldl'LC toda do:! attn- O Ss.. SILVEIRA DA. MorrA: -Mas ~utorisaçjio para 

. buiçu s, e o r.lllni~tro novo fie, com agr:cultura ~com- distribuir o servic;o e tirar da past.; do imr.e•io o que tem 
mercio; s~ :.cas~ nà~ fica, enLáo a d~nomt•J~~ào na·; c~ r- : r:le m;,iÍs p.ra pôi!' D:l pa)ta d~ justiça, o ode fica mellior 
1e. ponde as att,tLu:c:;o~s com que ficJ; eouw era r:ect:to collocad,); t.rar da pasta da Lzend" al~uma cousa para 
que a d,nocllinaçao para po~t~r ;.or.nger to~os os ~bJecto.~ contrabalançar as conqui.:.bs .que tem feito este minh:
que.lhe~ ficao pencn~endJ tm:sse t~miJem Judu,tna fa.bnl te.[.), achu q r e tujq isto é administrativo, e, porta!HO, 
ou faúnc.•. adJpto a emclnda dJ nobre .vi.conJe mmt, conscun·· 

0 SR. Souz.-\ RAMOS:- A éefiniçlu não ccmprehende cio~ament:!. O ~ov.:rnil q~d ·faça umJ. .dis~riuuição, 
0 delini Jo. e que ~q·u~ ~ulot Js~do para t.zer esta dtstrJI.1utção, não 

. p01 &el~ IDIDt.trO>, mas {}{)f sete, porqtJe O OOUfc! senador 
O SR. SlLVIllRA. '!lA ~IO'fl',l: -.Se .11 d~ficHção não 11:~ de reconhecer comig<l qut! por Jeis não é possive·l 

co~~~ ehende o dc:flmlo, se o deontlo e. m~u do que. ~ l"...zer uma melhor distrib~içãu; é· preciso que se crêe uma 
dtôatção, o qne se sc.gue é q~e. o pr~Jecto d.:t maneira uova eo-t•d~de, á qu • .t fiquem perteacenJo algt~m~s e:<:
em qui! se a eh 1 e& tá lll~ompl~tiSSJm,J; ~si o a meu ver é creocenci.s rios outros m niste1 i os, para eu tão se poder 
inc· ntestavel. !'rias h:.t lieces~•dadt d.~ t~zer. a ~eparaç:lo: Lur urnA d·tstribuiçã:o C·JDvdJient~. Pot hso eu votarei 
~&!é siato que o nobre sen,d?r pela pr~vwcta de Per pd11 crtaçã:o de um selimo mioisterio. · · 
namLuco, um home~ t~o.pr~tH:o, tào. emtntnte, pazesse A q·ledtao da d·espezu para mitD não é argumento, por• 
coutt:staç:io a e•te prmctpt,o da necessuttde da separ<~ç '0 que a de~péza que accresce com a oq~anis~çiio nova é pe
dos ~.e~viçf)~' porque S. Ex me~mo, qu..1nd~ .tem 1 staJ11 q,uc:nu. En·tcn<.lo que,uma vez que o not.re visconde otre· 
no m r:J!ttcno, apezar de ~UJ. gra.ntle capacdade, lu de receu hto como emeuda suLst1tuttva, para que nós. pu.;. 
ier dcbf.ll~cido m11.ta' vezes,, e Vl$lO correr cousas pe~a . de.semos votiir pel:~o sua emen;Ja e r~gettor o ptojecto 
~gu~ ;,b .. xo sem poder d r fhe& ·~ mão: . 'totalm{'nte era me,h.or ter adopt.tdo a materia dos § § 

Que co~sa~ é pre~.:ito que o. mio•s.t~o laça!· 01'a, V; Ex.. ·ao e 4o·, dize.nJo:- não podendo a nova aecrdaria ter 
me. mo qut~ fazer um 1 re~>uefi.::to á ag !Cultura quan .o es- , au"meoto de pessoJ! nem dd d-e$peza, salvo o cargo de 
teve 11 J .a.inisterio, ru;..nl•· ndo buscar algu.n~ _ ca vali os de mi~iatro, - ULIIa vez q'u,: n:lo h a augmento da d.;speza, com 
Jaça para melho ar a raça dos r1ossos ;· Vtc:rao esses ca- a nov~ se..:retaria i:1to é uma vez que se con>titáa .em 
V<~llos; V. Ex. tinha Je ddr lhes de~!ho; e quaes erã~ ?S duas ou Lres ~e-;c;õ:s da 1e~re1aria do imp· rto ou da qual
IJOmens prat CJ5, q•tJei 01, P oft:snouat!s. da rep.oa~uçao qu.:r ou!ro~. secretaria, entdldJ que a de.peza excedente 
do impe' i o que V. EX:. tiJJha á s11a dbprmção pJra ~~ver q•!e faz é ruuit•) pequt:n~, é o Ol'deaado do min!stro e .de 
os garanh~·t::s se. acaso s·:rviã~ ~u n:io par11 o. mtst r al~um empregado da nova secretaria. . . . 
para qu~ vttrão ?. Eu o q .e se1 e que V. Ex. vtu-se na A minh • idéa, por exemplo, é tirar do mu:11Sterro da 
neces.itlade _de 1r em pes~o.A ·ver os g~ran.hões na co· justiça a auarda nacional, e Já aqui temos uma sc:cçao co.l'-
cheira do maJOr, por uào. tér q•Jem os v tSle. Ora, V· Ex .. respond~0nte â gu11rda nacional. . 
mesmo vê q~e IH nece~std!idt! da sep:•rJção; v .. E,.. re- : O Sa Souz.A RUI OS:-E podem haver empug tdo' de 
conhece c:>mrgo q•le teve até nece~s.cLd.: de u Vtr 011 1 . · 1 . ·o q and'(.) as utras secre 
cavllllo~. ; ma~s, por exemp o, sets cor.et •, u ~.: • 

. . . f . · taruts. teem apenas qud~ro. 
O Sn. DAl'IT.AS: - FoJ admtra-los, c·o.mo cu U:l e . O SR. SILVEIRA DA MorTA:- A despcza que accresre 

CUlfOS. . . • •• , . , ·é p~q,1eoa 1 DàO merece f<IZ·:r-S.! disto nrgume~to. }1',1 
O Sa. SILVEIR~ _D~l.MOTtA:- .As clt~ln~uJçOea.de t~c::; uma cousa em q•te· o augmt!nto dt! dospeza poJ~ ser 

garanhões coml) tvt lc•ta"! IIJ. eotre nos l•zeadeuos l.'ll rn .jor · é q te, Cleotdo o mtni t·~rio now com e~se tllulo 
portantes que te<Jm el!ab~lev.iril nto~ de cm r, e para l)$ pompdso- da ag· icultura, coruruerdo. e ob.rus ~ublical, 
quaes cs La~s garanhô~s sena.o mutto propt~os i pt11ém etc. vem lo"o a tentação ao novo mtnht:o dt: lazer um 
eu não ad como é qu..: se 'eL tda dislribui~ã J. Cr.io qt.le • orç:meato graud~. 
os nossos.... o Sll. Souza RAlUOS:- É oale vejo a Jespeza maior. 

o Sa niARQUEZ DE OLI:SD.\.: - r\ii:e- r~ua tambem . o SR. SILVEIRA D,l. ~loru:- Estou fallan lo com 
11;$ Cofll..:lvs1 . . , tiJda a impa1CÍd[idade;lJ.\il OdlOU f:danf!,>;.qni ern i~t·~-

0 SR. SILVl!IRA DA MorrA: - Pc.t_; s:m; e outra ~s- 1ease disto ou daquitlo: esto~ co:~s•d~rõA~•l(> os !)engos 
peci~. Estou moHrarrd, que V. Ex. qu1z Í<~zer um 1erv1çO que 0 legi>l:.tdo.r dt:vc tt.r ~rn ~t. t 1; o pon;5•J é cd~ : que 
á agrtcultura, e reconlw;·• q•te lez, porque é nece~sa lo cre1.nJo·sc m<.~ts um muliSlerw .... 
mell.ot~r as raças de aain:UtJS dJ tr~n 'P·)rle entre. nós .i o S'll. Souú RAMOS: - c êa-se mais uoca r~nte d~ 
meuos a respc1l0 d .JS camcl•'~' q1:e. a .. :ho que e uma , 
trJlllplant i~:ão ~ue tlil.1 eru p1 ec:so fi.,z,r para no•; PJ• a despeza. 
c..~md,s ja La1t:1o os qut: cá 1emo1. o Sn. SILVEIRA DA. MorTA: - Em to,Jo o ca'o •s:a 

OrJ á ''is ta disl•) s-. presidente, enl1 nJo que n~o se respouwuit.daJc per tcnc~ nos; nlio .lhe den:os se clh~ 
pvde duu·.e~tar u [l~~e~S.dt\ lc di4 u. Vbih.l j mas, Cl.liDO a di- pedir. r o. t; nl )I SJ', pres:dente, eu heL de Vvlv.r,, n~o ve!o 
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projecto, mas pelo ar:ig1 ~ub.tituti,·o do Sr. ~isc.o~de de 
Abaeté, porque este artigo reconhece o pnnctp!O que 
ne~ta questão é incoute) ta ve1, rr ue é a neces~idade d<J 
nova dJstr~buição do ~erv;ço Queto, porém, aproveitar 
a occasião de salvar o p1 OJecto de,! te m<l.> nonJe que lhe 
deríio - roinisterio dos nego cios da ~gricullura, cnmmer
cio e obras publicas-; cl!1100e-$e min1st;;riiJ das oLrds pu 
blicas. 

O SR. D. 1\JANOEL: - Cl1ame~se do fomento mesmo. 
0 SR. SILVEIRA DA MOTT A:- bto é hespaoholada, e 

nós devemos fazer cousa em portuguez. 
O SR. D. MANOEL : -Fomento niio é portuguez? 
0 Sn. SILVEIRA DA MorTA: -lUas é a denominação dtl 

um ministerio estraugeirc.. 
Portarito, Sr. pre.iJlnte, vou mandar á mesa duas 

emendas ao projecto. 
Forão lid 1s, apoiadas c eDtrárão igualmente em dis

cussão ag seguintes 
Emendas. 

· • Ao art. Lo Em lrg1r d~ secretaria da agricul~ 
tura, etc.-, diga-se -secretaria .de estado do' tr.<~IJalhos' 
puul:cos e negocias industriaes. - Srlt•eira da !Jlotta • • 

" Ao art. 3.o Depois d<1 p;.Javra - irnpei'Ío -diga-se
e das outras secretarias.- O m .. i~ como está no artigo.
Sdveira da JJ!otta. , 

O SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE :-Teoho grande 
repugnancia de falfa~ SOUre Cita mat~r!a, e e~ta re
pugnancla na;ce de tllscord.ar. eu da opm1ão dos nobres 
miuistros dd corô1. Eu deseJaria sempre estar de accordo 
com as opi&~iões d~s nobres ministros e vota com elles : 
não seria possível C$Se coaltante accor do na votação; 
mas oãol de.>ejaria failar cootra suas opiniões. Não sei, 
)lorém, se é para emittir a opinião de que eaton conven
cido e esperar que. a experieucia m~ dê razão, ou por 
qualquer outro mottvo, que eu vou d1zer alguma cousa. 

Estou persuad:do de que a casa tcda sabe minha opi 
Dião acerca desta medtda, porque ~eropre enten11i que 
Dão havia falta de mini!tros, sempre er•ten:li que erão 
muitos; e a prova é q11e tenho contriLu;do para a organi 
sação de ministerios, em que de ordioario tenho fl.;ado 
com duas pastas; já tenho tido tres, e nunca a~hei que 
isso era graode peso. Achei, porém, muito prsados os 
collegas (riso); etta miuha contis~ão todo o rnuorlo co
:çhece; e, portanto, ~quillo que não quero para mim não 
quer.o para os meus amtgos. Estou persuadido de que, se 
ha ale;uma necessidade, é de ãimiouir Q numero dos mi
nistros, porque amplia-lo é um grande mal que fazemos, 
tanto mais que entetJdo que com todos estes dhcursos, 
c.om tudo quauto tem h a v 1do na casa e com este projecto 
não se diz ~quillo que a cousa é. 

O que vejo em tudo isto é dizer-se á coroa que confia 
em maior num.ero de· pessoas: parece que o numero d<:? 
indivi iuos em quem a COI ÓJ confia para o exercício d. s 
funcções do pode~ executivo é p~uco,, quer-~e mtis. Eu, 
TlOiérn, concordana em outro pr.IDclpiO; qutzera que o 
illlmero das pesaras em quem a cor.óa houvesse de depo 
:si ta r sua confiança para o exercicio do poder ex r- cult v o 
!icasse á vontade da coróa. Acho isto muito melh.or, por
que não vejo inconvenien~e algum em que haja _rniui.;tros 
sem pastas e sem scc1 e tanas; e presumo que sena conve. 
uiente que a cor.<)l pud<Jsse ampliar qiHIJdo eoten..lesse ne
ccs:ario o numero do$ seus coustlhe:ro.;, poclenJo tan1bem 
restringi-lo quando as~im t>l)teildesse. Para r~s.trlcçã~ n ~o 
4 preciso lei, porque Já l'S:á na pcsse dos rnrn13!ro~ lOte· 
rinos; pólie um ministro encarregar-se de tae: e taes pa~
tas. De ampliação é que lli10 temos exemplo, e eu ''eJO 
que n~s oull as n.açpes de que se falia todos os dia& nc~la 
caa ha esses nnmstros. 

Quanto á crcaçllo de uma sec··etaria de estado, não 
vejo cou~a tiJai> mutil, não por essa despeza que se in
culca, seuhores; na o tenho medo des a despeza, porque, 
quaurlo n:\o tivermos motos para Ctrlas despezas, não ba 
lJada mais L~~;.: ii, e cor lar por ella1. Port:illto, não olho pari! 
i:.l dcs!'cza lllHtudo ~e trat!l de uma rneJida util1 como ha 

muitas e cr.>mo eu entendo que é, por exemplo, o ang -nenl.o 
de ordenado á magistr:ttura. O orden,do que se dá aos 
m:1gistrados é uma mi.e:ia, eumpre augmentar es~>es or
droadl s, C·)ln p,tfereocta a qualquer outra crraçi.io de 
despeza. Não tenho ~u,:to d1s~e deficit de q,.e se tem fal· 
l-1do, porqtH', repito, quando virmos que os meios vão 
chegão, ti1 oremos onde l1ou VPr excesso e applicaremos 
oud~ h•1uver necNsi,iade. PortHnto, não é a despeza da 
secr.·taria q11•J me asm:sla: é a inlltilidadc, a de~neces
si,Jade dt:lla o IXJbl que vai fuzer, b :m longe d; auxiliar o 
poder ex e cu ti v o. 

Os Srs. ministros querem para proteger a ~gricultura 
creár uma secretariJ1 esl.abelecer secçõe•, nomear pes. 
soas protlsJionaes, etc. SeulJores, que applicação e em. 
prego se dã a essas pessoas profissionaes ? Tamhem ha 
;,],;;uma escola para pe~suas profisâonaes no mioisterio? 
D,u~ me livre dos profissionaes, Sr. pref>i.l.:nte ; est011 
penuadido de que r.s provas des e tino ad aioistrativo, que 
não se ensina n~s e~colas, m<iS que~ se moEtra nt s em .. 
pregsd,;s, é que bdbi11tão um homem a bem administrar; 
quem se acha nessas circumstaoci:u póde admitJÍEtrar 
quaL1uer repartição, seja a rlJ guerra, a d.i mar•rJha, 011 

qualqu•~r outra. De um l1omem que .~e mostra bom ad. 
mioistrador nílo é preci:o exigir conhecimentos profh;. 
sionaes; o m·litar no mioietcrio não vai dar Lala1has; 
quunto ao juiz é que ad tJÍLto is<o até certo JOJto, p(.r
'lue na adlllinistr~ç~o ha alguma cou~a de judiciario i 
I eqner-Se um homem recto, ~COSi uma do a bem encarar 
as qce,tões p.ra julga-las; mas, porqae .é profi;~ionól, 
porque é juiz integro, está bom para ser rninist:o 1 Pó.Je 
ser Juiz int<'gro, e não prrstor para administrador; póde 
ser um militar ou um marhematico de ta o·tl~m (!o que 
Deus livre a adooinistrdção, e não pre~tw ~ o que é pre;. 
ciJo é que o homem tenha tino e pr .. ti:a adminiltr.tiva 
e adtlcação. . 

0 S~. DANTAS: -E vontade. 
0 SR. VISCONDE DE ALnrQURll.QUE : - ll11vendo tino 

e educação, ha vontade. u;g1 q11e tnnbem é preciso a 
tUUcação, ·porque é preciso que o roini~tro saiba troiltar 
com as pessoas que tiverem de ;:,dJar.se em coot!cto com 
elle. Portanto, não é precis-.~ o tal reqU!sito d,u habilita· 
ç·ões profi.ssionaes, porque o hon.em q•:e tem tino <da:ri .. 
nistrativo S!.tbe procurar onde se achão os homens habi~ 
lilados p:na emprega~Jos naquillo de que 1t'm prccis~o. 

Parece, Sr. prt:sidente, que é uma espeeie de g11sto que 
nót t~mos d~ crear r.-partiçl:les para arranjar o.; rapaz e;. 
hto é uma cousa que faz muito m~l.; suppooho que em 
todo o imperio, e e~ptc almtnte na cOrre do Rio de Janeiro, 
quJiquer rapazinho que s~he das Clcola> quer ser logo 
oJficial de sec1 e ta ri:~, e h a tanto quem P' ça por e !I e que 
{te vezes para uos vermos livres da impertinencia somos 
obri,:ados a nomea lo ou a concorrer para isso. 

Talvez haja nas repartições publi~as algumas ueces;J. 
dades a que senão quer attender; mes~o oo proce~~o do 
expediente e d · d'rec~ão doi trabalhos das secrewrias l1a 
mdbores e J1a peiores; h a ind1viduo~ que E•e mostl'ão 
h.ueis e com cujo auxilro os ministros firão sotisf~itos; 
m.ts ha outros individuos que é uma lastiUJ3 ; exunioe, 
H, i;so em todas as secrtfa'ías. Uma das qu~l <!ades Lo~s 
que acho no nobre roioislr.o d.t faz ula é o desejo que e li e 
mostra de ind:,gar de tudo, de informar-se como as cou· 
sas vão, para poder deliucrar: por que razã,o não se ha 
de fazer tom tX<Wle een todas as :ecretarias ace!'ca do 
txpedlc•nte e das )!aUiJJtJÇt~eS dOS S€U$ empregadus quanto 
ao wquejo dos negocias~ 

Vejo uma cousa que pela pratica nunca pudL· admittir: 
wj J que os negocio~, apen~s chegâo ás secret~rias, vão ter 
ás rul.\os dos offic;i I C~· maiores para rlhtri.bui-los e man· 
da-los extractar. Eu nunca quiz admittir t"l allivio de 
tralwlho, porque, bem longe de ser um allivio, .é um 
tran,.torno para o ministro, Um mil)i>tro que passa .os 
olho.s sobre todos os negocias, ap<nas cheg1\o ú repartição, 
fit.:a muito mais bem informado do que pelo ~y1tema 
actualrnen:e st•guii!o. Muitas vezes teuho viW> pe1gunt:,r a 
'um ministro por este ou aquelle negoci>, e dle rt:spouJtr 
qne não sube; entretilnto que. ? nc~oci.o ja ~e ach:1 na 
repartição. Convém qt,~e o~ mHp$tros sa1b~o liXltnCdlal<\· 
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mente quae9 o.; neg'lcios q11e $ão submr.ttidos á sua de
cisão. QuJnd() eu era rnini~tro e chegavilo as malas do 
onrreio eu não me, dedlgnava até de quebrar g sello e 
abl'i-las; assim fi,:ava Jogo int.cirado dos negqcios e pnd:~ 
providenciar uo mtl~mo instante; ao passo que, quanto a 
correspoodencia ia ter á~ mãos do official·maíor e eu 
queria saber alguma cousa, tinha ás vezes de mandar á 
casa delle ou de esperar que se abriste a secretaria. 

Sr. presidente, .não são p~lavras; ha muita gente com 
quem trabnll1ar; tiVe tres p~stas, e não me derão esse tra
balho. O desp&cbo mesmo feito pet·ante os homens habi
litados abreviá o mui! o o expediente, v e i bi gratia,na repnti 
ção da guerra eu chamava og chefes, os generae~, ex· 
punha ;,s questões; slles me inf:frmavão, e ficlvão logo 
scientcs dos rnotivos por que eu prefeda obrar de,ta, e 
uão daquella f0rma; os oegocios marchavãu muito bem. 
Mesmo na repartição da mlrinha, q11ando houve necessi
d.ade de homen; hobilita~o•, quer estrangeiros, quer na
ctooaes, sempre os achei; ~en'<·me da prata d« casa, não 
me dei mal com elles. 

Oxalá que as secret~ri~s estivessem em dia e houvessem 
nellas ordem e systcrna, que o official-maior ao menos 
désse conta de todos os papeis, que tudo estivmse em 
tal ordem que a todo o momento elle pudesfe habilitar o 
miuistro com as inform~ções necess:<rias. Em nossa pro
pria casa conhecemos quanto vale a ordem no~ nossos 
papeis; se em nos1a mesa de trabllho se acha tudo em 
coufusão, perdemos 11 cabeça quando queremos um papel; 
mas,· ~e· tudo está col!ocado em ordem, achamos com 
muita facilid~de todo e qualquer papel que procuramo.~, 
por mais insignitl~ante que seja, E's qnal é a verdadeira 
necesaidade das secretarias; p: oceda-se a um exame, e 
isto em qualquer dia o Sr. minístr6 póde f.;zer; corra-o. 
te todas ~s sccret&rias, e o que achar se má o corrija-se. 

O trabalho da secretaria do imperio é superior ás for
ças dca um &Ó ministro. O qtle é isto, sel:lhores 1 Eu co
nheci no governo portuguez um velho caduco á testa de 
tres e quatro past~s ; naquelle tempo Portugal tinha o 
reino unido, tinha colonias, e os negocias Jllarchavã.o 
regularmente. Quantos auxiliares não póde ter: um mi· 
nistro? quantOS homens DãO e>tãO disp:•StOJI a auxilia-lo 
e a aconselha-lo? Repito, senhores, o q11e vejo é o desejo 
de dizer á coróa: ex Augmentai o numero do~ mini~ttos, 
isto é, confiai em mais gente. » Se as nossas camara1 
fossem de 300 ou 400 membros, e se propuzesse a no 
meaçiio de mais algum rniJJistt·o, eu calaria a boca ; por. 
que os mini~tros devem estar sempre em contacto com 
:.e carnaras, e para uma camara de 300 ou 4·0() membros 
quatro ou cinco ministros n!lo é muito ; e mesmo para h a~ 
ver harmonia ~ot.re os po~eref, para haver essa iotelligen~ 
cia q11e é prectâ:O que hap. entre clles e a representaçno 
nacional. A Iog!aterra tem 1.5 ministros ; sim, senhores; 
mas de quantos rn.:mbros se compõe o parlamento Jnglez? 
Não ·é pela Mcessidade de l)ornens profissionaes; outro 
é o motivo. Nó1 vemos que os Estados- Unidos teem tres 
ministros, e diz-se aqui que é preciso crear mais um 
1ogar de ministro pari!. promo\'er a industrial :Pois se
remo~ mais industriosos do que os norte-americanos ? 

O que eü desejaria muito era que se restaurassem certos 
tribmn~s. O antigo conselho de guerr.1 e o almiranhdo, 
de que tenho fallado aqui muitas vezes, podião ser excel· 
lentes auxiliareç do ministro de estrangeiros ; não o h a. 
vião de ser só do ministm da guerra, nem do da marinha. 
Pelo meu voto, longe de augmentar o numero dos minis· 
tros, eu mpprimiria a pa&ta da guerra e da marinha; não 
vejo difficuldade a respeito destas repartições: difficul
dades ha com dfeito na repartição dos estrangeiros; con
fes~o que ahi é que é preciso urna alta capacidade, não 
digo alta capacidade em relação ao expediente da se
cretaria ; e o: ~uxiliares do minbtro dos estrangeiros aão 
um almiranhdo e um conselho de guerra. Isto, senho
res, não é um:) novidade; a no!sa marinha nunca esteve 
sujeita ai) ministro dos cstr:lngeiros; mas onde era o 
archivo do conselho de guerra ? Na Inglaterra o almiran
tado pertence á rep~rtiçl'io dos estrangeiros; entre nós até 
os coosulcs tinhüo 1'<1rda de marinha. 

0 S!l.l\II:NISTRO DOS NEGO CIOS ESTRANGEIROS :-Ainda 
boje. 

0 Sn. VISCONDE DE ALBUQUBRQUE: - !tfesmo entre 
nMtemos vi~ to que offici !Cs de marinha teem sido incum
bido$ de missões diplomaticas, e não me consta aue a .re
p~rtição dos estrangeiros tenha motivos de queixa contra 
elle~; pelo menos o serviço é mais uniforme e ns contas 
são dadas com mais regularid 1de. Que inconveniente ha
veria em reunir essa repartição? 

O ministerio daju~tiça é com elfeito na minha opinião 
um dos mais Sllbrec~rregados. A guarda nacional é taro
bem mais difficil de se governar do que o proprio exercito, 
porque comprtbende. o civil e o militar; e, além da 
guard:.t nacional e da magistratura, esse ininisterio tem a 
seu cargo os negocias ecclesiasticos e a policia. 

Não, senhore$, não é a divisão d~s secretarias que ba de 
trazer o progresw dl nossa administração: é o metbodo, 
o sy"t~ma, o amor ao ~rabalho, que hão de trazer isso. 
Ora, eu, que estou convencido desta opinião, como hei de 
votar pelo prQjecto? Estou convencido de que o numero 
de ministros jâ é grande : quando falta um ministro em 
uma conferenchs ou despacho é um transtorno; no entanto 
que quando uns supprem a f~lta dos outros não ba trans
torno 4lgum, como todos os dias estamos vendo, como tem 
acontecido nas viagens que a corôa tem feito pelo interior 
e quando algum adoece. Q11e vontade é essa de fazer que 
haja mab um ministro? Tratemos de dar mais ordenado aos 
juizes, porque, na verdade, juize$ com os ordenados que 
teem os no•sos Dilo pó de ser, até deshonra a clas~e da ma
gistratura; os homens que se dedicão a esses tr:~balhos 
não são ricos, devem ter mais alguma cousa. 

O nobre senador pela província de Goyar., ao passo que 
declaroa que não dava delegações legislativas ao governo, 
disse que não duvidava votar por esta emenda que auto
risa o governo ou antes, que lhe dá . a faculdade de dis
tribuir pelo 1 diíf~reutes ministerios as.attribuições. que 
devão a cada um delles pertencer. Ma,, senhores, vejamos 
a comtitu·içãn; elb. diz aqui: (lendo) ~ Art .. 1.31., Haverá 
difrerentes seeretanas de estado. A lex designara os ne· 
goCJos pertencentes a cad.a uma .e seu numero; as reu
nirá ou separará, como ma1s con~1er. ~ Portanto, _entendo. 
que, â vi. ta das palavras- a lu designará-, nao pode-;. 
mos delegar ao governo esta faculdade; c, ainda quando·· 
pudessemos fazer isso, não vejo necessidade alguma. O 
que vejo é o desejo de fazer trmmphar uma idéa que alw 
guam apresentou. 

Se q11izerem, porém, estabelecer que a corôa amplie o 
numero de seus mini~tros definida ou indefinidamente, 
não me opporei a isso, porque reconheço que a coróa 
póde querer ter em seu conselho maior numero de 
illustrações. . 

Senhores, quereis crear esta secretaria,. e não v~des o 
interesse que ha em se dar uma secretana ao ccoselho . 
de estado? O conselho de estado podia prestar conside
ravelmente ao paiz, até digo mesmo que conviria que 
elle se reunisse em dias determinados, e que neasas reu~ 
niões os ministro.~ expuzessem os dilferentes negocios, 
porque as!im se pouparia muito t~rnpo_que se.gasta com 
a expedição do avi~o e com a dengnaçao do d1a da con-
ferencia. . 

Tambem não admitto conferencia sem que o mmislerio 
esteja presente. Se h?uvesse reu~i~es do conselho .de 
estado em dias determmado~, os mtmstros comparecerxão 
a estas reuniõe,, poderião con~ultar summariamente a 
duas ou tres secções, e com isto g~~haria muito o s~r
viço publico; porque, senhores, nao fallo em ~1m, 
os membros do conselho de estado são pessoas prat1cas, 
teem dado provas de suas }Jabilitações. Se, portanto, os 
nobres senadores querem fazer algm;na cousa, tratem 
com prefcrencia de crear uma secretaria para o conselho 
de estado; muitos ncgoclos, m~smo aa actas1 será bom 
que $ejão registrados em am hvro, onde a todo o .m.o
mento se possa consultar o que passou, o que :e dectdxu, 
como se deliberou em tal ou tal questão. 

Para isto não vejo falta ~e.meios; e de~ais, cada uma 
das secções já tem um ofi!CJal de secretana; ~om a reu
nião deases oflicl:~es ficava creada :l. Gocrctarxa, e, se $e 
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quizesse d~r ao secretario do conselho de estado maior 
categolia e maior ordenado do que actualmente tem, eu 
não m~ opporia a isso. 

Perde em-me, porém, os nobres ministros, tenho pezar 
de dizer estas palavras, não pO$SO votar com elles 11a 
quest!.lo de que se trata. Voto contra o projecto e contra 
ilS Emenda~. 

O SS.. MARQUEZ DE OLINDA : - Eu não fallaria 
mai$ sobre esta materia se nã<• fosse a emenda que e~tà 
sobre a me1a, autorisando o governo para distnbuir as 
attribuições de uns ministerioii para outros. Mas antes dt: 
me occupar com a materia julgo necessario fazer uma 
observação sobre o argumento do nobre senador pela 
província de Geyaz acerca da opportunidade desta dis
cussão. 

Não pareça que a discussão está fóra da orclem trazen. 
do-se a razão de opportunidade como só propria da 18 

àiscus~ão. Comquanto, approvado um projecto em 1.a dis
cussão, tenha de passar par:A 2a com o reconhecimento 
ãe sua utilidade e de opportunidade, todavia póde-se tra 
zer a questão na 2a e na 3a discussões, do mesmo modo 
que, approvado um artigo na 2a discussão, póde ser im
pugnado na aa, e até reprovado. Pc•rtanto, não se diga que 
não é regular a discussão da parte daquelles que trouxe
rão essa razão. 

Agora quanto á ell)enda. O nobre senador que acaba de 
fallar jã deu a razão que eu queria allegar, e é que esta 
emenda é contra a constituição. A constituição diz que 
as atlribui1ões de cada mioisterio devem ser marcadas 
por lei, e, portanto, como vamos autorisar o governo para 
o faz::r 1 'fem-se dado autorisação, mas nunca para leis 
regulamentares. 

Hoje chamamos regulamentares o~ actos do governo 
em virtade da f:lculdade que a constituição lhe dá para ex
pedir regulamentos ; mas no principio dos nouos traba
lho~ legis!alivos chamavamos regulamentares as leis que 
erão destinadas a pôr em pratica qualquer preceito da 
constituição. Assim se eatendião alei da responsabilidade, 
a lei das eleições e outras desta natureza, aquel!as q11e 
se dirigiiio a determinar a execução de qualquer artigo 
cou;titucional. Estas leis não podem ser feitas pelo go
verno ; devem ser feitas p~la · assembléa geral .sómente, 
com a sancção irup6rial. 

Portanto, opponho-me a esta emenda, porqne ofi'endt
a cocstituição. O respeito q11e devemos consagrar á lei 
fundamental me leva a istO. Se nós aos pour.os formos 
transgredindo os preceitos que ella impõe não teremos 
um limite, violaremos tambem os preceito3 maiores. Co
nheço que a materia em si não tem grande importancia, 
conheço que póde comiderar-se quasi inàilferente que 
esta ou aquella repartição fique annexa a um ou a outro 
mini:terio; mas km a importancia constitucional, e por 
e: te lado é que voto contra a emenda. 

As outras duas emendas podem ser admittidas por quem 
2pprovar o projecto. E' muito melhor a denominação que 
propõe o noore senador; assim como tambem pádê admit. 
r.iNe a emeoda que amplia a escolha dos empregados da 
uova ~ecrctaria dentre os de todas ·as outras. 

Mas, uma vez que occupo a atteução do ~enado sobre 
~~s emendas, não posso prescindir de tomar cm conside
l"'·.~iio algumas observações do nobre ministro da fazenda. 

O n0b1 e miuistro da fazen·da argumentou a favor da di. 
~isão do minioterio do irop~rio com a pratica de outros 
fJOvos c com a necessidade· de homens especiaes em cada 
uma das materia">. Senhores, eru França (não f<11lo da 
França de hoje, que tem uma constituição especial, mas 
dos governos antigos depois da restauração); em Fr:lDça 
o governo fazia esta distribuição de ministerios e até 
crea~a os ministerios como entendia; ma5 era porque 
se 'tornava ne.ce.~ario que houveste lJOmens espcciaes em 
cada um do:~ ministcrios? Era, sim, pela multiplicidade 
dos negocios em cada um dos ministelios i era o grande 
nun-;ero de f~ctoa em cada um dos ministc·rios q11e fazia 
com que não se pudea~e de:ecnpenhar cabalmente aqueile& 
em que se achuvão reun1das muitas materias. 

Para ll10$Lrar que a França está em circumstancias dif· 
Júentea d.JqQelbs em que uos achamos apontarei um 

exemplo: -a organisação do conselho de estado naquel'e 
paiz. Es'a organisação tem um pessoal numeroso; um pes
soal numeros0, pelo gr<lllde namero de negocios que vão 
ao COQ$ellw de e.tado. Ern Po, tugal acontece o mesmo; 
ba um i secção propria do contencioso para urn ministro 
de estado, como acontece em França. Mas quaes são o~ 
casos da recurso que te~m havitlo entre nós para o coo· 
selho de e~ ta do 1 Os nobres membros do conselho de 
estado sabem que, emquanln o ministro d1 f:~zenda era o 
que decidia por si to las as questões (porque o tribunal do 
Lhesouro não era mais do que consultivo), houve alguns 
recursos, ru~iii só mente da repa r tição da lazeüda, para o 
comelho de estode; mas depoi~ que o tribunal do Lhe· 
souro ficou constituído como verd~deiro tribunal, cum 
faculd~de de resolver certos negocios ddinitiv&mente, 
ceasárão os rt::cursos ua maior p:Jrte. 

Nas secções dos outro$ winister!o; não me comta que 
tenha baviao recursos; de maneira que é m~is um di
tei to do qu~ uma realidade essa lei de recur~os. Todavia 
seria Lom regular este objecto, que não eatá bem regu
lado. Entre nós não ha esse cbDtencioso que exige um 
juizo privativ", mas não é porque as parte~ não recorrem; 
e não acontece assim em Fr'ança, onde as ~ecções do coo· 
tencioso trabalhão, e trabalhão muito, porque os uego
cios são muito complicados, ha muitas parte1 interessadas 
em negocies variados. 
· I.; to serve unic<imente de exemplo para mostrar que nós 
não estamos na~ circum~tancias da França, onde os nego· 
cios são muito coroplicados, complicados em numero; 
já não tr:tto da impor tancia. Entre nós poucos ou qua~i 
nenhuns são os casos de recursos. Is:o que acontece com 
o conselho de est:~do acontece a outros respeitos; os 
negocios não são tão complicados em numero, como os 
nubr .. s :en ,dores figur ào; e esse gr:mde numero é o que 
trouxe a necessidade da crt:ação desses ministerios. 

Agora quanto aos homens especiaes. Não dJgo que se 
deva cbamar para ministro um homern estranho á pro· 
fissão; mas isto quererá dizer que se deve crear para 
cada ma teria UOil ministr0 especial? Certamente que não. 
Aproveitarei o exemplo que allegou o nobre $enador pela 
proviuc1a de Goyaz: trata-se de mandar vir cavalios para 
melhorar a raça ; é preci>o que o ministrl) seja e~pecial 
em aJaleria cavallar 1 (Risadas.) Trda-se de e~tradas de 
ferro; é preciso que o ministro seja engenheiro especial 
de estradas de ferro 1 E uão bastaria que fo$se engenheiro; 
era preciso que fo1se engenheiro especial. Senhores, os 
mini•tros procur!lo liuxiliares competentes, regulãc-se 
pelos pareceres desses auxiliares, e quaoJo se não con. 
tentá o com itto ou vem outrai pesJoas ainda mais com
petentes. Corro é que se póde exigir um mímstro espe
ci~l para cada tna[eria? B;;sta que os ebtudos especiaes 
estejão nos :;uxiliare~; estes é que eu digo que é nec'essa
rio que o ministro tenha, e emretauto nrto teem pela or· 
ganisaçao actual da aecreiaria do impetio. Esta organiia· 
ção é que tu quizera que se alter:.sse; feito isto, o 
ministro ficará muito habilitado, porque jã disse que o;; 
lllcgoc:o, não são tão numerosos que exijã•j essas decisões 
tão immediatas. 

O ministro do imperio tem muito trabalho; o regula
mento fez carregar tudo sobre o pobre homem; eU e tem de 
re:olvet· as cousas mais pequeninas, co~o já observei 
hontem e in•islo hoje. Note-se que estes nr:gocios parti
culares tão os que toruão mais tempo ao minbtro, porque 
as partes reclamão por ~uas decisõee., e teem razào ; e o 
mioi~tro se vê obrigado a ·preterir negocios importantes. 
Simplifique-se a udminl~tração, e o winihtro terá tempo 
para tudo. · 

As questões de estrad<~s de ferro estãn acabadas; a diffi .. 
culdade estava na organisaç:lo de~se serviço, que o •enado 
sabe que é hoje cousa simples. Levanta-~e urna ou outra 
questão, uma ou outra reclamação da parte da= directo
ria~; mas ntlo é objecto que demande um homem especi(!!, 
é P.tegocio que occupa algum tempo, mas n!'lo apresenta 
e~sa~ dillicu!Jallcs. 

O nobre ministro disse que o p1 imeiro beneficio que 
devemos fazet á agricultura é dar-lhe estradas. Concordo 
com S. Ex. i mas tenho de ol;servar que, qttando se tra~ 
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tnu ne$ta casa de ac_abar com. o imposto de. 7 °/e de ex- t pyeferiv~l a.o qu~ es.tá no proje~lo; ~as coufeuo que 
portação em beneticlO da agncultura, se diSse: • Não é amda nao a julgo mtetramente :atiSfactorra, porque, tendo 
t:m proveito <la agricultura; se querem beneficiar a sgri- cad~ uma das outras repartições de igual categoria o titulo 
cullura e se o governo póde dispenur o producto des- de se;:ret~ria de estado dos negccios do imperio, da juse 
tea 7 o,'0 , ap plique-o exclusivamente para as estradas. • tiça, etc., só esta o terá diverw. Demais, parece- me que 
Entáo Fe disse isto, c na o se fez; se se tivesse feito, te· as p<ilavra~ -negocio a industriaes- não exprimem exa
riamos melhor<:s estradas e não haveria as necessidades ctamente o mesmo que -industria-, nem dão idéa bem 
que o nobre mini.(tro apontou, e qu~ são verdadeiras. Não clara e precisa das allribuições e deveres que pretende
fJmos ou v ido sobre este objecto, e o resultado é o que mos incumbir â nova repartição. Todavia votarei, como 
vemos. já dis,e, por esta er:nmia, quiindo não se ofl"ereça outra 

Na verrlade, senhores, é esse o maior beneficio que se que me pareça preferível. 
póle fazer á ~gricultura. Mas is>o de estradas não é cousa Quanto ao§ 2° do proje~to, depois de haver notado a 
que exija um ministro especial. O ministro do imperio, inconveniencia de referir-se elle á 6a e 7a secções da se
com auxiliares eug<!nheiros e mediante informações dos cretaria de estado dos negocio~ do imperio, creàdas por 
presidentes, póJe resolver todos esses ncgocios. Tudo o um regul.mento que está ainda pendeute do exame de 
mais fC reduz a muito pouco, uma das commís~ões d(> senado; depois de haver obser-

Sr. pr.:sidente, ainda fdrei uma observação, a que me vado que as incumbencias que hoje teem aquellas secções 
dá logar o nobre seaador pela província de Goyaz. O não qompreheodem tudo quanto deve ficar a cargo da 
nobre senador, fallando da divisão das attríbuições dos nova repartição que se pretende crear: pooderei que 
ministraR, observou que a repartição da fazenria vai fa· mais acertado seria autorisar•se o governo para fazer eBsa 
ztnd:) conquistas sobre os outros ministerios. E' uma diltribuiçao de materias e de $erviços. 
"'erdade isso; tenho ob>ervaelo de cerro tempo para cá as Um honradl) senador pela proviucia de Mina~, decla
teodmcias do tribunal do thesouro d~ usurpar a jurisdic- rando que julgava procedentes as minhas reflexões sobre 
cá'> e autoridade dos outros ministerios. Entra um minis- este ponto, acab:a de oll'erecer uma eme11da ao paragra
Íro; a eh .• -s~ no meio da congregação dos bispos, e vê-se pho ; mas, não podendo eu tlar-lbe o meu voto, peço per
obr.gado a ceder de suas O!Jiuiões.... missão para expór as razões em que me fun.io, e que me 

O Sn. VISCONDE DE ALllUQUERQUE : -Ainda é mais inhiuem, com grande pezar meu, de corresponder como 
desejava ao acto de delicadeza e consíderaçao com que me 

do que isw. hunra o nobre senador. 
O Sa. r.u.RQUEZ DE ÜLlNDA :-.... e não tem outro Para mostrar que a emenda n1o póde passar nos ter-

remedL1 senao seguir essa corrente. E' preci.so fazer en: mos em que se acha concebida, para que o seu lllustre 
tender ao thesouro que se contenha. Este tnbun~l qu!Jn .. utor reconheça a Decossidade de modifica-la, pnece
que obriga ao ~;~istro a seguir-lhe. certaii doutrmas i. é me battante repetir a leitura, que ha pouco fizerão dom; 
pt-eciso que o muustro da íazenda re:nsta a essa ten~enm, nobres senadores pela província de Pernambuco do 
para que os outros ministros fiquem mais desaflronta- art. i3t da cogstitui~.âo. Diz este artigo (lendo) : ~ na
dos no exercício de suas facnldades. E, I1avendo essas verá dill'e1 eoteli secretarias de estado. A lei designará os 
tendencias no tbesouro, é perigosa a faculdade que se negocios pertencentes a cada uma e o :;eu numero; as 
concede no artigo. reunirá ou separará, como mais convier. • 

Portanto, como n:lo ouvisse ainda nenhum argumento Diz a emenda do hoQrado sen~tdor por Minas (lendo) : 
que destruísse o que produzi; cont\núo a votar contra o « Fica pertencendo ao governo a faculdade de distribuir 
projecto. pelos dHferentes ministerios as attribuições que devão a 

O SR. FERREIRA PENNA:- Pedi a palavra em hora cada um delles pertencer. • 
tão avançada para evitar 0 caso de f1car 0 debate encer· Parece-me claro, senhores, que isto importa, não uma 
rado por ell'eito da novis~ima reforma do regimento, delegação provisoria de faculdades legislativas, seme
quaodo aindà não se achão bem esclarecidos, a meu ver, lhante ã que em outros casoz tem havido para fins deter
alguns tlos pontos sobre que tem de recahir a votação do minados, mas a transCerencia ou cessão de uma attribui· 

v ção que apropria constituição conl'ere exclusivamente á 
senado. · ~s•embléa geral.(apoiados); que isto nada menos importa 

Na sessão de hontem declarei que estava de accordo que dtzer que o pt•der executivo faça a lei regulamentar 
com os defensores do projecto quanto ~ su~ disposiç~o que a constituição exige para a organisação das secretarias 
capital, is Lo é, que reconhecia a convenrencu e necesst- de estado, para a distribuição dos encargos e a.ttribui:tõe& 
dade de dtvidir-se a a~tual secretaria de estado dos q11e a cada uma dellas deve pertencer. (Apoiados.) 
lll'gocios do imperio i não me servindo· de obstaculo a Em autorisar-se o governo, como lembrei, para fazer 
consideração de algum augmento que possa haver na essa distribuição relativamente á actual secretaria do 
d,speza, por estar convencido de que será ampla~ente imperio e á que se pretende crear não vejo inconve
c~mpenlado pelas vantagens provenientes do aperfeiçoa- niente, por ser bem conhecida e limitada a materia sobre 
mento de certos ramos do serviço e da melhor applicação que deve versar o regulamento organico. A·utori.sa-Jo, 
e tiscalisaç.ão dos dinheiros do estado, principalmente no porém, de um modo permaoentil, sem limitação de tempo, 
tocante ás ouras publicas, não só da côrte, mas tambem sem clausula alguma' para alterar a legislação que 
das províncias, que, como todos reconhecem, não teem actualmente rege todas as secretarias de estado, tirando 
sido sempre dirigidas pela maneira mais conveniente, re- attribuições de amDs p;,ra da-las a outras e augmentando 
sult3ndo da falta de ay~tema e de fiscali.sação 0• desperdi- ou diminuindo os re~pectivos empregos, como se propõe 
cio, se não o extravio, de sommas consrderaveis. na emenda de que fallo e em outra do illustre senador 

Notei toda•1ia nas diversas disposições do projecto al- por Goyaz, é cou~a a que não posso :mnuir, por parecer~ 
guns defeitos e inconvenientes,que me inhibião de dar-_Ihe me m~nifestamente contcaria ao artigo da constituição 
o meu voto na ultima discussão, ponderando, como JÚ o que acabei de ler (apoiados); e tanto que até duvido de 
havü. feito UUl honrado senador pela província de nlíu:u- que o proprio ministerio possa aceitar e julgar conve
G~raes, a necessidade de ser elle subrnettido ao exame de niente semelhante aatorisa1;ão. 
uma cornmíssão do senado, que poderia S€r a mesma Tambcm impugnei o § q.o do projecto, não porque du· 
que já se acha encarregada de interpor seu parecer r.oure vidasse autorisar cCim o meu voto algum augrnento de 

.a ultima reforma da secretaria do imperio. Não tendo, despeza, mas por parecer-me que a clamula aui expressa 
porém. sido :.dmittido este eXpPdiente, .Jarei ainda algu- de não poder o governo augmenta-la tornaria a lti mexe
mas reflexões, com o fim de explicar e justificar o meu quivel, ou col!ucaria o governo na forço5a necessidade 
voto. de viola.-la de1de logo, como reconheceu o honrado Sr. mi-

Quanto ao tilulo da nova reparli~ão, o1Terece o illustre oistro dos negocios eitrangeiros, declarando que algum 
seuadlll' por Goyaz uma emenda, segundo a q11al será accrescimo de despeza seria indispensav: • !)ara organisar· 
el!a denotUim1da- secretaria de estado 11011 trabalhos pu- ge a nova $eCretarJa. 
bl1co; e m•goclos imlt1stri~.es -. E> LU emenda parece· me Tendo, poróm, ouv(do em partiCL"!lar que o governo pre-
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tende supprimir alguns dos empregos ultiooamente crea
dos, para applicar os seus orden&dos á satisfação do a c· 
creteimo de despeza que possa haver na organisação da 
nova secretariá, e estando certo de que assim o fará, não 
insistirei em minhas· objecções a est~ parte do projecto; 
mas continuarei, com ruuito pezar, a negar o meu voto á 
:ma adopção se sub>i1lir o § 2° como se acha redigido, ou 
se passarem as emt.ndas de que ha pouco fallei. 

Dada a hora, o Sr. presidente declarou adiadi adis
cussão, e deu para ordem do dia da seguinte sessão, alénJ 
das materiaa já designadas, a coulinuação da di5cussão 
do requerimento do St·. D. l\laooel proponrlo que seja re
mettida á commissão de fazenda a propGsição da camara 
dos deputado1 que eleva a 24. o numero das loterias já 
concedidas ao theatro lyrico desta cidade. 

Levantou-se a sessão ás !.! 3/í horas da tarde. 

2io. sessãGJ 

El\1 23 DE JUNHO DE 1860. 

PRESIDENCU. DO SR. 1\IANOHL IGNAClO CAVALC,ANTI 
DE LACERDA. 

SUliiiiiARIO.- Ord~m do dia.- Creação de uooa nova 
secretaria de estado. Discursos dos Sr8. ministro dos 
negocias estrangeiros, visconde de Mar~nguape, .Dias 
de Carvalho, Souza Franco, Caro@iro de Campos, 
Vasconcellos e D. Manoel. Approvação com emen
d~s.- Pensões a D. A. Luiza Horta Barbosa, a D. F. L. 
do Espírito-Santo Coelho, a D. A. M. de Carvalho 
Patda.l e a D. F. T. Jacques Ourique. Approvação. 
A's 1.0 B/4 horas da manhã o Sr. presidente a:Prlu a scs-

lão, estando presentes a~ Srs. senadores. 
Lida a acta da anterior, foi approvada. 
Não houve expediente. 
Foi apoiado e mandado imprimir o projecto de lei apre· 

~entado pelo Sr. N~huco de Araujo na sessão de 19 deste 
mez. 

Comparecêrão no decurso da sessão mais 8 Srs. se
nadores. 

ORDE!U DO DIA. 

CREAÇÃO DE UMA NOVA SECRETARIA DB ESTADO. 

Continuou a discussão, adiada pel~hora na sessão an
tecedente , da proposição da camara dos deputados 
creando uma nova secretaria de estado, ·com a denoooi
nação de secretaria de e~t~do dos negocias da agricultu
ra, commercio e obras publicas, com as emen.:las dos Srs. 
visconde de Abaeté e Silveira da :Motta apoióidas na re
ferida sessão. 

0 SR. VISCONDE DE AllAEl'É mandou á mesa a se-
guinte · 

Sub-emenda! 

~ Em logar das p~lavras -fica pertencendo ao governo 
a faculdade de-, d•ga se-· fica o governo autorisado, etc. 
- Paço do senado, em ~3 de juuho de 1860.- Vi3conde 
de Abaeté. » 

Foi apoiada e entrou em discmsão. 

O SR. CANSANSÃO DE SINIMBU' (ministro dos negocias 
estrangeiros): -Sr. pres:dente, sempre que, por desem· 
peoho do cargo que exerço como ministro da cal óa ou 
como membro· delta casa, me cabe a tarefa de combater 
as opiniões doJ meus nobres coltegas, igualmente mem
hro11 della, faço*o com grande acanltamento e rcpugnancia. 
Respeito tanto as opiniões dos meus honrados cvllegas 
que começo por duvidar de que lado esteja a verdade, se 
:caquelle que· clles sustenlii.o, 1e no que eu professo. Este 
acanhamento, Sr. presidente, sóbe de ponto quaudo oppo* 
nho minhas opiniúc$ ás d:l homens illu~rado$ e competen-

tes na ma teria, como são OS }lODl'adCS memu1 OSl que teem 
occupado a atteoção do e enado. 

Ilontem quatro membros desta casa, homens pr3Lico~ 
na af!mioistração, ricos de conheciooentos adquiridos oa 
longa carreira que te(·m percorrido, produzirão v;orias 
comideróções contra o projecto, que destaca algumas 
das incumbeucias que estão hoje a cargo do minis
terio do imperi:> para UO\l novo ministerio. Dei toda 
a atten~ão aos disct•rsos dos nobres senadores, e propo
nho-me a oppór breves observações ás ·1ue forno por elles 
apresmtaãas. 

O nobre $euador pela província de l'tiinas.-Ger~es com
bateu o projecto, não tanto pela despeza que podia acar
retar, m~s principalmente porque oão julga que consiga 
o~ fins a que é de~tinado. · 

O nob1 e $CD~d,lr <·xpeodeu um princiiJiO que é gerai
mente rP.conhecido e wesmo admittido em muitos p?izes 
civilisados, ·o d:l intervent(ãO directa do governo nos 
nego cios rel<tti voi á agricultura e ás industrias do paiz. 
O que cumpria; porém, ao noure senador demonstrar, 
mas que elle não fez, é que esse priucipio ~óde eer com 
vantagem applicaJo á aclualidiide excepcional do Dos~o 
paiz. 

Tomarei eu a liberdade de perguntar: Estará o Draail 
já tilo desenvolvido, tão civilisado, tão cheio de conhe
cimentos, que o goverrJo se poua abster de ingerir-se, 
de tomar mesmo a iniciativa, na• importantes ma terias a 
que me tenho referido 1 E' esta a proposição que o .Qo • 
bre sena ior· não se 6ncarregou de demonstr:~r. S. Ex., 
levando ainda mais k·nge o seu principio, defcob;iu porl
go na creação projec!ada, que vai fazer nascer no eeio da 
populaçfto esperanças que se não poderão realizar, dando 
assim Jogar a que passt<m por urna granJa decepção a" 
proprias cla1ses da ,,ccil!dade que se pretende fav0recer e 
beneficiar. 

Se eu, como o nobre. senador, estivesse convencido de 
que cada uma das cl::~ae& da população que se prete~de 
bc:neficiar, a agricultu1a. o commcrcio, nadi cotueguírJa 
com a s.epara~ão projectada, sem duvida que tambem 
lhe recusaria o meu apoio, o meu voto; mas francamente 
entendo que a creação de que lle tr~ta nãe é de mero 
luxo, nem tende tão-sómente a augooentar o nosso func· 
cionalismo. Os seus elfeltos não serão tão ünmedialos 
como fora para desejar, mas, €mbora lentos, hão de sem 
duvicla ser proficuos e benetlcos ao progresso e desen
volviooeDto dos ramos da riqueza public01, cuja sorte tem 
em vista. 

E pois, Sr. presidente, pnque (JS resultados que se 
buseáo com a adopção de uma medida não são irume
diatos, deve dahi inferir·se que é essa medida iputil? 

Eu julgo que o primeiro fim do mini~terio de cuja 
cre(lção nos occupamos é habilitar- se para desempenhar 
as importantes nece1sidades para que é chamado ao seio 
da sociedade. Pensará o nobre sevador que a classe agrí
cola e11tre nós está sufficH·ntemente instruida para que 
possa sati~fazer aos .fins a qlle se propõe? Quanto a mim, 
de certo não lemo~ na nossa lavoura a deHijada, e, dir~i 
mesooo, a indispeusavel instrucção. 

Sei bem que ~otre os lavradores temo! litterato~, te
mos poetas, teooos mathematicos e temos mesooo pbllo
sophos; porém L<vradore~ propnamente ditos parece-me 
que temos poucos ; e o que nós queremos fazer certa
ooente não é desenvolver essa parte de conhecimentos 
a que me tenho referido, porque para es$es temos o 
en$ino auperior: o que desejamos, o que nece!silamos, 
é qu!3 a lavoura tenlla a educação apropriaua ao des
empenho do fim a que se propõe na sociedade ; e esta 
educação é justamente o emino sgricola, o en:ino in~ 
dustríal. O nobre senador não pode-á deixar de conhe
cer que não se tem até boje estabelecido em nosso paiz 
uma só instituição tendente a explicar os conhecimen ·· 
tos desta cla3se; e nilo pó de deixu de reconhecer como 
conveniente tudo quanto tiver por fim melhorar a. la
voura do nosso paiz. 

Sr. presidente, o principio do laissez faire, principio a 
que o nobre senador parece rlar preferencia, eu já disse 
que podia ser applicado e acetto em p~iz~s mais ldian
tados. Na Europa, por exemp!o, o clurmco prepara no 
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:;eu gabinete os elementos de que ~e compoem os corpos 
organicos, transmitia as suas descobertas aos cscriptores 
public:o~, que as dt!rraruão na popul~ção, que dellas tira 
o conveniente proveito, rawrJdo a devida opplicação. 

Sr. presirle10te, não concebo qu•: se deva deixar tudo 
á acção do tempo, como parece que quer o nobre sena
dor. O tempo é sem duvida u.::ri eh:mento poderoso; con
cedo que sem a sua acção nada se possa conseguir; mas 
hoje o triumpbo da civilisaçi\o consiste cm vencer, por 
assim dizer, a acção do tempo; as descoberta~ modernas 
da telegraphia, do vapor, de todo o machinismo, não se 
terião talvez ~dnda realizado se quizes9emos e~perar a 
acção do tempo; mas o tempo tem lambem concorrido 
para essas desm>bertas: é preciso, pois, um c1forço, e 
e.stc esforço consiste em acce~erar, em adiantar, o que vi
na com o tt·mpo. 

9 ~-obre_senador pela pro~incia de ~ernambuco, cujas 
opm!oes sao sempre para m1~. de multo. r~speito, disse 
lJOnte!ll que n~o ~domte a dtvtsão do mi!!Isterio, e que 
elle ant·s propona a concentração. A npmião do nobre 
senador não é nova para mim, já me é conhecida. Eu a 
compreheudo c aceito em um regímen de governo de 
monarchia ab>oluta, onde se dá a exclusiva unidade do 
pensamento, onde quaulo mais coneentr;;da for a acção 
do poder n:ais convenienle s~ril; mas em um governo 
repre~entattvo, onde todos os mteresses ~ão representa
dos pelo parlamento, onde ha uma multiplicidade de 
objectos cuja satisração é reclamada, é ab~olutamcute 
impoJsível coo!eguir se esse desideratum. 

O ~obr-e senador conhece por experíencia que desde 
o reg1men do governo absolut.o, em que <S pastas estavão 
concentradas, temos marchado gradualmente. Depois da 
nossa er:nancipa~ão politic~ rec?nbeceu-se ser indtspen
savel alargar a mspecção ao~ diversos ramo~ do servico 
pu?lico1 de modo a sere::n devidamerte attendidas as suâs 
extg~ncws na propo~ção do de~envolvimento q11e fossem 
tend"• As nossas CJrcumstancms actuaes demonstt ão a 
n~cessidade da divisão .de que lle trata, afim de que os 
diversos ramos do serVIço publico possão ,er perfeita
mente distribuidos. 

A autoridade do!i homens praticas e pro!Jssinnaes, que 
os n.obres $eaadorcs que co~batem o pr?iecto teem r.ro 
duz1do, lambem não proceae na actualidade. Os m10i'· 
tro' de estado q~e teem por vezes sido encorregados da 
ge~tão dos negocws do mini!terio do imperio são os prc
prw.~ que se teem enc:megado de declarar na tribuna 
que ~ !m~ossi.vel q~e um hom.em possa satisfazer com 
prectsao as ~x1genCJas dos variados negocias q11e correm 
pela stc:e~a.m do irap~rio. O Sr. Pedreira, por exem
plo, que fo~ talve~ o mwistro que por mais anuos geriu 
a pasta do unperw CO!.il iofatigavel actividatie, dccla r ou 
de urna ma~m~ clara ~.evidente que, por maior que 
fosse a apphcaçao e soh!:Itude dos uJmistros elles não 
podião satisfazer a todas as exigencias do ser'viço. 

O SR. CA~DIDO BORGES: -E ministro activo como 
ell"e foi. 

0 SR. JtiiNISTRO DOS NEGOCIOS ESTRANGEIROS: -Não 
quizerão os nobres senadores que comblitem o projecto
a comparação qlte se tem feito de povos que são civilisa· 
dos como o nosso; não quizerão, verbi gratia, o exem
plo da Belgica, da França; desejárão, porém, tomar para 
comparação Ci governo dos E~tados-Unidos. Senhores, o 
governo dos Estados-Unidos é um governo cxcepciomil; 
não existe alli a centralisação que existe no Brasil, e 
que é nccessaria ; alli os estados gozão de uma certa 
mdcpeudencia; ali i os negocios são tratados de maneira 
que cada localiclade, começando desde as camaras muni
Clpaes até os e:. ta dos federaes, é encarregada de uma certa 
somma de attribuições, que dispensa a intervenção do po· 
der centr:~J. Por consequencia, o exemplo dos Estados
V aidos não pó de ser trazido com vantagem entre nós, onde, 
ou seja por defeitos da raça latina, ou seja por causa da 
diHancia, o fucto é que o governo não exerce uma acção 
directa sobre as comas; desde que não é o primeiro a 
prever ~s nece~aidades puLiicas, cll3s ficão sempre des
consideradas. Vê, poi~, o nobre ~cnador por Pern~Ambuco 

que o exem~lo dos Estados·Uai.Jos não pó de ser applícado 
ao nosso p~1z. 

Sr. presidente, ainda um argumento foi empr('gado por 
um outro nobre senador por Pernambuco, a quem iaual
~eote r:nuito re~peito, sobre o projecto, dizendo que o 
JU!ga~a • o: esmo ~ll.e~al. O no~r~ senador ~issé que pela 
const1tu1çr~o a diVIsa o dos mw1stcrios devta u1r feita por 
uma ~ti. Em verd:,~e, senhores, qu:mdo se promulgou a 
coosliLutção cumpria estaLeleceras condições com que o 
~erviço publico devia ser feito; ou a constituição devia di'" 
zer que a di~isão dos ll_linistc:r!os seria fe~ta por acto do 
p~rler execut1vo: ou havia de dt~er que sena feita por uma 
l et: mas nào ~eJO que por esta sur~pllls expres:;iio devamo.~ 
recoohecer ob,1e~t~ de ~anta magnitude as attríbulções de 
cada um dos mmtst,er1os que não pos~ão ser transferi
das !eDão em virtude de um acto do corpo legislativo. 

Eu queria, Sr. presidente, que o nobre senadar atten
~es~e ~ que, .se este pri~cipio fosse verdadeiro, elle já foi 
mfrmgtdo. Dtz a constJtmçiio no art. 170, fallando da 
fazenda nacional : (lendo) • A receita e de$peza da fa
~enda naciona.J será encarregada a um tribunal debaixo 
da oomea1;ão de thesouro nacional, onde nas diversas 
e•tações, devidamente estHbelecida~ por lei, se recrálará a 
sua administração, arrecadação e contabilidade c·~ reci
proca correspondencia co·n as !besourarias e autoridades 
das provinc1as do imperio. • 

Pergunto eu., Sr. presidente: Como se reformou o tri
bunal do the$ouro d() pairo? Não f,.~i pela lei n. 776 de 1.4 
de junho de 1850 qne se deu ao govemo a faculdade de 
reformar o tribnml do t.hesouro? Logo, a observação do 
nobre senador teria cabiml'llto quando se fez a primeira 
infracção; mas não agora, que nós nã ., fazemos mais do 
que seguir um precedente que já e:. tá em execução, porque 
o que nós temo•l em vista não é fazer uma nova creação, 
croar novos ramos de serviços, mas apenas distribuir 
melhor serviços já existentes c sanccionados por lei. Por 
consequencia, o argumento do nobre senador não me pa
rece procedente. 

nias dieserão 0.11 nobres senadores: • o govuno não 
tem precisão do ministerio de cuj.J creação se trata, por· 
que tem o conselho dtl estado, que é um grande au~i
llar e prepara todas as materi~s da administrâção.' Senho
res, tenho o prazer de confe~sar ao senado que com ef
feito não só a administ.rnção actual, como tc·d&s, teem 
encontrado Dn conselho de estado o mais eilic:~z auxiliar 
dos trabalhos pubJico3; teailo tido mesmo muito prazer 
de ver as consulta$ desta uobre corporação, onde brilhão, 
não sómente muita itlu:;tração, mas amda muito zelo e 
interesse por todas as materi~s que lhe são ilJcumbidas. 
Mas pergtmto eu : O conselho de estado, apezar da sua 
illu>tração, estud0 e trabalho, tem a responsabilidade di
recta de seus pareceres 1 Deveráõ os pareceres do come
lho de estado s1 r adoptados sem o exame daquelles 
que são directamPnte responsaveis perante o pàiz pelas 
deci~ões que to mão er:n consequencia destas consultas t 
Não tem um ministro necessidade me~mo .de examinar 
as consultas do conselho de estado, p3ra saber se estão 
de accordo com as suas opiniões? Como pó de um minis
tro dbpensar tanto o conhecimento das materias para 
poder apreciar as consultas? Digl>, pois, que a allegação 
não é tão fotte que possa dispensa a creação do minis
terio especial, onde diversos ramos do serviço do paiz 
possão ser attendidos com efficacia e maior intereese. 

Não me resta, Sr. presidcote, senão fazer algumas oh· 
servações acerca do que áisse o mhre senador pela prc
vincia de l\liuas-Geraes. O nobre senador, querendo flln· 
damentar o seu voto, db1e que estava na intenção de 
acquiescer ao projecto, comtauto que se fize:~~e alguma 
alteração, que cousi~tisse na melhor divisão dos trabalhos 
que deverillo competir ao novo mlnisterio; mas u:lo P.o
dia o nobre senador acquiescer á emenda do nobre VIS· 

conde de Ab;,eté. 
Não cornprt heudo bem o. força da objecção do nobre 

senador; o noLre senador queria que fossem melhor divi
dirias 3s ma,terias de que s~ ba de compor ~ ~inis.terio 
novo. Não se enx:erta matena nova nesse mm1steno ; a 
emenda do nobre visconde de Abaeté não faz mais do 
que autorisar o governo para estabelecer o melhor nexo, 
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a melhor lHHmonia, nas ma teria& de que se cc mpõe l:oje 
a admil:listração publica : portanto, onde está o funda
mento da objecção do nobre senlldor? Na o. compreheujn, 

Sr. presidente, parece·me que ouvi dJzt:r ao nobre 
semd·Jr que o minitlcrio se nwstra contrariado com 11 

discuss~o. Filho <.to systcma rcprest'ntativo, educado 
nelle e desejando morrer nelle, u minísterío actu:d não 
se contraria quuudo vê que os ne~ocios puLiicos Sãú bas 
tante discutidos nesta casa, e sob1etudo quar1do a dis
cussão é collocada nos termos em que o nobre s~nador 
a cdlocou, sem paixõ~s, !enrlo por lim 8Óm<nte indagar 
a verdade da.s cou,as. POJ tau to, o mini~terio não recus11, 
antes deseja a discussão. , 

Aceito a emenda do nou1c visconde de ALaeté, c voto 
por eJa, assim como pelo projeeto. 

O SR. VLSCONDE DE 1\iA.RA.NGUAPE :-Acontece-me 
nesta di~cus~ão o mesmo que ao honrá do seoad o r por 
Goyaz ; como elle, conrentti-me com votar cerntra o 
projecto em &ua :la e 2a discussão. 

Desde que este projecto foi submeltido á cGntideração 
do stmdo eu pensei que não me era prr-ciso expor as 
r:.zõ~s por qne a clle me opponho, tendo-ato de ~obejo 
nas que foruo produzidas nesta caroara cm sust~nt~ção 
da rejeição de um ~Emelh:mte proJecto, que. ha poucos 
annos lhe f,>i apresentado pelo meu nübre amrgo senador 
pela província do Ceará, rejeit,:ão que teve por si o meu 
voto. 

A utilidade da creação de um r.ainisterio privativamente 
encarregado dos tr;;ualhos publ1cos ou dt qualquer dos 
outros ramos de :JdtniDiatraçÇto anvexos llos oo;sos seis 
ll'lini~terio> não pólle ser em the~e contestada. . 

Foi tal vez e~ ta a r:izão por que poss, u o proycto sem 
d~bate da ·!a para a 2a di~cussáo; mas porqtJe passou elle 
sileociosl,lmenlt wrobem para a ga ,1iscus~ilo? ~eria por 
ter merecido um assl"nt!meato ger~l? N<10, certamente; o 
debiite em que êJC· ualmeate nus temos empc,nbado pro;•a 
plenamente o contrario. 

Este acoutecimento nada tem de iosolito, elle lem sido 
muitas 'I'('ZCS repeticlo nesta c;.sa. 

Não ha rnuitus dias que um projecto de resolr!çã? em 
que se attendia a impo; t ·ntes inttresies; da prov!DCJa do 
Rio de Jan :iro, d<•pois ele approvado sem contestação, 
em 1a e 2a discussão, s~ffreu não pequeno debate na aa. 

Cumpra -me, Sr. pres1dentP., como senil dor por e~ ta pr_o
vincia, aproveit./jr esta occasião para declarar a r<szao 
por que dtsisti dv intento que eu tinha pl sto em tomar 
parte ness~ deb~te. • .. 

O nobre presidente tlo conselho de mm stros? ar~ado 
de e~clarcc1mentns officiaer., sustentou tão VJctonosa
mente a dispo~ição do projecto em que se tratava .da
quelles int~rt-sses que eu não salw itJ senão, ou dizer 
menos do que elle be pretendesse. accrescentar .alguma 
cousa ao3 seus di&cubos, ou repetrr desnece~sél~tarnente 
o que elle já t;uha di.w. A VOtó'.tç~o, porém, veta mos
trar·oos C(JtnO um proJecto, que LIJO suavemente atra~ 
vessa os dous prin11.:lr os tramites, pó•l~ acl1ar elllo)raç~s 
no tercei,o, e mc~mo célhir, não objt.nle o ;dto r.po10 
que tenh:tt'\ cebido. . 

Não &ei, porém,· se a mr·Hna sorte terá o roJecto que 
discutimo~ <•gora; o que sei é q llC o debate tem-me tu
duzido a per~istit· u:, minha tendencia para ue;pt·-lhe o 
mtu vc;t:l, e é li.Ótllt'nte para motiva-lo, c não porque 
pre~uma d.tr maior !orça ~os argumento• com 11 ue olle 
tem sido Jaminos•~mente cumb:Jtido, que veullo o.:cupar 
1wr :dguns rnomt~10s a attenç:l.o do ~euado. .,. 

Senlwrt:sj e11 d1R~e qui! em thcse pó lc haver utl.a~darle 
cm cre:u-tc o mini; ter lu de qnr, se tr.ta; a nece:udad,3, 
porém, é o que eu C(illlt·sto. Qu~ntas instiwiçúe»? qu~n~ 
tas cmJ,r~'zas de recouht~cida uLiJi.Jadl.! para o patz, nllo 
icem ~ido po~tas de rJar[(l, por ellttndeJ mo~ que com os 
meio$ que temos à llossa di>po&iç~o Jevt~mos cootellti•l' 
nos com o que é rmis n,·cl:bsario, deixando o qu'~ é !l!enos 
e o que é ~ou til p~r a n:ail tarde 1 . 

Nào será <~ntelO um OUJ•Cto de urgente necf.~Sldade do 
y uo uc u:.el'<l ulllidad~:~ <lar á Illtlgistrn tura'r:s meios de 
~~~ Slt·ular a su~ iudi.•pl:nsavd iudepondtlllCiá (!lll todo& 
os .St.Ultltüs? Nau $1.:l'il bru!Jem ur~cntc tSI.:.lLclc,:er UllJU 

polici:: como convém á manutençãü da ordem puLlic~, á 
segurança individual e de propri€dade 1 E ~orque nlío 
alleodemos a eslas e muitas outras Juce~sante.a necessi
dades 1 E', j;\ se km por mais de um:t vez respondido, 
porque o dinheiro não no~ chega para t3nto. Isto reco
nhecem ós i !lustres senadores que defendem o projecto; 
dizem, porém, qu~ é uma Lagatdla o dinheiro que se vai 
gastar com o novo ministerio, e para demonstrarem o 
que ha de exacto ne~ta asserção accrescentão que llão ~e 
augmenta o numero dos empregados, que não ha senão 
troca entre os dal:! diversas secretarias d;, estado I 

Senhores, Derois do que disser ão esse' mes~o.s illus
tres senadores sobre os emb3raços que o JniDtstro· do 
imperio encontrava no desempenho de alguns dos ramo~ 
de sua administrac;ão, que ~ão justbmeute os de que va1 
comp!ir-se o novo ministerio, embaraço em grande parte 
attribuido á falta de empreg~dos com os requesitos nece:~· 
sarios para auxiliarem o ministro, não ~ei Cl mo com a 
simples troca autorisada pelo proJecto achará o governo 
&Jas oucras secret~riail de estado os lubeis auxiliares que 
redama a creaçiio do novo ministro. Supponhllmos, 
porém, que os ha; porque não são elles chamados por 
meio dessa troca ern auxilio d.:> min1~tro do irnperio? A 
uto tem-~e rc•pondido que este ministro não póde des· 
fmpenhaí' tantas funcçõ~s \JOmo as que lhe estão incum· 
hidas. 

Náo é o numero des~as funcções, mas ~im o num~ro 
dos negorios, Sr. prt"sitltnie, e o reo Jo por que e\les eão 
tratado" que nos podem dac idéa do peso do$ trabalhos 
de que eHá enc~rregado o mini~tro do irnporio. 

A expe1iencia l:l.Os tem mostrado que muiias das obras 
puLlicas civis podem ~er vantnjo;aruenle feitas por em· 
prei ta da, uma \ieZ que ll~ja .Ü:Sc~lisação na ex.tcuçào d .s 
condições clo contrato. 

Não me cansarei em demoustrar que a despeza que se 
ha de fazer com este miuisterio não ha de ~tr táo pequena 
como se tem dito; outros oradures já o demon~trári.io ; 
mas, seja ella pequena ou gr~.nde, o que é certo é que com 
o dinheiro q1.1e se lhe applicar :~nnualmente, bem contar as 
despezas de installação, puderiamos sati~fazer a al~umas 
das ncces~ida.1 e• rcaes do p iz . 

Couiiderações de outra ordem me I e vão a votar lambem 
contra a emenda que áut•)risa o governo a design~r os 
negocias que devem pertencer a cada uma das secretarias 
de estado e a sep:~rar on reunir, como entender mai4.COD· 
veniente, as funcções actualmente exercidas pelos diver-
sos mioisterios. • 

s~nhores, ~e ha di~pcsição clara e terminante na con
stituição, é a que diz como is,;o se deve fazer, quando 
manda que se faça por uma lei. Dizem, porém, ot que se 
revoltão contra essa disposição constitucional qu•J não 
coovém que ella seja observ;;da; porque na França 
pratica-se o contrario, é o :seu govemo quem tudo faz 
sobre e1Le assumpto. Não posso, Sr. presidente, admittir 
este ex~:mplo. O 11osw direHo comtiLuciona!.dJffere muito · 
do direilo con~titucionul da Fran~a; cousa$ se teem feito 
naquelle paiz por or·denar;ça~, .a5 qu:.es não podem ser 
feita$ por acto8 do no§so ~overao. Se nlgumas vezes o 
t~m o poder legislativo liUtl•risudo a exena:r funcções por 
sua natureza pertencentes a e~l.e poder,; o meuc.s não teem 
t;do ellas por objectos a~sumptvs que a constituição 
muito positivamente manda que sejão regulados por lei. 

Para :se justiOcc.r a autoris~ção propona tem.se dito 
que só o governo pód~ s~ti6f<ctoridureutt fazt:r a grande 
reforma que ~e [retende. A isto respondcrd com o ma-: 
oifeslado sentimento do seu~do sohre uma menos lata re
forma conllilda ao goveno, e por este ullimamente fdt.n. 

Eu reconheço que o governo está mais do que as ca
maras !Jabilitado para pr(Jpor ~tme]hantes rcformôl,q l·ó·las, 
r·orém, ~m ex~cução an Les que ~~·jáo converli,Jas em lei 
é infrio~ir·-~e a cotBlitui~;1o, sem fH•der-'e ao menos 
provar com o c:xcrnplo daque!Ja oulra :miorls~çáo a cou
venienci<l da que disculimo~ ;.gora. 

Voto, poin, Sr. presideuie, :..ü0 10 contra o projecto, 
mas Lambem ccnLt'a a enwoda •. 

OSB..DL\S DE CARVALHO: -Sr. pwidente, volto á 
tliLuua p:.ra trat:~r dv a~'jOiniJ!O que uos occupf.l, porcpw 
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me animárão ag p:,Javra.~ do nobre mi11i~tro dos negocio$ 
e,trangeiros. Estou plenamente convend:.lo de que o 
ar.tual ministeriL), forte como é pda sua llltt!lligeocia, niln 
JlÓlle rec~iar de mmcira alguma a discussão nesta casa, 
nem na outra cam~ra, e, por i~~o mesmo que conhece ~ 
v:Hltagem da discus$ão, não que1 crá f·Ór-lhe estorvo 
alguu~, ainda que as H.ateliJS n:tO se ião tr" tàd.Js pelos 
oradores mai~ ern:nent3s da c:.·sa, ;;inda quando dias 
srjão objecto dA ex.;m1e daquelles que ~:stão, corno eu, 
muito mealls habilita ioe para podei cm occupar -se de 
a~surnptos tão irnportilfJtes. 

.En deveria acanhar- me de tratar desta ma teria, porque 
m verdade fui muit-1 in[~liz. Tüd••s os nobres senadores 
que su~tentárão o p1 ojecto achá r ao inteiramente !uteis 
as ra1.ões que apres•~utei, as q~:~ae~, em minha opinião, 
determina vão o voto c·:n ra:io a este pro,iecto. E' verd~Íde 
que alguns outros 6cnho•e:o que combatêrão o projeclo 
rue acomp;nbádío nas mesm<•S vistas e dertlo-lhes mui•.o 
mai~ amplo e iüteressante desev.volvimento. Eu, pois, se
IJ!l0res, não ,·oltaria a cons:dt!rar o projecto se elle es-. 
tivesle limitado ac. que nos haviJ. occupado em 1.a e 2.a 
d-iscussã J; m1a hoje o l)rojecto tem um alcance muito 
maior do que o tivera nessas du~s discussões. 

Não se I.J ata &ómentc de crear um novo ministerio; 
trata-:;e de dar uma nova organisllçào a todas as secreta
ria~ de estado ; 1 rata· se de incumbir ao governo de f.1zer 
aquillo qtle a constituição incumbe ao corpo legislativo. 

Argumenta-se, ~enhores, com os precedentes Eu não 
conte5t>rei o facto, apresentado pelo nobre mini~tro de 
estrangeiros, da autnrisação da'1a ao governo para refor
mar o tribunal do thesouro ; mas, porque em uma occa
sião o poder legi~lativo deu uma faculdai0 llmitada ao 
ministro de um;J repartição para rfgular de novo a ad
ministração da fazenda, deveremu:~ nós au:oris·:r tam

. bem o governo para a reorganiaação de tod~s as secreta-
ria• de estado 1 E como o !oremos? De um modo que, 
perrnitta-se me que o di~~, é incompleto, é ineaicaz. 

Não reprodnzirci os argumentos que forão apresenta• 
dos na casa para mostrar que é coutraria á constituição 
semelhante autorisação, porque teria receio de diminuir
lhes o valor: pro,:urarei, po s, mostrar os incoovenien
les praticas de semelh:mte autorisação. 

A nr s;a actual legi~lação tem dtfiaido quaes são as im
cumbenciall de cada um dos ministros de e:tado. Em 
virtude da devisão actual os mioiiHrosapresent.ão os 
seus orçamentos, e o govctno é at•torísado annualmente 
r;m c/Jdd uma da1 lei~ do orçamento a fazer taes e ta.;s 
despezas com cada um do' ministel'ios. Autorisando-nos 
hoje o governo a fazer uma nova disiribuição dos servi
ço~ que competem a cada uma .das ·secretarias, não 
será nece•sari\l tamuem dH-lhe uma carta b1anca para 
fazer uma nova r~:formn das secretarias de couf,trmidade 
com cs•a nova divisão ? Pui> admitte-se que 2e faça uma 
alteraçãó nas attribuições que ora competem a cada um 
dos ministros, qoe as func,_õ~s de Uni passt·m para outros, 
e deixao-se entretanto continuar as secretarias de estado 
da maneira por que estã"o organh~das ? que o seu pessoal 
seja o mesmo? Não, por certo; ha de haver necessidade 
de fazer con~idcrav~is mudanças ne$ses serviços. 

Pois, a'·nhore$, nó>, que e•tamo1 oLservando a maneira 
geraj.mente cen~urada por que forão feitas as rdormas das 
liecretarias, não teremos receio de confiar de novo esta 
attribuição ao govemo? Eu não me refiro aos actuaes mi
nistroli, reconheço a sua ai! a cap 1cidarle; não teria du
vida por este lado dll dar-lhes essa atLribuição, se por
ventura cu e~tive,sc dispo~to a votar por autorÍ$ação de 
semclh:wle natureza: não é, pois, porque deixe de re
conhecer a alta capacid,.d,~ dos Sts. miniltros que etl lhes 
recuso tão ampla faculd11dc; é pela 1ua inconvellicncia, 
pda su~ inconslituciou;.lidadc •. 

D~mai~, st-nhores, eu já disse aqili o anno pass:.do 
que n<io vr,:aria por autori~ações de certa ordeaJ, em
bora me mt:r~ccs~c a m.:~ior c• .. nliuoça o miuisterin a quem 
elhs fosstm da·ill!l, porque uào sabia quem leria de exe
cnta-lJs. Re:fiictào bem os nobres senador<H que suHen
Ião 11 couv~nit•nciu da medida pelo juiw que form:io dos 
Sr:>. wiuistros 11Ue dlos vão dar uma ault.,ris;;ç1o que n~o 

sabem como será ex.~rcida, que nã!l sabem quem a 
exPr,·.er:\. A nos~a histllria par larr.ent .• r está cheia de des· 
t-ng~nos a e>te r~,speito. Exislt•m sobre a roe~a do~s 
eme!tdas do nobre ~eu., dOI' pel:~ minha província que foi 
preslclt.'n!e do cormlho tio ultimo m:uistcrio; uma destas 
emendas auiorisa permanentemente o govt:ruo a fdzer a 
distt·ibuiçãn uns ~erviços d~s secretaria~, confurme en
tender convenient~; outra, oJferecida hoj~ con:o SJL· 
emenda, limita esta focul !adil, creio eu, por uma 
~ó vez. i\Ias esta mesma limit~ção aiuda Dili.l de~ttóe a 
l!Hlonstitueioualid<Ad·~ da medida, ainda deixa suiJsistir 
tod~;s incouvenien1.eH·já ponder:.dos. 

Cnmo ia diu:ndo: uão é possivel dar-se uma seroe
Ih~ute autorisação sem que fique o governo habilit~do 
a Lzer uma invers:Jo completa na org;misação ministe
rial; e, se o uão fb.eN10S nesta lei, esperemos que, aptnas 
e., ta autori$ação passe, 'e nos venha pedir uma uova au
torisal(ao para poder pôr em harmonia as secretarias de 
t-sta·lo com a lei que autorisou o governo a fazer 
a distribuição dos serviços pelos dtll'erentes ministerios. 

Iü de vtr tambcm como consequencia neces1ada uma 
nova di1tribu•ção dos cre 1itus vot"dos nas leis do oTça
mento, uma alteração comple1a n:.t escripturação do Lhe
soure publico. As or,!eos que t.vereru sido expedidas pe
los ddfcr~nt~s mioisterios a respeito de certoJ ramos que 
pela nova distribuição lJouverem de competir a outros 
terão de ser nece•sariameQte ;;)tr:rdd;,s, confirmadas 011 

revogada~. Coroo flcaráõ os regi;tros da cor1 csoontlencia 
do$ rnioisterios na parle em que forem desme~brudas a; 
attnhuiçõ~s de umas para outras secretarias1 

Senhores, não duvido que em França ~e pratique como 
dis•nã·J alguns nobre> senadores ; m;rs em primeiro Jogar 
não estamos em Fr<wça: e em eegundo togar podemos dizer 
l~gem habemus, temos uma lei que noa marca llS regras 
que devemo; seguit·. Razoavelmevt~, p>ra se poupar al
gum tempo e quaendo imitar o' precedentes, poder-ie
hia tolerar que o govern·l da secretaria actual do imperio 
Hzesse a di visão cm ãuas, dbtribuindo as materias que 
ora lhe competem pelas du:J.s ~ccretarias, a antiga e a no
vamente creada. Isto ainda poieria ~er tolerave!, poderia 
ser ju;tifi,}ado com o precedente que apresentou o nobre 
miu.istro dos negocies cstraogeiros. Mas uma tão ampla 
autori:oação, ainda que ella fosse acompanhada das neces
sarias limitações quanto á des,)eza e ao numero de empre
gados, não deve merecer o voto do senado. 

Não demos, senhores, este ptiroeiro passo, porque se o 
d~rmos iremos poueo a pouco avançando, e das primei
ras cnncessões Jeremos arrastradO$ a novas, que a$ ne
cessidades do serviço hão de exigir imperiosamente. Não 
nos assustamos agora com o que se nos apresenta á vi~ta; 
mat, se Je vantarmos o véo, conheceremos então o que se 
occu:ta doL~ixo desta v:jga autorisação. Cumpre cami
r.ltar devagar. Hoje se autorisa t:1 goverM par.1 que faça a 
distribttição das mate rias que devem competir a cada mi
n;~terio; mas, urna vez fe ta a uistribuição, elle virá dizer
nos: • Não é possivel que o serviço continue desta maneira; 
venha uma nova auto>·is11ç:io, para que se por.sa regular 
toJa a administração publtca em harmonia c(lm o decre~ 
tado •; e, como ao corpo legislativo não compete fazer a 
distrii.Juiçao do pessoal, llfm de toda a comitiva que ha 
de a~~om panhar essa mu.d:mça, será obrigado a dar uma 
autori&açào ainda mais arr:pla. Ora, ~euhorcs, quem se 
\..:mura d•> que o anno pa~•ado ~e dizia nesta casa em tod.os 
os bancos, de todos os lados, a resp~ítv das :tutorÍ3açõcs 
pedid~s, l·óde esperar que o senado hoj~J votcJ por um:. 
semelhante autorbação '/ 

E11 disse a fJriucipio que os nobrM ~enadores que ti
nhã~ tr;,tatlo lle me•quiuh~ e de nenhuma imporlancia a 
argumenwçilo fundada no exces~o de dcspe1.as que esta 
m;:dida ac3rr~:wria não Linh.~o r::zlw. A di~culeão pro
vou que ~ão orão ~ó os augmentos q~e eu havi~ prc
vi~to, llfw t;,ndo m:J ao txaule da doutrma do proJecto; 
clla mostrou quo dentro de muito pouco tempo dc~pezas 
cCJnside,avcis tcr;\o Utl ter ;,carretadaç por estll rninisterio. 
Ainda !toje o nobre ministro dos mgocio• estrangeiro~, 
que certumeoto te na feilo um bcllo di,clll r. o p:1ra sus
tentar a cc:nvcuiencü da CtNção de estabelecimentos de 
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insl.rucçiio agricola, nos mostrou que este ministerio teria 
sem duvida em comider.ação melhorar o estado ioteJ!ectual 
da no$Sa classe agrícola. 

0 SR mNISTRO DOS NEGO CIOS ESTRANGEIROS:-·· f sto 
é iodispeosavel. 

O Sn. DIAS DE CARV .ALHO: - Conheço com o no 
JJre ministro que isto é ind1~pensavel; mas lambem o 
nobre ministro ha de coucoJdar comigo em que p~ra 
este fim não bast~ crear um ministcrio que lle incumba 
de e~tudar u materia, de propór as med1das que julgar 
cooven:entes, e que forem reclamada~ pelos di verso~ ra
mos d.., inda~tria a &eu cargo, para tirar-se delles a m:iior 
vantagem possivel. E' preciso h ,bilitiir o mini! tPrio com 
os meios de prover a toda!! t·ssas necessidades. Os nossoi 
homens dedic' dos á lavoura de ordinario seguem as re
gras: da !Otina, quer dirijflo por si ruesm?s. os seus esta
belecimentos, quer Oli tntreguem a admlllhtradores q•Je 
não passão de praticas ou curiosos. Esta classe, por
tanto, de nossa socied:ide necessita de instrucção, e l.l<lO 
póde obte-lu sem que o estado funde estabelecimentos 
onde ~e eduque a moc,-dado que buscar· este genero de 
vida. Ao principio serão nEce~sarios grand~s sacrificios, 
para que d~pois essa 1r.Ocidade as~im educada vá derramar 
a instrucção que houver receb1do pelos centros agri
colas por todos os diversos pontos do i.roperio. 

Se' pois, ~s vistas do nobre mimstro são estas, é e vi. 
dent~ que tereruos dt: despender, e de;pender mu'to, para 
se pod~r oh1e1· alg~ma cous_a. Muitos armos hã? de de. or
rer antes que esta mstrucçao püssa ser conveu1entcmeate 
derramada pe!:J popu luç~o. 

Senhores, reconheço a vant3gem, a utilidade e a mces. 
sidade mesmo da instrucção pr«tica do ensino agrict.l!a; 
mas é preciso que nós consideremos bern qual é a cL.:sse 
que actualmente se dedica á lavoura. Ih um3 porção d ~ 
homen$ que st:o chamados lólVradores, 11orque possuem 
terrenos que são pJr elles cultivados; ma_> e~~es homE-n9 
pela maior par te rzão se iledicão arJ serVJÇ0 .da hvoura, 
não procur.'i.o estuda-la, desenvolve-Ia, appllca~ os seus 
principias; Jimitão-s~ a empregar os seus cap1taes ~a 
tirar delles o prove1to que podem neste ramo de Jn

dustria; esta classe oãg irá buscar a instrucção nfCes~a • 
ria nes;es novos cursoG de agricnltura pratica e theo· 
rica. A outra cla;se, qne se c.ompõe dos que l::.vrão a 
terra por sua 011 ;,lheia conta, precisando dos meios de 
subsistencia, não poderá freqaent:.:r as escolas agdcolas : 
ficará, portanto, o ensino reservado para il mocidade que 
se dedicar a este ramo. Senhores, não roA supponháo 
tão wtrogr:Jdo, r.:io estacionado, que não dése.Je ver a 
instrucção agrícola espalhada por uma classe tão inte
rcs>ante, cl>1sse a que t;,mbem pertenço, ainda que em 
p:a te mu ;to pequena; mr;s não é bastante que se diga 
que ht~ ccnvém; ó.necessario que o po~samos fazer; e 
eu contJuuo a ter d1ante rios olhos este e~p€ctro do de
ficit, para me desviar di:l f<lzer oovas despezas que não 
forem inditp~nsaveis á ma.rcha da admioistr•ção, por
que a.~sim, s.enhores,. querendo nós Lf:nefit:iar indirecta
mente a auncultura, lrtmo:; tambem fazer-lhe mal, d.t
íicultaudt>:'lhe o• recursos por modo da re.ftricção do cre
dito, augmentando cs sens gravamo~ pela nceessidade 
de novas imposi.;ões, que recahil~õ ~obre ella directa 
ou indirectamente. 

!h sobre a mesa dive~sas emenda~, ás qnaes negarei 
tambem o meu voto. Ex pendendo a.s considerações que me 
occorrem, e que talvez sejao de nenhum peso, eu não te 
Dho em vista~ setdiO dar ao sen1do as razões pdas quacs 
não pos,;o u pprov,,r as medidu propostas; >uas não.r~·o· 
curo de U11lneira alguma t:~torvnr a marcha da adm1ms · 
tração; e:.timarei. muito que se crêc o ~ioistcrio, que 
elle dtseuvolva a wstrucçilo da classe agrtcola, que d_ote 
o paiz de todos os melhoramentos de que clla necessita, 
qu~ reohamo3 as cstradus por toda a parte ape1 l'r:içoaJas, 
emllm, que nosveuhlio dcst~ mediria todos os beuefi~ivs: 
serei o primeiro a applauJt·los, porque tam~em h~1 d.e 
g0z~r dclles, se n, us me con.H:rvar a v:da. Aswn, pois, se 
comuato a doutrina cm geral do projecto, não deixarei de 
dar !;IS razões pela:' quaes en!endo que clle poderia re
ceber algum melhoramento. 

Eu di~se, quando fallei a primeira vez, que não podia 
admittir a cl<~wula, contida em um dos paragraphos do 
projecto, que in l~ibia o gove1no de ~xceder a de.speza que 
actualment~ s?. f.,z com a secretanu do 1mpeno e com 
as repurtições que se annex.ao a esta nova secretaria, 
porque não vota vamos uma ver~ade. Os nobres sen do
res que teem ~usteotado o proJecto, os mesmos llfJbres 
ministroY, provár:lo de uma maneira que não soffre a me
nor contest•çã•J qne ha de h.rver exces10 de dPspeza. Eu 
poderia ser exagerado quando calculei em SO:OOOg ou 
100:000$ ; mas o nobre minbtro da far.eoda t:1mbem 
exagerou cm sentido contrario, porque nos dis!e que ape
nas ~eria neces~arw de~ penderem ·se mais 16:000$ a 
2o:oooa. 

Ora, senhores, te só o ordenado do mioistro desta re• 
particão tem de custdr 12:000$, será com 8:000$ que se 
ha d.'l. prover esta repartição dos empregados indispensa
veis? Será com 8:000$ que se ln de pagar o ~lüguel da 
c1sa, mobilia-la e fazer as despezas de ex 1>ediente, que 
necess~namente ha de accresce1· deiide que houver di
vi$ão de mínisterio ? 

Examin~r.:i agora as outras emen~as, começ~ndo pela 
que trata da denomi111ção desta secr·et•ria. Náo me parece 
euphonica esta denominação, nem me a gradil a emenda 
que lhe foi úfferecid2. Não poderiam os nós, isto é, aquel· 
les senhores que entendem conveniente a creaçlio, e já, 
do minis!erio, dar -lbe o nome de ministerio da industria? 
Não abrange esta palavra-industria-a parte agricola, a 
pule commercíal, a parte fabril: e nestes tres ramos 
não se comprehen !em ;.;s obras publicas, as estradas, os 
ca unaes, as ponles, a agricul tur~1, o cornmercio, as fabri
cas, etc.? Era, poi.q, uma definir;ã•> mais a\.reviada e mais 
accommodada á d::nominação dos outros mini5terio~. 

Temos o ministerio do imperJO, o ministerio da justi
ça, o mínisterio da fazenda, etc.; porque não tel'~mos 
tambem o mini:lterio da iDdu:;tria? Est:; palavra, quanto 
a mim, comprehenderia as a1tribuições que neste pro
jecto são dadas ao novo min:stro. Nao oflercço emenda 
neste sentido: em primeiro Jogar, porque pó de ser que a 
idéa não seja aceitavel ; em srgundo Jogar, porque, remo 
entendo que não devem emendar o~ projectos aquelles que 
os combatem em sua essenm~, desperto apenas a !em· 
brança. 

A outra emenda do Sr. senador pela provin(:ia de 
Goyaz, que amplia a faculdade de tirar os empregados das 
diversas secretarias, é indisptnsa\·el, pr.rque ella habili
tará o governo a fazer aquillo que eu ha pouco disse que 
elle não podia deixar de fuer. Se o governo não receber 
uma autorir.ação ampla para dar a conveniente organisação 
ás stcretariat, de accordo com a emenda útTerecida ao § .to, 
rle certo o serviço não pode1 á ser convenientemente 
de~empenhado. Portanto, os seohore$ que suitentão o 
projecto estão na necessidade de adoptar e~ta emenda, e, 
ainda mais, devem estender a autorisação q1:1e concedem 
ao governo, para que elle possa fazer uma nova refor~a 
nas secretaria$, para que possa pôr em harmonia com 
essas rtformas, não só a legís~ação, como toda a escrl
pturação do the~ouro, toda a contabilidade, porque tudo 
terá de ser reformado. 

Sr. presidente, se eu tivesse a convicção de que o se
nado approvava uma emenda o~ um re.querime~t? para 
que. o negocio f0sse a m;na con?musão, ~hm de red1g1r e.ste 
proJeCto de uma manew.t ma1s convemenle, eu o fana; 
mas receio qne o nobre ministro de estrangeiros, que está 
presente, tome E-ste requerimento como um estorvo á 
passagem do projecto. Não, ser..hores, eu não desejo es
torvar a passagem do projecto, .embora vote contra el!e; 
desejaria que este acto do corpo legislativo sahisse desta 
casa p:ua a outra, onde tem ai nela de 'er considerado, em 
est:~do perfeito; e tal perfeição não póde obter-se nem 
pelo prr,jecto que veiu da outra camar~, e que tem sido 
condemnndopor mim e por muitos outros senhore~, nem 
pelas emendas que teem oido feitas, e que ainda mais com~ 
plicão a sua matcria. 
. Eu à iria que, se quiz~smnos faz?r uma obra rerfeita, 

d1gna do senado, o proJecto dcvena ~er reeons1derado 
por alguma das commissões da casa (qualquer ddlas é 
habilltadl;sim:.~) que, C$tudzmdo ::~s emendas, attendendo á 
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discusr!o, podia offerecrr um projecto que s~ tisfizesse as 
vistas daque'les senhores que entendem que é indispen 
s.avel esta medida; e que ao mesmo tempo veriarnot com 
satisfação passar uma medida digna da approvação do 
corpo legislativo. (A poi.ados ) 

. O Sn. F.ERREIR.l PBNNA. mandou á mesa a 1eguintt> 
Sub-emenda. 

terio actual não possa in1pirar ao nobre senador. a COD• 
Hançi! de merecer uma dele~ação, que aliás não julgo. de 
ordem ~uperior, bem que esteja convencido de que tem 
o mioi>terio exbibido duran~e a su:t extsteucla sufficientes 
guantr:ls de que é incapaz dd abttsarde semelhante au
torisação, ou de qualquer outra ainda de maior alc:lnce • 

O Sa. Dus D& C.UV.A.LDO:- Nem eu disse o coo.· 
trario. 

• Em legar das palavras- pelos diil'erenle ministerios · 
- d • emen:la' do Sr. ~isconde de Abat·té, diga· se-- pe!o 0 SR. MINISTRO !I.OS NEGO CIOS ESTRANGEIROS :-Tanto 
mio· sterio do imperio e novarnen te creado Paço do se- 0 nobre senador baseou a sua argumentação no princi• 
nadQ, u de juuho de 1860. -Ferreira Penna. • pio da confiança que confdssou q11e i~ual autorisação. tf· 

nba sido outr'ora d~da: logo, não é pela olfensa da lei, 
Foi apoiada e entrou em discus1ão. e sim por falta de C()nfiaoça nos exer.utores da autorisa• 
O SR. CA.NSANSÁO DE SlNilfBU' (ministro dos nrg~cio.ç ção, que o nobre s~na~or não a quer conceder. E, s~ 

es-trangeiros):- Sr. presidente, eu não duvidaria votar nhores, o nobr'e senador revt!lou melhor o seu pensa
pelo requerimento do nobre 1enarJor se já nãn tivesse' meoto quando nos dis~e: • Quaes aerão aqu:::lles· que hão 
declarado á casa q11e o goveru, julga conveniente uma de ex.ecuhr esta lei? » 
nova distribuição das materias de que ~e compoem C·S mi- Sr. presideote, o ministerlo actualuão sabe se viverá, 
nisterios acluaes. se morrerâ; mas sabP, e é certo, que está disposto a vi-

O nobre senador combateu a emen.ia que está em dis. ver, sen·1o nilo menos certo que quand(l aceita autori
cus~ão com o projrcto invoc3od<? as d fficuldadt<s prati- sações dfstas é na crença de que as ha de executar. E' 
casque se lhe antolhão. Di•se S. Ex. que da nova subdi- po•sivtl qne assim não seja; mas o que posso asae
vhão de materias resultaria, não só augme"to de despeza gorar ao nobre seo \dor é que a iotenç~o do ministerlo é 
em cada um dos diverso» mlnisterii·S, se não t:tmbem a que acabo de decl11rar. 
augmento de registras e de corre,pondencia; que tudo se Se, _po~s •. o argumento do nobre sen~il.or n~o :e baeéa 
d :rucultaria, e que até o orçamento no novo ministerio' no prwcrpto da confianç~ no actual mr~rs~e~Io, se o n~ .. 
afria imperfeito ou não prderia ser confeccionado. bre_seoador não é mov1do por este pnnctpro, não 'YeJO 

OS D •s E CARV'L 
0

• E - d" . rozao alguma procedente para que vote contra a . a. r... D , ... a . - u nao Is!e uso. emenda. 
O Sa. 1\fi~ISTRO DOS NEGOCIOS ESTR.A.NG El aos: ·· Ma$ Já disre que as derpezas que se hão de elfectuar com a 

disse que haveria. d;ffi,~uldades praticas na eX.PCUGão. aova secretaria não •ão de tanto vulto que causem estra
Confr•sso, Sr. p•esidente, que não pos.<o descobrir taes nheza a•) corpo legislativo. Nao são seguramente ~0:000~. 
difficuldades na passagem de algumas das materil~s de nu 30:000$ que hão de causar ao orçl!mento essa granje 
uns para outrrs mio;sterios, e do pessoal já h:.bilitado ferida rJoe tão graodes receios inspira ao nobre senador. 
nessas materias, desde que não se desattenda :i cr.tegoria Posso bffi mar ao senado, e f~cil é reconhece-lo, que, se 
das ernpr<'gados, nem se augmente 1:1 Jespeza com es•a certos ramos de serviços que se fazem hoje forem, me
mudança. · lhor distribuidos e· mais immediarameote tlscalisados, 

.Se, pois, isso é ex~cto, o argumento do nQbre senador como teern de ser com a cre~ção do novo· mimaterio, rea
não tem a f.,.rç!l que S. Ex ihe quiz dar. A emenda do Sr. lizar.se-hão economias muito mperiorea âs despezas que 
"Visconde de AbJet-é confere ao governo autorisllção para tlla exige. Para prova d.) que acabo de di1.er bastarâ 
fazer a reforma dentro de um anno; o que deixa suppôr referir-me â repartição das obras puLHeas • 
.q11e só depnis de rea liz:1da ~e ha de trazer ao corpo legis- Os nobres sena1ores dizem que os serviços a cargo do 
lati v o o orçamen' o respectivo. ~· m ínistHio do im per i o te em marchado regularmente, e que 

0 Sa. DIAS DE CARVALUO:- A eme~d~ nlio marca portanto é desnecessaria a creação de. qu~se trata; mas, 
tempo se assegurar o governo ao. corpo legtslativo que grandes 

• aommas se hão despendido por es1t.: miaisterio da ma-
0 SR. MINJS'J:RO DOS Nl!GOCIOS ESTRANGEIROS:- neira a mais ineflicaz, a m;IÍS incompleta, e, direi mesmo, 

Se n~o marca. te~ r? decbro q11e concordo em qae a prejaàicial, talvez não sejil acreditado. Qu:mdo fui chefe 
automação seJa lumtada ao prazo da um anao. O go· de policia nesta cô te, estive a ponto de instaurar pro
verno compromttte-5e a Executa-la dur.,nte este .tempo, ce1s!'l a varlos empregados d.1s obras publica~ por causa 
e enrão no orçamfnto apresen1ado ao corpo legtslallvo de d11 plicatas que se davão em .férias de trabalhado· 
no anuo seguiote serão comprthendidas todas as despe· re,, nas quaes entravão empregados d~ certa gradu~ção. 
zas com .a nova creaç~o; · Se não o fiz, foi por haver Sido t:hstrllhtdo da commtss:fo 

Parece, porta c to, que a argumentnção do nobre senador em que estava para uma 011tra; mas creio que o nobre 
não tem o alcance que elle lhe deu. . . . senador ptla província do Piauby ainda se recorda de 

O nobre senaclor, declarando q11e Já se trnl1a concedido que mandei colher .no tbesouro esclarecimentos a esss 
uma autorisação igualá de ~ue se trata, ficou oomo que respeito. 
sorprendido por ouvir·me d1zer que o theso_uro publico Ora, porer-se· ba dizer q~e o ministro do imperio era 
nacional, devendo ser reformado pe:!a mane1ra consagra. 0 culpado de: taes irregularidades ou prevaricações? Não 
da ~;~a constituiçâo1 o foi por uma delega.ção cooteri.(h ao certamente, porque n~o podia aaber de~Jas, e não podia 
governo. c Mas, disse S_. E:x., esta automa~~o é mm am-. aber porque lhe r~ltava tempo matenal[para exercer 
pia. • ~~ p~'o c~nt,rano entendo., Sr. presJdente, q11e é. a necessaria inspecç~o. . 
eU.a muttJfSt~o 1tm1tada. Não se trata de crear ne~bu~. Digo mais, Sr. prendente, que não sei me~!!!o como a 
ramo de serVIÇO, trata-se apenai de dar melhor d•stn respeito de assumptos semflhactes possa o m10rstro con• 
buiç1i.o aos já ~ubsist<'.ntes; .e é preciso, senhorer, que tentar-se só mente com inform~çõea, deixan1o de exer .. 
tenbamos em vil-ta uma circumstancia pocderosa, e vem cer por si proprio 1bcalisação visual, permitia-se-me a 
a ser que os miniaterios são os ilrttrumentos pelos quaes o expressão. Não posso comprthender, par exemplo, um 
poder executi'o exercer ~ua acçlio, e eu direi mesmo· bom ,ystema de coloni$ação sem que o miniatro vá pea• 
que ao poder executivo é que compet-e fazer a dlstri· · F{la]mento visitar as colonlas, verificar ae as localidades 
Lufçli.o do serviço, para que a sua acção poua ser t'Xer-, são as mais apropriadas, e conhecer do procedimento dos 
cida com mais uoifurmidade e efficacia. colonos e do estado em que elies se achão. 

Ora se nlio se trata de crear novos serviços, se n:io se Senhores, quanrlo se trata de melho·ar qualquer ramo 
tr&ta do at gmento do pessoal, nem de quulquer outra do serviço publ!co não é a despeza a primeira cousa de 
de•peza onde esse alcance na autorisaçao? Etn verdade que se deve cu1dar; o que cumpre antes de tudo é es• 
nao pos;o perceber; pareceu-me antes que a ar~umen. tudar a materia, até mesmo porque desEe estudo resul• 
:taçlio do nobre Jeuad?r ba~cava· s.e no principio. da t~rá. o proveito ~e ser !> mrlhoram~nto etrectuado com_ a 
,colJ.Q;:ur~~· Nesse caso ~111to, Sr,. prutdeutc, q1Ic o mmis· wa1rma cconomm po~sivel. Ora, nós aabemos quaes lll.O 
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em geral as condições de no.·sa população, para esperar. 
que o estudo a que me referi sc·ja por ella espontarlell~ 
mente feito. · 

O homem rico, o fazl n:.leiro, o negociantE', vivem ror 
aFsím dizer rscravtsa(]os pda sua propria fol'tun;t, dedi
cão todo o tempo á direcção dos :eus negocioa partícu· 
lares. 

Fóra destas cl~sses, tem• s os funccionario! publico::, 
entregues exclusivamente aos cargos q11e ex e r cem na 
administração. A mdlOi que não rrjão especialmente 
incumbidos de estudar um ou outro dos ramos du serviço 
publico, não lhes sobra tempo p~ra isso. Entre nós nãn 
l1a, como em alguu~ paize~, uma clas~e que, vívfndo 
de renda certa, tenha tempo para ~pplicar a su: 
intelligencia a e.>tudos cujos fructoi s:w verda.leiros 
auxilarc s para as administrações. Não aconrece <m nosso 
paiz como em outros, onde os inqueritos e os lX·,mes 
espont~neos se oll'erecem depois ao governo para faci
litar-lhe a resolução de grandes problrm:ls. 

Pois póde-se diLer, por exemplo, quP. o Fyftema de co
lonisação e~ tá bem estudado entre nós 1 Não 'ronhecf'mos 
nós tollos o estado da nossa olimenração publica? e o que 
se tem feito? Sabemos que o no lHe :eoador pela provm
cia de Pernambuco, cujo espírito é sempre tl!o atihldO e 
viril, apezar da idade em que :e acha, desejando provi
denciar :obre tão imporrante objecto, tra·ou de pedir in
formações aos presidentes de provinc;a. E~sas informa
ções vierão; mas que u•o se f~z dei las 1 Chegou c• paiz á 
conclusão de saber qual a causa por que os generos de pri
meira neces;idade teem-se elevado a um preço tlio exor· 
hitante ~ 

Ternos problemas sociacs e econ om=cos de tramcen
dente importancia a resolver. Quem ha de encarregar se 
de averiguar cs factos e tirar de' les uma conclusão sum
ciente para a devida wlução de taes p·ob!emas? Será o 
mini~tro do irnperio? 

0 Sn. VISCONDE DE ÁLDUQUEf.QUE:- E' o da filzenda. 
0 Sn. MINISTRO DOS NHGOCIOS ESTRANGEIROS:- Se,á 

o da fazenda, que tem uma fiscalisa :ão immensa a exer
cer sobre todo o palz, e para a qual todo o ~eu tern po é 
pouco? Note o. nobre senador qtJe, além da li>callsação, 
ha outra cousa, ha a crt>ação; é preciso que h~ja tempo 
para se empregar no exoml:l dos factos e suas relac,õPs. 

O nobre sertador não dc~conhece que a classe da 
lavoura precisa de protecção; mas parece que quer 
negar a conveniencia dé se prrp'rcionar prot(Cçào 
a e•sa importante elas e. Senhores, emqumto a noss;. 
la.voura ~~ compuzer de proprietarios e de escravos a 
vidl agr ICola será E: em duvida uma viJa facil, porquE' 
mandar e ser obedecido é muito simples; maP, pergun!o 
eu: serão e: tas as condiçõ s futuras do nos~ o paiz l 
Não vêdes que estamos em uma transição·? Não vêdes quf 
dev• mo3 passar de~ta Jituação economica para outra 
muito diversa 1 Não vêdr s que temo~ precL ão de habiLt~r 
a nova geração de proprietar:os, pua qne possa viver em 
condições diversas da actual. 

A nova geração de proprietarios tem de tratar corn IJO
meos livres, que n:.ío estão o.1s condições dos escr~voJ; 
c pergunto eu: a conuição dos proprietari(ls não se tr r
nará então mui1o mais clillicil? Não precisaráõ de in:truc 
çlio pratica para pcderem t:rar ·maio es van'ªgens rlt• 
nosw solo? 

Disse-se qu~, re entregarmos i;so á acçi'lo lenta do 
tem r o, poderemos colher result~tdos; póde ser, m~s em 
uma época muito long·nqua. 

Fallou-sc da importancia drsta delegaçãr; mas eu r bsrr 
varei que delegações teem sido dadas de natureza muit, 
mais Jmportmtt". Uma das attribuições mais transcen
dentes que exerce o poder legisJath·o é sem dávida ai 
guma a da crençll.o de imprstos. Entretanto quant;;s ve 
zes não tem tido o goremo < utoJ isação para reformar a~ 
tarifas do imperin? 

O caso vertente não tem um to I alcance; tr:;ta·se Ppe· 
~as de pór em harmruia certos ramos do rerviço pu!mcl 
Jft errados por lei. Eis to da a dcl1'gnção, contra que sr 
oppõe o nobre senador. 

Po t1nto, Sr. presidente, tendo eu já manifestailo o 
pensamertto de que o governo reconhece a ccnvenienci~ 
de uma melhor distril>~iç<lo dos tral.alho$ a caruo das eea . . ~ " creta:·1as exisTentes, e r1ao enx1•rgando nrm illegalid~de, 
nerol'l~llic_u,dade~ prat cas na em~>nd;J que o autorisa para 
essa dls:n!Juiçi'lo, n~o posso aceitar o rt querimf ntc que 
o nol>re Fenndor tem de ~presentar, e continuo a votar 
pelo proJecto c0m a emenda. 

0 SR. DIAS DE CARVALUO offereceu o Eeguínte 

Requ· rimento. 

• Requeiro que o projecto C(~m as emendas Sf:'ja remet• 
tido 1s commissõrs a q'uem está afrecto o exame d s re·'" 
formas das secreta r ias tle e~tado, para proporem o que jul· 
garem convrn ente. Paço do senado, 23 de jur,bo 
de 1860.- Dias de Carvalho. • 

Foi ~poiada e entr<'ll em disru&~ão, ficando entretanto 
su<pensa a d~ materia principal. 

O SR. SOUZA FRANCO: -Peço a palavra. 
O Sn. PRESIDENTE:- Tem a palavra o Sr. Souza fr; n

co; mas perrniu-.-me dizc·r-lhe que a tliscu~stlo agora . 
d~>ve exclusiva,nente versar sob1 e o requerimento de 
adiamento. · 

O Sn. SorzA FRANCO:- Eatão fica-me livre a segunda 
vez de !aliar va ma teria. 

O Sn. PRESIDENTE: -Sem duvida. 
O Sn. SouzA fRANCO: -Sr. pres:dente, além do aca• 

nh;.mf'nto 01 dinllrio c<·m que tomo a palavra na casa, sin
to ainda m~ior qunndo tenho ele toma-la (e é esta a se
gunda vez ne:ta q•1estãu) deroiJ de ter fallado o Sr. mi
ni~tro do.1 negncios estrangF-iro~. Jlntretanto é porque 
acho Das proprias pa!avras de s .. Ex. a dl'monstruç~o do 
zelo corn que ell~ qutzfra que forsem dirigidt'S os ne
gocias publico,, é porqne ;. cho n •s @Uas propriás pala v ui 
a demonstração da 'VOntade que elle tem de que a al
minlstração publica fosse ma1s regular, que eu tomei a 
palavra para, defendendo o adi~mcnto que se ar·resentou, 
mostrar ao mesmo t{'m;:o aos meus nobres amigos do 
ruínrsrerio que os seus esforços teem um campo a que elles 
se devem dirigir e no qu<1l pc ãem ser muito mais ellicaze:. 

Sonhare~, não assisti boatem á difcussão; m~s .da de 
hoje, da discussão ~.nterior e· do que se me disse que se 
passou n:1 d:srm~ão de hr ntrm, o que creio é que o pro· 
jr:cto esta re~onhecido muito d~fcituoEo, muiro if:S!Jffi· 
ci,·nte para o fim que se tem em vista, com defeitos taes 
que é impossível tolera-los; e que não faria lt~'nra a..> se
nado que urn tal projecto sabi~se approvado ror e'l:=!. E 
isFo é reconhecido até por ~qutll!el p:orrio~ que aciJão 
que a medida é nrcessaria, é indispensavcl. Ha, portanto, · 
a conrJemnação geral do projecto, e um projecto condem
nado ror to-Jos não r6dt: passar hl qual está. 

Ora, o que prcpõ: o meu nobre amigo ser•arlor pda pro
víncia de Min;Js-deraes? Pr1 põe 11 cous~ mais razosvel do 
mundo. S Ex. di;re : • Não quero f.Ó' estol'vos á pa~sa~ 
gem do proj(•ct•·; m:;s deseJaria que elle sahisse d;gno do 
$CCJado, digno do corpo legislativo; que nâ:l fos~e ex· 
po1· 6e a graves objec~õe: na out1a carnara, que não fos1e 
afli dar Jogar á ctnsura de que o senado nao teve bas
tante cuidado com a sua pas>agtm. • 

0 SR. MINISTRO DOS NEGOCJOS ESTRANGEIROS:- Já 
veiu d~ lá. 

O Sn. SouzA FRANCO: - Que tempo se gastaria co1l 
o rxpe'l~ute de ir o projecto a uma cl)mmissfio? As 
·omrnis)•)e$ do srnHlo são todas compostas de amigos do 
min'sterio; todos os "·na io·es 1 stão promptos e di~p stos 
a prcsr.:1r apoio ao mini~terio, segundo suas convicções. 
(.lue du~;dJ ha em que vá o projecto a urna comrms&ii.o? 
Elia apreH•ntaria corn a mal ·r brtvidade p0ssivel o seu 
rarccer, ~provcitando-se das opiniões que leC'm sido 
eu:.mciadas na casa o emend;1ndo o projecto no sentido 
la maioria dessa: opiuiões. 

Senhor1 ~, só uma razno haveria plra que vot~ sscmos 
'< m maior n tlt•xl.io por esto prPjcc:o, e cs•a razllo seria 
" da na. maior urgencia. l\1,1s c~ta indispens:~!Jilid,,d~: c 
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urgenci:l devcrião basear-se no: conhncimentos qne Lives 
sem os de que o minisLHio ou o Sr. mini:Mo do imperi1) se 
oer.upava exclllsivameote das ques·õe!l a que o mA~mo 
pr(\jecto pretende s~ti~fazer: e o qtte vemos nós? Ne · 
nhuma d .s que~lões que dizem resre\to á agricultura são 
traludas ~gora; mubuma du que:tões que deHm trazer 
me1horame>ntos ás in.lustrias ~ào tr;,tadas pelo Sr. minis· 
tro do imp::>rio: ou, se o Sr. ministro do imperio trata 
dtllas, é tã•J habilitarlo, tem t:mto tempo de solHa p.ra 
tratar de todus as que~tões, que ainda está ~mpregando 
seu tem')lo em que~tões muito diver.sas, nestas que se 
cl1amão urgentes. 

Olhando para o mini5terlo o que vr mos? E: que só o 
Sr. mini~tro do im ptt i o está em sceoa; só t Jle parece 
t~abalf.lar, só eltc faz propo,fas, ou promove por via de 
seus collrgas propostr.s suas ou de seus amig.,s, só f'lle 
entretem o corf'O legi•l<•Livo corn grand1•s rdnrm;;s. Ora, 
como nil.o r,osso de fó·ma neuhuma acceder a qualquer 
opinião que me \iesse di1cr que o Sr. min;stro ao impe
rio abandona as questões urg•·DtfiS da llClualid;;de, as da 
r.gricultura e industria, para trJ ta r de reformas eleitoraes, 
para tratar de reformas arlrt•in:s•.rativas, talvez boall, mas 
não urgeotes, devo acr, ditar que S. Ex. é suilicicute para 
"tudo .... 

0 SR MINISTRO DOS NRGOCIOS ESTRANGEIROS:- 0 
que o nobre sen~dor está dizendo prova. cm favor d.l di 
lisão d u ma terias. 

O Sn. Souu. FRANCO:- .... trata de materitJs urgen 
tes e Ltlm ttmpo de soura p:u a occup~r a alttnção das 
camaras com materías que não ~ão de urgente neces:;:i
dtde. Na verrbde, o Sr. min:wo do imperio é o ministro 
que cam'nha que toma a si faz r pafsH rt:f'ormas sem 
conta; e r:~z!\o ti~ha o rueu n1 bre am:gfl, senador pela 
p•ov10cia de Mioas-Gerae,, quaodo" dizia: a Dt•sconhei(O 
o partido consenador; nào ~ejo senão o partido refor 
mista, nlio vejo sen~o rniuistros reformadora$, mini~treos 
que querem rcrorruar tudo quanto h a. • E eu, que co· 
nheço muito os mfmbros tlo miuisteri0, eu, que dou 
muito pelo seu zelo, eu, que tenho conthnç~ n .s sua~ 
intenções, admiro-rue de que lhes toooe a dianteira quasr 
exclusiva o Sr. miní$tro do ímperlo .... 

0 SR. MINISTRO DOS NEGOCIO!! ESTRANGEIROS : -
!São apoiado. 

O Sa. SouzA FRANCo:- .... e tndavia não ~e occura. 
porque não pó.le, ••gundo ~e díz, tio que é mais impor 
tame, das necessid;•de& da ;;griculrura, das ntce~bidJdes 
das indu~trils, ero benefi iodas quaes se quer cre11r eslt 
ministerio, dizendo que é indispensavd para que dell~!i st 
~rale I O Sr. minist· o do imrerio ó, pois, o unico mio is 
tro que cnminh~, é ou conlinúa a ser verdadeiro miols 
Iro ili:leraute. Não vejo sen~o o Sr. ministro do iruperio; 
vejo nos outros a r1 corda1;ão dos meus respeitos e da mi· 
nha amizade, a recor.ia~ão do zelo que lhes reconheço~ 

. da sua illustração i porém não lhes distingo a iuicil.ltiva en: 
cousa al~t;ma. 

NinguC"m ftdlou em confiança ou não cona D\a no mi· 
u~s~eno: é de um· grat~de principto que $C trata, dt. 
principio das delegaçõe@, 

O meu noure aruigo senador pela província de 1\Iioas. 
Gcrzes fa!lou de EOrte que não nos deixou nada a di
zer, tocou em tedis as que~tões da romeira m ,is lucids, 
clara c concluriE·nte. Elle já o d;sse : trata se de uma de 
legação legi~lativa de suo, ma importancia; emquanto C' a 
o projecto o que 1c redia era a rdorma da secretaria do 
imperio; mas depois da apresen'ação da cmcn~a o que 
se pede é a reforma de todas as secretarias, é o dirtrto 
de passar attribuições, empregados, ;~rchivos, de um wi 
nisterio para outrr•s; 'm uma palavra, o direito dt: fa2e1 
uma romp!eli> mudança oa tl'recç~o dos negocio:. puLii· 
c o~ quan:o aos agrntt:s prineipaes qu c te em de trat::u 
dclles, 

Supronha se qtJe ao min:stn:o vinl'a a i ~éa de pas~ar 
O$ cvr1 o' polict~cs para a guerra, de Hmccionar o pt ind 
pio de que os d.legados c IUUdt.lo•gados c:lcvem ser mili 
tares lt•vdos dos corpos policlat's; supponha-~e que uo 
m:ni:;Loio v n1.:a a idca do outrrs reform s dl·stc quibt.~: 

como nos havíamos de opr ór depois de feita!!? E~ lava em. 
iCU completo direito com o v~go da ''e'eg1•ção. 

Nan quer isto dtzrr, seuhores, que quaodo se trata de 
dtlegações não se deve olhar muito ao ministro que as.. 
•·xecuta ; e eu tenho d, do provas e hei ele .cont.iou~r a 
da-las de qne, se me pe• suadhsc de que scrião os nobres. 
ministros act uacs qut! havião de ex• cu ta r a delrg:'ção, eu 
seria um p0uco m•·nos eseas~o dt·llas, pela C•. nliar:ça que 
tllf'S me lcrm illC'rc·cido a'é ultimarrente •. 

s. nhores, não é possível que se augmentern muito as 
despez~s? Creio q11e uma das f'meod~s d.z •. alterar os re· 
gui<Hnentos •; d~ sorte que vamos outra vez ficar exacta-.. 
n eate n.1 me~ ma pos;ção ~nterior. 

O SR. PR•SIDil:NTE,- Mas isto é di~utir a materia 
P' ÍLICÍ pc.l, qne n:!.o está !!ID discussão. 

O SR. E=oou FRANCO : - Como l1ei- de sustentar o· 
adi<lm C!ltO 1 

0 SR. PU'ESIDENTE:- 0 honrado t\'lertbro está discu-.. 
tind.l a mate ria principa·J, e não o adiamento proposto; e., · 
se assim continuar, eu não lhe poderei dar m•is a pala v r a, 
quando proseguir a discussão da mataria que se pretende. 
adiar. 

O SR. SouzA FRANCO:- V. Ex faz-me o favor de 
mandar o reque im; ntp, para PU ver nas StJas prorrías 
p<lavras o que po!so d zer. (E' sat .•j<ito e lê.) O meu. 
nobre amigo quer que h~ja untf"rmitlarl~ nl•S provil~o
cias que Se devem tu mar a rcsreito d •S reform~S daS Se
cretarias c<.m e~ta nova n·forma: dtqui se conclue que o 
meu nobre amigo bem ,.ê que ha po.siLiliJade de nfor
marem-se d<! U<iVO auecretatit~s de eltado; e, sendo cl!i.s. 
rtl'or mbdas, corren.os o risco de ver pHa o futuro urna 
reforma i~.ual a essa que ainda o corpo Jegi~l;,tivo n~o 
pôde approvllr, e em virtude d11 qual nao só m'l e tantos 
contos se gadão improticu. mente, como se nomeou tão. 
grande liUUlero de eroprrgad(S que os rroprios Sr.r. 
ministros d zem qne esse~ <·mpregados 1 odem Hr tirados. 
da;; secretarias txistc·ntes para a Dt.\'a que 5e tem d·~ 
formar, e até para a do consf,lho. de e t. dó I 

Pr.sso ter a couliança, e tenho, de que o ministerio 
actuHI faria a ref01 ma no senti,!o até d.e coarctar esses. 
csb:•njamentrs que houve nas refl.rm:1s anteriore~; 
mas, senhores, nós que já vimos c temos visto em .totlo 
o tempo os J•erigos dessas cvntiauas r e for mas dos regu
lamentos das secret«ri.a~, para que queremos incorrer de. 
novo nesses rrer gos? Não ha talvez exemplos, ou se ha 
são r~ri~dmos, d~ q•.lC uma reforma de secretaria cão 
tl a"a augmento de peuoal, e, portanto, l!Ugrnento da.s 
des~ e:.B que CfiD eJl~ se f~zem. E.' e~ ta a razílo por que 
o me11 uc,b!'e amigo prd~ que o prCljecto Jeja remdlido 
á commissfio, pa1a que ella, pelmndn muito nisto, limite 
a1 rel'orm~s, coacte os abusos, e cmfim torne eEta nova. 
autorisação tbl que possamt's a 'o; ta-la. 

A'ora d rei ao meu nobre artigo que não traga a rc
f,,r~a do therouro como um exemplo de refo ma Lem 
ftlit~; o meu nobre &migo tahez nílo tivesse tcruro de 
examinar es1a rf:lforma. 

0 SR. MINISTRO DOS NEGOCIOS ESTRANGEIROS:- Fal 
ld de delega~ões. 

O Sn. Eouz.\ FRANCO: -Eu f;J!Io doa perig·s de dele
gações, perigc.s q' e se reconhfC• m, e rn.UJtos, Ul reforma 
do th,·sNJro. F01 em virtude dr.st., rt for·ma que questões, 
que pe:la constituição devião s~r ju'g:~dac pi' lO roder ju
dtClal, s~o hoje Julgadas pelo triLuuul cio thesouro sem 
te curso nenhum; lo1 i m vittud~ desta r, fQrma que o tal 
~y terr·a : dmiubtrativo tem s1do levado a ii~J pocro quo 
ofio comporta com os principies do go•eru.> !Cp!CSenta· 
tivo; foi em vi·tuJe ~c·sta rc fo:ma que se v!lo tr:tnsplan
tan.:lo pnra O DO:SO pa1z todos OS obuses, a prelC:\(0 de 
apcrfdç··~Hnent•J, Acostumados a leitura d(IS IIVH•S fr~n ... 
rezes ~cdu~ldm pela Le leza appatenttl dos reguli.mrutrs 
f1anc~zes, qucrc·mo. f.12er que o llti•Sll Sfj~ dirigido como 
tem sido dtrigid,, a França. 

Selrbores, tll::;o muito stncera e co,·dialmrn'c que é :6 
,~oJio,:arHlo se c srnado 1..10 mew tcrmoiH ces~ario C•: ntra a 
exHger:uJtc) de um lado e coutr<t a o: gpr:.çi\o de l·ttlro 
laJe> q'1e IJ<,Vtmos de m<ntcr 11 con~litUtl;iio e torou c:.da 
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vez mais firme o systrma monarchiro rl'presentativo; e I por vezes sem conhecimento de c~us:a, e poriuo llJ ma· s 
'ô as.1im é que haVfm s de contr:buir· para a prosperirl .r!e das vezes gasta-se nm to mais do que fôra preciso. 
do imperio e para o r e• peito a que o senl!do tem rliuito;. Lembrarei,. por exemplo , as communiccções para 
mas se, rm logar de 1ermos executo'es da constilllic~o, Goyaz. São communicac;õ~:s multo importantes; a questão 
entregarmos tudo ao governo,, o p~iz nos d:rá: • N:io dos generos alimentícios está em grande parte ligada a 
vos incumbi de dar ao governo estas attribu'ções, que eJI;,.s, porque a provincit dt G· y.z e a de Minas-Geraes aãG 
erão vossas; incumbi-vos de exerct-las ,I), me•mos e as que furnec.·m uma das principaes condiçõc-s de nosso 
ele as zelar, incumbi-vos de fazer ~s leiJ e ao poder exe- alimento, as ca·n~s verdes. ·Destrna o or~ameJjto 100:000$ 
cutivo de executa-las. • p-.ra melhoramento das estr~dJs de S. Joao d'EI Rei para 

Voto pelo: di~.m~nto, na e'perauça de que a cornmiuão Goyaz: porém examiuou-se se é e~ ta a melhor direrção? 
ha de propor meios que s;;.tisfaçã·> os no bus m:n ilros. E o resulrarlo é que emprega-se esse dioheiro 1em preceder 
Eem mtregar ao poder execut1vo 0 d'reito de fazer lE-is fm os necessarit s ex~mes, e dilhi a pouco se conhece que a 
m~teria tao importante como é a orgauisação dos minis- direcção da e~trada deveria ser outra; e qual a causa 
terios. disto 7 E' que se tomão resoluções fero os dados preci-

sos, d<tdo~ e esclarectmentos que ao miCJisterio incumbe 
O SR. C~RNEI\\0 DE CUIPOS: -Sr. presi.lente, hei prtparar e fornecer. 

de vot<'r contra o requerimento de adiamento que fSiá Como estes exemplos outros se podem dar; e, ã vista 
cm discussão. de tBntos dinheiros compromt,ttidos por ignorancia a esse 

. Todo. o senado, ou quasi toei~, _está. conco:da en;t que 'espeito, pe1guntu se não v1de a peua crear um mioiste4 

os serviços marcados para o mmuteno do xmper10 t:X r i o qr1e attenda m~ i~ especialmeote para htn. Aquelles 
cedem as forças de um aó ministro; supponho me&mo que entenderem que o serviço t~m sido bem feito devem 
que o nobre senador que acaba de sentar-•e Dão póJe votar contra o prl\ject(l; mljs aqudles que enUndem que 
fôr em duvida essa veJd::de. elle não o e~ tá bem nilo podem deixar de votar a favor. Se 

0 sn. souz.-\. FRANCO:_ Não me deixárão entrar no as cousas continuarem no estado em que se acbão muito 
desenvolvimento da m 1ter1a. dinheiro confo•lHá a ser gasto em todos esses ramos do 

terviço sem mait•r provei10. 
O Sn. CARNEIRO DE CAMPOS:- Sendo atsim, cre:o que Note o senado um outro exemplo: a estrada de ferro 

conscif ncios&mente não 1e pód::l de1x~r de aceirar uma d~ D. Pedro II, e a estra•.la da companhia União e In· 
proposta q~e, allivianllo o ministe~i? do_imperio de parte doltria; talvt-z daqui a pouco tempo parte rla estrada da 
d~sses serviços e d:tndo-os a um mtt:HterJO novo, perrnitte companhia União e Industria flqr:e inutilisarla pela es .. 
que os di versos ramr. s do ~erviço publico actua I mr ute a traja de ferro; e entrtt~n~o ga~tao-se 2UO:OOP $ a 300: 000~ 
cargo do ministerio do imperio sejão bem a\tlndidos. ~m c~ da uma legu:~, mesmo de estrada de rodagem. 
~e todos CS D(lbres sen~dous estão persuadi rios de qne 0 ~R. MINISTRO DOS NEGOCIOS ESTRANGEIROS: -E 

um :ó ministro não tl'm tonpo de attenàer ãs diver~a~ in- ás vezes ainda maii. 
cumbenci;,s que estão a cargo do ministerio d·J imperio, · 
a conclusao é que elle$ enttndem que muitas dessas io- O Sn. CARNEIRO DE CAMPOS: -De que provém isso? 
cumbencias esta o até agora mal atteorlidas ou dosempc- A. t(lpCigraf•hia do DI'Sso páiz é um dos dados para o !ao~ 
nhadas. Ora, qu:~es sao esses ramos do serv•ço? Sã•> dos çameuto deS$1\S eslradas; o assento e import~ncia da po. 
mais ímportcntes para 0 paiz i entre ellcs 0 dos transpor- pulação in.!ustrial é out o da lo: tudo isto não está e1tU· 
tes, porque eu culloco em primeiro Jogar tudo quanto se Jado e pouco se estuda; e eotrt tanto vão-se lançando 
refere á~ vias de communic1•ção, qlle é do que mlis pre· ao acaso as e-tradas e os nucleos do! coloaisação. 
ci:a a lavoura, qliR. é noJsa pnocipal fonte dé rique- Torno a insistir a respeito da coloni açllo, materia em 
za. Se 3Ssim é, 0 que quer di2er preterir ttrnl me- que tenho pensado lia muitrs habitantes de llOS!O paiz 
dida que se julga conveniente para melhor attr:nder-se capazes de trabalhar, mas que VIvem ocimos, e portanto 
a esses serviços? E' dizer que :e concorda t>m que elles ã c•Jsta dos outros i mesmo para a se~:urança individual 
continuem mal feitos, coruoretl.!meote teem silo até agora. é preciso o e~prego de medidas que o~ ch~mem ao tra· 

balho. Creio que por outros meios nào tertmos augmento 
Como tem ido a colooisaç~o em nrs~o paiz? A ermo, de braços suillcientes; o m11is é estarmr:s distr~hrndo, 

g:~stando·se muttos mil con·os d~ réis. Poder-se ha obter para obter uma cc.lonisaçllo insigoiGcante, grande parte 
braç<:>s pvra a uos~a lavoura sem importa-los do exte· dos fundos pubticos, de que tanto precisamos. 
rior ~ Estou persuadido que sim ; estou persuadido que Sr. presirlenre, ra1lei na e1trada rte Goyaz P<'rque julgo 
em ncsso pm; ha muita gfnte que pôde trllbalhar, ha que 0 governo deve attender já para isso. lia uma cond· 
muita gente ociosa, que por "alta de medid~s convc nientes gn~ção para o tr~elhoramento da fStrac.la de 1\fio~s-Ger:~es 
nllo é cham2da ao trabalho. Nós gastamos milhares de para Goya1; mas a e~t·ada não deve ser só de !Uin8s-Geraes 
contNi cm iDtroduzir colonos i entretanto que com muito p~ra Goyaz, deve tombt:m communicar com a Cópital do 
menos, desde que houvesse medidas propnas, e entre ou- rmperio: portanto, a flirt cção deve ser tegundo esta con• 
tru as policiaes, 1e poderia obter este resultado, chaman d'çao. Se !Jllo houv~r um •ystema mais p• n~ado acerca 
do ao trabalho a gente valida que em todo o nmso paiz d( sr as commuoicllções geraes nsifa ae póde fazer com 
vive ã custa dJquelles que trabalhão c teero alguma cou;a. esperança de um re1ultado proveitoso. 
Invoco a este respteito o testemuoho.daquelles que teem Dem:lis, a falta da inspecção e da ft~ralisação, que ó 
conhecimento das provinci:u do iot~rior. Não tenho conbe nfcesr a rio existir a respeito de todas as obras publicas, é 
cimento de muita; mas claqut-ll~s de que ttnho ndicia tambem uma circumstancia pela qual os dinheiros pu· 
posso afiançar que ha rouita gente aue pó.te ser chamadói blir·os podem aer mal d~s13eod dos c perdidos. 
ao trabalho. sem essa gr·ande dest>t>za que ha annos f<~ze Quando um individuo tem a seu ca.·go tão variadas 
mM, para obter poucos colon: fi, Lança se a esmo. um incumbencias n·lo pó 'o auend13r a ellas conven:ente~ 
llUJ}Ieo de colonisa~ão aqui, outro alli, outro acolá, e mente. E' verd. de que ás repHtiçõ:•s d,1 fJzeodll incumbe 
àssim temos de,pendido millmes rie cc.ntoa. a verificação de contas ; mas tambem ás outras rep•r· 

Qual é 0 11 ystema qll•1 tf'm<•S relatlvamrute ás nr.sm tições que rão são da razerda deve perLencer morali
'Yias de communicaçào? Nenhum; raz·se quasi tudo ao sar essas despezas: além do exame arit'bmetico que 
acaso; tudo, sem conhecimento da \ClpClgraphia do põiz compete a rf'partições propriamente fidcaos, ln outro 
e outras cundi~cJtl~ do !lmç, mer1to de estr:qJas. Lem ~xame que p~:1 tence a outras repa· lições. 
br~~~e um .emprezarlo de fazer uma t>strada em certa di· O nobre senador que acaba di! Sl'n'aNe observou que 
recção, dá·5ie· lhe auxilio, gira~tias, etc.; dah1 .a pouco lhe parecia ~ue o mioistnio mesmo pouca importaocia 
tempo apparece ontro emprezano ctm o, tro proJeCto de dava á adop1;ão de11re pr~'jecto, (\U ao menos n:io ~ t}nha 
estrada, e obtem igu)er favores: ID8S • llnal acr ntece que por tão urgente e de tant~ monta, pnrqur! o S • mmJstro 
esaas cm:uL.s cruíão-.~e e intliÍiistl.f)-Stl em grande p rte. do imperlo, que é, seguntl•) d1sae, o ministro que se apre~ 
O corpo lrgi~lati~o tem decrt't1do auxilio,, c ~uxillos, não 'eotava mais salie~;te, ru o vnico miviJilrQ que cami· 
de~cClnhtço, ctnvenicntc!', ma~ direi que teem s:do d.doi nba1 não se occura cClm as providcncjas deJlc. Observarei 
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qnP. o sr: ministro do iroperio parece-me que se tem em
penhado por uma rtforrna eleitoral e por algumas refor
mas administrativas. Mas vejr, <o par disso que o Sr. ministro 
da faunda trata lambem de uma p1 ovidcncia importante 
e da maior monta e urgoncia para o paíz, como é o me
lhoramento do me;o circulante, cu, como charnão, que;· 
tão bancaria. Esta questão não é de pequena importancia, 
e o Sr. ministro da fillenda é qu~m se apresenta, como 
lhe cumprt•, procurando a solução que lhe parece mais 
razoavel. D~m&i$, o minis te rio deve ser .um todo; e as 
medidas propostas por um ministro são de todos, perten · 
cem a todos; e, no ca;o deste proJecto, promovendo o 
mini;terio a sua discussão e adopçf.io, é visto que o Sr. 
ministro do irnperio, louge de o ter em pouco, conta 
com clle para melhorar a administração publica. 

Por que razãt', porém, disse o nobre senador que o Sr. 
mitu~tro do ir:nperio poueo se importa com este p:ojecto? 
é porque o Sr. ministro do imperio empenha-~e por uma 
rdorrua eleítond 1 Perdóe-me o nobre 5e!lador. Não acho 
justa a sua ob;ervação. Se o Sr. min:stro do imperio 
julga, por exemplo, que no corrente aono, que é o ul
timo da legislatura, uma das maiores necessidades do paiz 
é a reforma da lei eleiloral, se esta é a sua convrcção, não 
se lhe póde est1anhar que promova semelhante reforma. 

Não digo que elle tr.nha razão nisso e qae a reforma 
que prelende seja a mais con venieute; mas, se entende 
que as eleições são ftitas de modo que podem até per
tur.bar a pn do paiz, não deve. adiar esse mgr~cio. Se eu 
estivesse na pos1çáo de:le e e~tlvesse convencido de que 
a lei eleitoral devia ser reformada, de certo que procede
ria do mesmo modo que S. Ex. está procedendo. 

E em verdade, senhores, depois do que vimos na ulti
ma eleição de dc{lutados, depois dessas duplicata~, que 
:mnunciao na futura eldçào triplicatas e quadruplicaLas, 
me parece que com elfeilo to~na-se urgent~ providenciar, 
em ordem a acButelar a repetlçào de taes factos; porque 
não sei o que será de uma legislatura com 3 ou 4 deputa
dos de cad:t circulo eleitos por 10 ou 12 voto.~, e que se 
apresentem cada um com o seu dip!Clma. Não er:nitto 
agora _o meu juizo sobre a reforma que o .~r. ministro do 
impeno está promovendo; não é occas•ao de faze-lo; 
mas qu.: precisamos de algumas providencit:s que olJstem 
o mal de que fallei é indubitavel. E~wmoa no ultimo 
anno da legid.tura, e, se alguma medida deve ser tomada, 
parece que o deve ser desde já; por isso acho muito ra
zoavel o ernpen)IO do nobre ministro. 

Quanto á questão de que se trata, Sr. presidente, já 
expuz a minha opinião. E1tou convencido de que, se a 
administr:.tção d;~z obras publicas e a que se refere ao• 
melhoramentos da nossa lavoura e outtOS serviç•J.s que 
hoje pertencem ao miai> te rio do impe; io contrnuarem 
como vão, nessa quasi cegueira, entregues ao ac~so, o 
resultado será cSL!'agarem-~ecunstautcmente, não 40:000H 
ou ~0:000~, que. é em quanto pód:~ importar a nova secre 
taria, mas milhares dJ coutos. Voto, portanto, contra o 
adiamento proposto. 

O SR. VASCONCELL05:- Sr. precidente, o discurso 
qac ~caba de prol'edr o nobre sem dor pela província de 
S. Paulo pode provar até ce1to ponto a necPssidade da 
creação d~ mais uma ~ecretaria de estado. S. Ex. dt~cor
reu largamente, como o wnado ob~ervou, sobre os incon
venientes que remltao da falta de forças de um só homem 
para dirigir a reparti11ão do irnpcrio. Neste terreno, pois, 
a discussão, como V. Ex. vê, institue-se outra vez sobre 
a materia priacipd, fit:anào de parte a questão ~uscitada 
pelo adiamento. 

O ·sa. PRESIDENTE :- Emquanto se tratar do adia
mento não se pó:le discutir a materia p1·iacipal, como 
já declarei por preven~ão ao Sr. Souza Franco quando 
lhe dei a palavra. 

0 SR. VASCONCELLOS:- Náo se poderia discutir se o 
n:Io tivesse feito o nobre senador que acab.l de sentar~sc. 

O SR. PRRSIOENTR:- Mas o Sr. Carneiro de Campos 
nada mais fez dl> que reJponder 1\s observações do Sr. 
Souza Franco, estranhas â qucsmo do adiamento. 

O Sa. V .ASCONCELLOS: - Fallou largamente sobre a 
materia exposta ao debate; o nobre ~eoad,1r, porém, n?.o 
tocou nos pontos sobre que ho;e tem ven;ado especial
mente a discussão, e é a respeito da emenda oll'erecida 
pelo nob'e s"nador pela província de Minas-Geraes. 

Senhores, até ba dou.Q ou tres dias era urgente, era ur
gt:>ntis~imo que se crcas~e uma nova :~ecíetaria de estad.o e 
que se r,a~s~sse para clla parte das atlJ·,I.Juições do mi
nisterio do irnperio; mas agora já é urgente, urgentís
simo tambem, reformar todas as ser.retanas, to~os os .ser
viços do min:stl!rio do imp!!rio, da marinha, da jusli~a, de 
e1 trangeiros e da fazenda: toda.; estas secretarias vão ser 
novameote refo,madas. Vê V. Ex., portamo, a razão com 
que nesta casa me pronunciei eutro dia contra esta sêde 
de reform«s. 

Pois temos caminhado desde a independencia até a 
act11alid~de, os serviços dessas reparti~ões se teem de:;· 
empenhado ... 

0 SR. IIIINlSTRO DOS NEGOCIOS ESTRANGEIROS:- Mal. 
O SR. VASCONCELLOS:- ... sem rcclam;Jções, e é 

agora que nós vamos por uma emenda, Pão fazer por nós 
mesmos uma n0va distribuição destes serviços, mas de
lega ·la ao g<lVeroo:? 

O SR. PRESIDENTE: -Peço ao Sr. fenador que se 
re~<trinja ao objecto da discus~ão. 

o SR. v.~SCONCELLOS : - Perdóe-me o Sr. pre&i
deote; v. Ex:. [)[íO póde ser rarcialnest::l cat.a. 

o SR. Pl\.ES!DENTE:- Parcial! Quando o run! 
0 SR, VASCONCELLOS:-Se V. Ex. falla alto nesta 

casa, altissimo falia o representante da nação. V, Ex. 
consentiu que o Sr. Carné:Íro de Campos !aliasse sobre a 
materia plincipal ••• 

O SR. PRESIDENTE :-Consenti, porque, já o tendo 
feito o Sr. SouzM Franco, o que até me obrigou acha
ma-lo ao pon•o da questão, não ~eriajusto que não admit
tisse a re&posta; mas desta maneira não [Óde Ú~VGr 
discu~são. 

0 SR. VASCONCELLGS :-Se não ha discm~ão V. Ex. é 
o culpado ; não queira V. Ex. que se ouça sómerite a voz 
sonora daquelles qll.e defendem o projecto. 

O SR. PRESIDENTE : - Isto é uma imput~ção que eu 
repillo, e que o Sr. ~enador aão tem o dire.to de fa
zer-me. 

O SR. V ASCONCELLOS: - T.:nl!o este direito desde 
que V. Ex. conseo/.iu que os outros senadores fallassem. 

O SR. PRESIDENTE:- Pois o Sr. lenador não viu 
que até cham~i a ordem o Sr. Souza Franco í 

O SR. VASCONCJtLLOS: -Mas o Sr. Carneiro de Cam
pos não foi chamado á ordem. 

O Sn. PRESID~NTE :-Não o foi pela razão que já dei. 
O SR. VASCONCELLOS:- Se V. Ex., além das alterações 

restrictivas da liberdade da discussão que ultimamente 
f<.lrão feitas ao nosso regimento, quizer usar desse meio, 
dessa parci:.didade, então B€nto-me, é de•necess~rlo que 
esteja occupaodo a atteução da casa. 

O SR. PRESIDENTE:- Pareia lida de haveria :c depois 
do que disse o Sr. Souza Franco eu não consentisse que 
alguem lhe respondesse; mas, feito isfo, deve emrar o de
bate em sua marcha regular, cingindo-se á mataria em 
discussão que é o requerimento de adiamento, c, proce
dendo assJm, eu nada mais faço do que cumprir o meu 
dever. 

0 SR, VASCONCELLO:>: -A materia em di~cussão é O 
adiamento; V. Ex. consentiu que o Sr. Carneuo de Cam
pos fallassc Jargame?te sobre diversas materias, alguma; 
até estranhas ao prOJecto, c não tlllera que e~ responda 
ao Sr. Camciro de Campos: isto deve ficar cons1gnado. 

O Sn. PRESIDENTE : -Assim como deve ficar tambem 
que cu cb;1mci á ordem o Sr. Souza Franco quando se 
deaviou do JIOnto da questllo; mns que, como este senhor 
já tinha feito antes d1slo algumas observações etitr:mhas 
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ao objecto da discutsão, não era ra2'0avel, para haver 
iguaÚiade, que eu repellisse a resposta do Sr. C;;rneiro de 
Campos, sob pena de me tornar parcial, entendendo to
davia que devia fie dar ahi o debate do que não estava em 
discussão. 

0 SR. VASCONCELLOS :- V •. Ex, ch~mou á ordem o 
Sr. Souza Franco, chama á ordem ao Vasconcellos, mas 
não chamou ao Sr. €Hneiro de Campos. 

O SR. PRESIDENTE: - Isto não tem mais resposta. 
0 SR. VASCONCELLOS :-Se V. Ex. não responde a esta 

observação é porque lhe reconhece o peso e írnportancia. 
O Sn. PRiSIDENTE:- E' porque já o tenho feito v&rias 

vezes ; e demais, se a discussão contiouasse nesse pé, 
cada senador fallaria tres vezes wbrP- a ma teria principal, 
e não duas, como o prescreve o regimento. O Sr. senador 
é .muito ju~to e illustrado para se compenetrar do que 
digo. 

. 0 SR. VASCONCELLOS :- Se V. Ex. não quer que con
tmue não duvidarei satisfaze-lo. 

O Sn. PRESIDENTE:- Sempre o ouço com prazer. 
O SR. V .ASCONCELLOS:- O Sr. Carneiro de CampO.$ 

fallou na reforma da lei eleitoral, fali ou em estradas espe
ciaes da província de Minas e de Goyaz, fallou sobre as 
obras publicas, sobre a colouisação, etc., etc., e tudo isso 
estava muito ua ordem I 

O SR. l"RESIDENTE:- O Sr. Souza Franco foi quem 
cltam_ou. a discus~ão para esse ponto, e o Sr. Carneiro Cam
pos Imutou se a rts~onder-lhe. 

O Sn. 'VAscoNCELLOS:- E eu não posso responder 
ao Sr. Carneiro de Campo$ I 

0 SR. PRESIDENTR:- Póde dizer O que quizer. 
O SR. V .ASCONCRLLOS:- Eu não digo no senado o que 

quero; eu digo aquillo que o resimento da Ca$a per
mitte. 

O SR. PRESIDENTE:- Pois pelo rt'gimento a discussão 
não póde agora versar senão s_obre o adiamento. 

O SR. VASCONCELLOS ; -Mas V. Ex., que é executor 
do regimento, não de vil ser o primeiro a consentir nesse 
desvio, se cJe:vio hcuve, permittindo que o nobre senador 
que acaba de fallar no~ entretivesse com assumptüs es
tranhos á mataria do proJecto, e sómente :~gora impedir 
que um scnadür que diverge de S. Ex. não I!Jnha o direito 
de e:s.pôr â casa suas opiniões. 

Emfim, Sr. presidente, não tomarei tempo nenhum ao 
senado; limito-me a declarar que voto pelo adiamento. 

O SR. D. MANOEL: - Principiarei, Sr. presidente, 
per protestar contra as primeiras palavras do diicurso que 
proferiu ha pouco o nobre seü~dor pda província de 
S. Paulo. Disse S. Ex., provavelmente porque não tem 
estado na c:Jsa, que todo ou qua~i todo o senado tem re· 
conhecido a necessidade da divisão do inini$terio do im
perio. Se o nobre senador quizer ter a bondade de ler o 
Correio 111trcantil de hoje verá. que, !'aliando no primeiro 
dia quatro oradores, o Sr. Dias de Carvalho, o Sr. mi
nistro dos negocies e~trangeíros, o Sr. Souza Franco, 
o que agora occupa a attenção do senado, tres se pro
nunciárão contra o projecto, tres reconhecêrão a des
necessidade da creação do novo ministerio, que ;;:penas 
foi wstentada pelo Sr. ministro dos negocias estr8ngeiroç. 
No dia seguinte fitllárão contra os Srs. marquez de Oliod11 
e Vasconcellos; e a fa~or, os Srs. visconde~ do U1·ugu:q e 
de Abaeté. Na sexta-fe1ra fallou contra o Sr. viDcoude de 
Albuquerque, e hoje o Sr. visconde de Maranguape. 
Como é que se pó de dizer que a neces· idade da crcaçã(; 
de um novo mlnisterio tem ~ido reconhecida por todos 
ou qua~i todos os senadores que se t~:em empenh~do na 
discussão? 

Note-se (e o nobre senador devb ter feito esta obser
vação) que todo~ os oradores, :oe.m excepção de um só, 
teem reconhecido que o projecto é dcfeitl!oso e nÜ<> 
deve passar como e11tá redigu1o. Assim se exprtmiu o 
Sr. vilcvnde do Uruguay, at~im se exprimiu o Sr. vi~* 

conde de Abaeté, que não é suspeito, porque é do mi
nisterio passado; e tmlo reconheceu que o prl)jecto era 
defeituoso que mandou uma emenda de não pouca 
monta; e assim se exprimiu o meu nobre amigo o Sr. 
Ferreira Penna. O Sr. Silveira da Motta até chamou ab
surdas algumas disposições do projecto. 

Or2, senhores, desde que todos os oraãores leem re
conhecido que o projecto é defeituoso, que lhe faWío 
muitas COU$as que é ue~e5sario mpprii', que tem Iac11nas 
que é de m1ster preencher, qual a consequencia, Sr. pre
!:identc? E' i c o projecto a uma commi~são, para que seja 
convenientemente emendado, afim de poder merecer a 
approvação do senado. . 

Logo, como se póde desconhecer, senhores, a necessi
dade do ad1amento? como so pó de dizer: • Se é reconhe· 
cida por· todos a necessid:.~de de div,dir o miuisterio, 
para que este adiamento? • O nobre senador a quem tenho 
a lwara de rerelir .me tanto reconhece11 que estava em 
um terreno fõfo que Jljâo teve remedio senão ir á m&teria 
do projecto e occupar a attl"nção do senado com aquellas 
judiciosas observações que S. Ex. costuma fazer quando 
falia nesta casa; foi preCiso falia r de estrad~s, coloni$a• 
ção, obras publicas e outro' objectos para poder entreter 
por algum tr:mpo a attenção do seu&do, e assim esque
ceu-se do ponto principal da discussão, isto é, a COO* 
Vlniencia e necessid.,.de do requerimento offerecido pelo 
nobre senador pela proviociJ. de Minas-Gerallli. · 

Ora, não ba duvida que o meu nobre amigo senador 
pela província do Pará sahiu um pouco da questão pdn
cipal; mas, senhores, eu creio que ha uma ligação es
treita entre o adiamento e a mataria do projecto ; creio 
que é d,fficil smtentõ.lr-se a utilid:,de e nect·.uidade do 
adiamento, ou combater-se essa· necefsidade e utilidade, 
sem fa!l&r em certos pontos de que tratârão os oradores 
que me precedêrão. 

0 SR. CARNEIRO DE CAMPOS: - Apoiado. 
o SR. D. 1\'!ANOEL :-Logo, creio que os~. pres!drn'e 

pod:a ter conceaido ao m~:u noJ:,re amigo que acaba de 
sentar-se, e a quem tenho a honra de s11~ceder na tri· 
bun<1, o mesmo favor (uso de proposito de$ta palavra) que 
concedeu aos d;1us illustres senadores que o prececlêrão. 

Senhores, para os q"Je estão deliberados a votar contra 
a creaçllo de mais um ministerio o vo!O a dar· se sobre 
o requerimento f10dia ser negativo; eu podia desde já 
pedir licença ao nobre stnador pela província de Minas· 
Geraes para votar cooti'a o seu aàiam~nto; mas o que lu
craria eu com i$10? Que me imporra que o projrcto 
tique adiado, se tenho de votar contra elle! E', portanto, 
ruzoavel que eu condescenda, se é uma condescendencia, 
com os desejos maniftstados pelo honrado autor do rtJque
rimento, coscorr~udo c;;;m meu voto e com o fraco auxi
lio da minha palavra para que haja maioria em favor do 
requerimento, mesmo porque é de presn111ir que o projecto 
volte â outra camara muito menos imperfllito do que 
está. 

Pedi a palavra para mostrar que os nobres senadores 
que sustentão o projecto estão obrigadoi a votar pelo 
requerimento ofi'erecido pdo honrado membro senador 
pela pr ovincia de Mioas-Gcraes. Digo que e~ tão obriga· 
dos, porque os nobres ~en;.dvres todoli concordão em 
que o projecto tem defeitos, e defeitos c•pitues; tanto 
que já mandár~o emtnrlas, c emend:ts muito importantes. 
Nestas circumst:..ncias, depois de urna discussão tão lar
ga e tão luminosa, como tem havido de p:ute a parte, 
n:io será fac1l á commis>ão a quem o proJecto ror re
mettiJo a presentar dentro em breve tempo um parecer 
lumino~o e e~cl;;recido 1 Não será f.cil á commi~são 
aproveitar o muito que se km dtto no senado para aper· 
feiçour o projecto e torna-lo digno da approvaçno do 
seno do e da outra camara? 

Parece, senhore~,que o paiz não pó de prescindir por mais 
tempo do novo minrsterio ; e a p1 ova é que já se começa 
a dizer que e~ tá form~da uma opposi1;ão ao govern~, só por
que ~e tem pl'o~~rad~ mo,t_r;;r qu_e não ha ~ecemda.de ~~ 
d1vid1r·~e o m~rmterlt) do 11nperw. O proJeCto nào lo1 
offer<:ciflo pelo tH:tual ministtr1o ; rlcsde o anno pasxa~o é 
conhcL:idíA a opiuiao doi' SCIH1dows que o teetn coml>attdo. 
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C .mo, pois, se póJe affirmar com fundamento que se 
trata de~ fazer opposição ao actual gabinete? 

Sfnhores, em um objecto desta iroport~ncia, qu.e póde 
vir a ser lei permanente, póde dar-se a theo·ia da cc·n· 
tlança 1 Hei de ser considel ado opposlcionista, porque 
entendo que não é precis') crear um novo mioisterio, 
como •cred tfmlo os membros do gabinete transacto 1 Ha 
de ser consid.\!rado opposicionista o seil~dor que, reconhe· 
c.~ndo a necessidade do proj,cto, encontra nelle defei
to-s taes que o obrigão a oegor-lhe o seu vot0 1e elles 
não forem corrigido$, como alfirrnou o nobre senador pela 
província do Am•zooas 1 Se as cousa~ forem nes~e andar, 
os amigos particular~s. se não do ministerio, ao menos 
de al5uns mioistros, coroo me liwngeio de ser de mais 
de um, terão de cruzar os braços e entregar-se a um pro
fundo silencio. 

0 SR. MINISTRO DOS NEGOCIOS ESTRANGIUROS :-Não 
é isto o que tjuerttllilS, 

O SR D. MANOEL: -Não desejo desagradar aos meus 
amigos; não é aos ministral, po:que não me importa de 
desagradar-lhes qtundo cumpro os meus dtlveres, e por 
isso tJlvez me veja na dura neces~id.1.de de limitar·me a 
um voto symbolico. 

Sr. presidente, entendo que para o senado proceder 
com prudencia e acerto deve adoptar o req11erimento of
fert!cido pelo nobre senador pela p;·ovincia de Mina~
Gt!raes. Nao estamo$ no fim da ~essi\o; e que estivesse mos I 
Porventura o paiz nao mardurá mais alguns mezes sem 
a creação deste mini>terio'? Parece-rue que s_im. Mas o 
que o ~enado nã~' deYe querer é que este proJeCto passe 
com tantos defeilos como os que teem sido apontados e 
demonstrados mesmo pelos oradores que concordão com 
a nece~s!dade da creação de que ell~ trata. 

Não quero, Sr. presideute, incorrer no des~grado de 
V. Ex., e por is~o não me occupo com alguns topicos do 
discuno do nobre ~eoador por S. Paulo; não quero td
lar na presente lei eleit.ornl, qu.e em tempo ha de ~er aqui 
d;11cutida. A minba opinião a respeito della não póde ser 
desconhecida ao senado, nem ao paiz; não receei mani
festa !ao anuo passado, e nunca, seohores, tire medo de 
manifestar minha opinião acerca Jos objecto~ importantes 
de que tratão as camaras, mesmo antes de virem para 
esta casa, porque me dou á leitura das discus~õr:s da 
outra cámara e fó mo o meu j·lizo a re~peito dos objectos 
de que alli ~e trat7. 

Fez-se uma cen1ura ao senado porque deixou passar 
sem debate o projecto em ia e 2a discussãr•; disse· se que 
havia nisto mystl!rio. E' verdade que o seoi;ldo votou si
lenciosamente na ta e 2a discussão; mas tambem é certo 
que na 3a tem sido be!ll supp:icta ~falta que houv~ naquel
las. Que mal provtlU do s1lencw? Que mysterw h:.Juve 
uelle? Seria Lo~ que se nos explicasse i~ to. E porventura 
p·1 der á dizer-se com verdade que se tem procurado pro. 
ttlar a diàCUS$liO? Não tem ella versado unicumente so-

• bre a materia do projecto, ~alvo um ou outro incideot~, 
que é Jnevilavel nos debates em que se empenhão mut· 
tos oradores 1 

OKalá que as discussões do senado fossem sempre tão 
Iuminmas, tão tranquillas, como as qne teem havido a 
respeito do prújecto I 

Dt:sde já advirto aos nobres mini,trcs que, seja quill for 
a allliz::de que eu lhe$ co!1.sagre (c a algunt delles consa
gro· a verdadeira, desintere~sada e autiga, quando não 
erão ministros, nem pensavão nino); digo, st-ja qual for 
eisa amizade, que realooenle tem para mim ~Juitos e gran-1 
des direitos, porque não sou dliiquelles que dizem: «.de que 
vale a umüade em um corpo deliberan~e? • a amua de é 
sempre valiosa, é sempre um titulo para m.1ior attenção, 
maior comlrieração, maior delicadeza, e até para e1sa 
complacencia que se pó de ter sem faltar aos devtres: 
por m.úor que seja eua amizade, os nobres minbtros 
não podem querer, porque são homeo~ de honra, ho
ne$tos e consciencioso3, que abjuremos nossas cren(;as ... 

0 Sn DIAS DR CARVALIIO: -Apoiado. 
O Sn. D. MANOEL:-.... que reneguemos nosa<~> pa~

sado e venh~mos roprcseutar o triste papel de cataventos 

politicas. 0.; nobres ministros niio hão querer que se nos 
dig<l: • Fize>tes opposição ao ministerio passado por cauta 
do~ indivíduos, e não por causa da$ doutrinas, dos princi
pios; hoje que tendes amig'.>s no ministerio satlccionais 
doutrinas que o nono passado reprova~tes da maneira 
mais caloro~a. • Não, Sr. presidente; os meus amigos não 
hão de q•Jerer lstc; não hão de exigir que smtentemos 
hoje todos <'S~es projecto~ contr·a os quae$ prote~támos o 
anno passad.1, e promettêmos que, ~e viessem para esta 
casa, havíamos de cor:nbatê-loz com todas a~ no,sas forças. 

Na collisílo, os deveres de ·reprtsentantes da nação de
vem $Cr anteposto~ aos de amizade. Amicus Plato, sed 
magis amica veritas. 

Eis o meu proceder ne~~e caso; todavia, re alguma 
vez tiver de entrar em liça com os nobres mmtstros 
membros da casa, ou com os outros q11e aqui hão de 
vir, actlrca de certas doutrina~, hei de procurar mo.st.rar 
ao ~ena rio quanto os e.st:mo e respeito; e peço a V. Ex., 
Sr. presidente, que teoha a bond:.~de de adverttr-me se 
eu usar de alguma expressão que possa desagradar-lhes. 
E' fotão que s~ conhece quanto vale a amizade~ Eu não 
trato ~os meus amigos como aos meus aàver3aríos; na.o 
quero, não hei de fazer isto nunca; não hei de pôr nunca 
os meus amigos a par dos meus adversarias, e até inimigos, 
porque os tenho; o que não admira em uma vida parla
mentar já longa e um pouco tempestuosa. 

Voto pelo reqilerimen.to. 
Po: t•) a voto5 o requerimento, foi rejeitado, prose

guindo portanto a discussão principal. 
Concluída a 3a discussão e submettidas á votação as 

emen :as, fui rejeitJda a do Sr. Silveira da l\lotta ao 
art. 1 o da proposição, e passát·áo as do Sr. visconde. da 
Abaeté ao § 2° e a do Sr. Silveira da Motta ao § 3° do 
dito artigo, ficando prejudicada a do Sr. Ferreira Penna. 

O Sa. P!\ES!DENTK declarou que as emendas novas 
terião a ultima discussáo na segumte SP:sào, ticando re
servada para d<!pois de ma Õlpprovação ou rejeição a 
votação final sobre a approvação do projecto, 

PJtNSÕES, 

F.nttárão em ga discussão, cada uma por sua vez, e 
forão approvadas sem debate, para subir á sancção impe
rial, as proposições da camara dos dep11tados : 1a, appro~· 
vando apeos~o aunual de 1:200g conceàida a D. Antonia 
Luiza Horta Barbo~a e seus tilhos; 2', approvando a 
pen;ão annual de 86.\.n concedida repartidamente a D. 
Francisca Li na do Espirito· S~nto Coelho e sua filha; 
Sa, approvando a pensão anr1ual d.e i: u.o~ concedida re
partid.tmente a D. Aona Marcellina de Carvalho Pardal e 
sua filha; e q.a, approvando a pensão annual de 24-0U con
cedida a D. Florinda Themira Jacques Ourique. 

Verificando-se não haver casa, o Sr. presidente deu 
para ordem do dia da seguinte se~são : 

1a e 2a discussão da proposição da camara dos deputa
dos approvando a pens~o annu~l. de 1:080U con~ed~da 
repartidamente a O. Caroltn~ CeCilia Campos de Ollveu a 
e sua filha; • · 

Ultima discussão das emendas novas feitas á proposição 
da ()amara dos deputados creando uma nova ~ecretaria 
de estado, com a denominação de secretaria de estado dos 
negocies da agricultura, commercio e obras publicas; 

Cootinuação da discus~ão do requerimento do Sr. D.l\fa
ooel, propondo que seja remettida á commiuão de fazenda 
a proposição da camara dos deputados que eleva a 24. o 
numero das loterias jâ concedidas ao theaLro lyrlco desta 
cidade; 

1_a e 2n fJiscussão da proposição da mesma camara au
torisando o governo para reintegrar Da praça de aspirante 
a guarda -m~rinha o alum~o d_o ao anno da cecola de 
marinha Lu1z llarbalho J.Vlomz FIUza e outros ; 

Contiuuação da ta dí,cussão da proposição da dita 
camara fazendo cxt()nsiva ao bacharel formado pela uni· 
versidadc de Coimbra José da Motta de Azevedo Cor
rêa a disposiçi'to do art. 1.0 do decreto n. 23 de 30 de 
agosto de 183~; 
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3a discursffo de varias propOSÍI(ÕeS c'fa refe!ida C~mara 
aulorisan·lo o governo para maud.tr admitlir á mal.ricula 
e exame do 1° anno da~> f:1culdades de direito e medicina 
do imperio d .verses estudantes. 

Levantou-se a sessão ás 2 horas da tarde. 

2Ga sessã~ 

Efii 25 DE JUNHO DE 1860. 

PRESIDENCU. DO SR.. MA:NORL IGNACIO CAVALCANTI DE 

LACERDA, 

SUMJUARIO.- Expediente.- Ordem do di2.- Pensão a 
D. C. C. Campos de Oliveira. Passa em 1 a e 2a discussão. 
-Creação de uma nova se,·retaria dt! estado. Discur~os 
dos Sr~. VJsconcdlo~, presidente do cotHelho, visconde 
de Ab:~eté, Ferreira Penna, Pimentc: Dueno c marquez 
de Olinda. 
A's 10 3/4· horas dil manhã o s ... presidente abriu a &es

são, estando presente~ 82 Srs, senadJrcs. 
Lida a acta da anterior, foi approvada. 
O Sn. 1o sECRETARIO deu conta do seguinte 

EXPEDIENTE. 

Um officio do presidente da proviucia 4o Rio-Grande 
do Norte, reroeitendo um exemplar do relatorio com que 
foi aberta a sessão vrdinaria da re~pectiva afsembléa 
provincial.- Foi remettidv pa•·a o archivo. 

Um requerimento do capi til o Jo3quim Fen eira de Souza 
J acaraoc'lá, reclamun.Jo contra a maioria da as1embléa 
provincial <lo MarJnbão, por lhe haver negado entrada na 
dita as3embléa como suppleote pelo di~rricto de Pastos 
Bons, l1aveudo duas vagag pelo mesmo districto. - A' 
commi;~ão de constituição. 

O SR. SOUZ \. F~ANCO:- Pedi a palzn:ra para apre
sentar um requenm;mto, em que a so~:tedade Ce1Jtro 
Agricola, estabelecida na freguezia da S. José da Caca. 
ria, município de S. João do Príncipe, província do Rio 
de Janeiro, pede a discutsão da lei hypothecaria, como 
uma medida indi~pem~vel para o 1nelhoramento da 
agricultura • Eu remetto a petição a V. Ex., para dar-lbe 
o devido destino, que é remette-la ã commis: ão a que 
está submettida esta questão. 

O Sn. PRESIDENTE: -A commissão já deu o seu parecer. 
O SR. SouzA. FRANCo: - Então, 1em ; ficará 'obre a 

mesa. 
O Sn. PRESID:ENTE: - Fica re3ervada a petição para 

ser tomada em consideração quCJ.ndo se discutir a refor-
ma da lei hypothecaria. · 

Comparecêrão no decurso da sessão mais 8 Srs. sena
dores. 

ORDEM DO DIA. 

PENSÃO A D. C. C. CAl\IPOS DE .OLIVEIRA, 

Entrou em 1.a discussão e passou para a 2a, e desta para 
a aa, sem debate, a proposição da camara dos deputados 
approvando a pens~o aooual de 1:080$ concedida re
partidamente a D. Carolina Cecdia Campos de Oliveira e 
sua filha. 

CRiAÇÃO DA. NOVA SECllBTARIA DE ESTADO. 

Seguiu-se a ultima discussão das emendas novas á pro· 
posição da camara dos deputados crcaodo uma nova •e
crctaría de estado, com a denominaç:lo de secretaria de 
estado dos negucio.s da agricultura, &commercio c obras 
publicas. 

O SR. VASCONCELLOS:-Sr.presidente, poucas, nenhu
mas csperançaa nutro de ver melhorado O projecto que se 
discute em vista das emencias udoptada.! na ses sUo ante· 

cedente, e, se tomo ainda a palavta para impugna-las, é 
porque acredito que quaesquer idé ~s que appareção na 
dis::uuão não podc.:n tornar peior o projecto que crêa 
uma nova secretaria de estado. (En peço a V. Ex. que 
me envie r) pr>•jecto e as emendas approvadas.) Para o 
demonstrar, smhores, h:uta ler-se a proposição que nos 
vetU da camara temperaria e conr oota-la com as emendas 
que forão approvaf1as. . 

Diz a resolução: (Lendl)) «Fica cre;;da uma nova secre
taria de estado com a denomtnaçãrJ de secretaria de es
tado dos nego cios da agricultura, commercio e obras pu· 
bltcar. 

• § 1. 0 O resrectivo ministro e secretario de estado terá 
as mesmas honr<~s, privilt:gios e vencimentos de que go· 
zão os actuacs ministros. 

« § 2 ° Perreoceráõ a esta secr'!laria de estado todos os 
negocios e pelldfncia·s que <tctualmente correm pelas sec• 
çõcs fia e 7a ja secretaria dos negocks do imperio, e lhe 
serão incorportidos a repart:ção geral das terras publicas 
e a directoria geral dos correio~. • 

A emeoda approvada é: ( lmrfo) • Fica o governo au
torisado para di<tribuir Jlelos diff~rentes ministerios as 
:1t.tribuições que devã•> a carla um delles competir. » 
Esta emenda esrá declar<•da que é ao § 2° do art.. 1°, 
que é o que diz: (lê) • Pertencem a esta secretaria de es
tado todos os negocios, etc. » 

If.l outra emenda que diz: • Depois da palavra
imperio,- diga-se- e das outras secretarias. O mais 
comoJ e~tá no projecto. • 

Esta emenda pouca importnncia tem. 
Tendo-se em coosideração o projecto e a emenda ap· 

provada, prova-se, a meu ver, Cf\ncludentemente que 
a emenda peiorou completa e inteiramente o prejecto. 
A deleg<IÇi;o é indefinida e perpetua: feita uma vez a 
divisão, pó.ie repetir-se a distribuição dos ditrc:~ren.tes 
ramos do publico servi1(0 se es mini•tros que mbstituirein 
os ~tctuaes ente;:derem que o trabalho e•stá mi!l feito, 
e assim pot' dia12te ; é uma faculdade, pois, que de~e~a
mo$ ao executivo sem nenhuma condição. 

Seohores,o proJecto da camara do$ deputados salvava 
ao menos certos privcipios que a emenda viola, tr;;ns-. 
gride, sem outro fim mais do que o de~ejo de conceder ao 
governo, cm materia táo ímport,me, uma autorisação. 
1\Io.>trou a discussão, é certo, que o proj•cto, como e~tava 
redigido, encerrava graves inconveniente.~, que a admi
nistração r;e veria embaraçada na design~ção dos ser.viços 
que n.:arião pertencendo ao ministerio do imperio ; h! vez 
mesmo houves.-e alguma contradicç~o, smh01es, mas ao 
menos r e :peitava-r.o a constituiçao do estado; nós não 
delegavamos ai) governo uma faculdade que a constituição 
não quiz que fll~se exercida pelo poder txecutivo. 

O senado tem ouvi Jo todos oz discursos aqui proferilios. 
Senhores, rendendo eu o meu voto de reconhecimento 

aos nobres senadores que teem erguido a sua voz pode
rosa nesta casa para impugnar um tal projecto, p;:dirci 
licença ao senado para colJocar entre os primeiros ora
dores que t.lesta materia fallárilo o Sr. visconde de Albll· 
cfilerqúe. O Sr. visconde abriu a constituição, e leu o 
artigo em que é expresso que ao poder legislativo com
pette regular esta ma teria; e este argumento, bem que 
repetido, Sr. pre~idente, tem uma vantagem, que é de 
chamar hoje nov81mente a altenção do .senado para a 
força desta verdade, que a votaçao de sabbado parece 
desconhecer. 

O art. 131 da constituição diz: (lendo) a IIavcrâ difl'e. 
rentes secretarias de est&do. A lei designará os negocio! 
pertencentes a cada uma e o seu numero ; as reunirâ ou 
separará como mais convier. • . 

Senhores, a quem estudar com um pouco de attenção a 
constitui~ão occorrerâ que esta limitação é em multo 
poucos caws po~ta pelo no~so pacto fundamental. Assim, 
no art. 97, no capitulo em que 1e trata da~ elelções, 
se diz : (lendo) 

« Uma lei J'(lgulamentar marcará o modo pratico das 
eleições e o numero do.s deputados rclativi.lmente á po~ 
pulnção elo impcrio. » 
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A. constituição não quiz que uma materia desta ordP.m, 
de tamanha importancia, fos$e n~gul•1da pelo poder exe
cutivo. Se nós di.~essemo!: ·- o goveruo marcarâ o piO
cesso das eleições e des15nar:\ o numero dos deputados
poder-se·h ia sustentar egta disposição cnm o mesmo ful'l· 
âamento colD que na c:1sa se tem sustentado a neces!i
diide de confiar ao governo a faculdade de que se trata, 
porque se dizia :-o govern.-· é aquelle que pmsue todo~ 
os dado$ estatísticos pôra saber o nume1 o de depntados 
que deve dar cada uma das provincias; o governo é que, 
cm vista dos abusos que possão ter apport·cido em uma 
ou ou1.ra eleição, é o mah competente para determinu 
o processo óest<~ eleição.- Mas nãtl ; o primeiro cuidado 
da assembléa geral legislativa foi confeccionar a lti elei
;oral, e u~im cumprir o preceito q1le a constituição lhe 

.Jmpóz. 
O art. 13<1. o que rliz? (Lend(.) • Uma lei particular 

especificará a nature~a destes dtliclos e a maneira de 
proced~r contra elles. • Trata-se da lei da responsabi
lidade dos ministros, Sr. presidente ; alguem se lem
braria nas camaras de delegar ao governo a faculdade de 
fazer a lei de respons11bilidade dos mínimos? Um minis~ 
terio (não me refi,·o a ninguem), um ministerio mal inten
cionado, o qu.e não poderia f<~zer ? Como não escarnece
ria da naçao 1endo-lhe confiada uma 1ittribuição desta 
ordem? A con,tiruição, attendenLlo á importancia da ma
teria, quiz, portanto, que só ao f!Oder legislativo fic<~sse 
confiada a attribuição de fazer a lei da respontabilidade 
dos ministros. 

O .art. 165 diz: (lendo) • Haverá em cada província um 
pres1deute, etc. • E o art. 166 accrescenta: • A lei de
signará as suas attribuições, competencia e autoridade, 
e. qua~to convier ao melhor desempenho desta admi
mstraçao. • 

Eis. agui outro a~sumpto de alta importancia, que a 
consttluJção não qUiz tambem que fosse a ninauem dew 
legado. 

0 

O ~~t. 169 diz: (l~ndo) «O exercício de s.u~s funcções 
mu~IClpaes, forn:açao de suas po~turas po!tcJaes, appli 
caçao das suas rendas, e todas o$ f>U~s particularidades e 
uteis attríbuições serão decretada= por uma lei regula
mentar. • 

A constituição não quiz tambem que este assumpto fosse 
regulado senao pela assembléa ger:.l. 

V. Ex. -vê que o artigo da constituição, que já Ii, man
da que uma lei marque o numero das sem etaria~ ele es
tado. Como, senhore,, t!rn vistíl. destas dísposiçõPs, se 
Jlóde approvar uma emenda que delega ao governo a 
faculdade qne nós temos para executar o preceito da 
con~tituição? Não se ccmprebc·nde a importancia desta 
materia 1 Sem duvida. MJ,, se isto era um mal em rela
ção a uma unica secretaria, qual não é o meu espanto, 
senhores, vendo que a emenda manda que todos os ser
vic,>.os d:~s diff~rrntea repartições sejão regulados pelo go
verno 1 

llh ! Eu dt?sejava ouvir nesta occ1uião a voz dos no
bres senadores que se ~então á esquerda, e que tanto 
nest~ casa declan1árão contra as autorisações! Eu queria 
ouvi-la, para convencer-me se então elitavão clles em 
erro, ou se em erro ptrsi~to eu hoje. 

Mas, Sr. presidente, admiro que nas nossas circum
stancias ''amos confiar ao governo mais e$la faculdade, 
quando a~. reclamações mai~ c:onst?ntes teem surgido nesta 
ca~a e na outra contra as autom:~ções, contra o modo 
por que o gowrno as tem desempenhado. Não quero 
cansar a atlençno do senadn, rereriudo todas as leis 
que teem concedido autorisações ao governo; lembrarei 
apenas algumas para provar a proposição que pretendo 
demonstrar. 

Foi 0 governo autori5ado a reformar a escola do com
mareio e creou o in, tiluto commercial; quantas reclama
ções não tem provocado esle novo estabelecimento litte
rario, que teve por Hm substituir a antiga aula do com
mercio '/ Já se d1sse que era defeituosa a organisaçllo que 
lhe dera o regulamento. 

0 Sn. VASCONCELLOS: -E $6 é pessima, é a maneira 
porq11e as mal• ria~ e::tão al!i reguladas. Se V. Ex entrar 
no collegio ond<~ se ensiuüo as doutrinas consignadas nos 
art·gos desse regulamento ha de cobrir-sH de pejo vendo 
que.~> e~la•lo p~ga con~ideravel somma rle diuheiro para 
lecctonar-se a urn 011 dous menm•,s, que não podem ser 
approvado• senão per miseri1:ordiMn Dei. 

O SI\. SILVEIRA DA MorTA:- Dous meninos com 
quatro mestres, gastondo·se para mais de 14:000~ I 

O SR. YASCONCRLLOS :-Foi concedida ao go~rno afaw 
culdade para regular ó sery,içn do corpo de policia ou 
de permaoentes. Vê V. l!.x.. a ~ropar.cialid.,de com' que 
eu J,dJo L1e~te a-sumpto; eu fut o mmistro que teve de 
fazer este re;::ulamento. Publicado , levantârão se vow 
zes contra elle, dizendo que o miní$tro tinha excedido a 
faculd>Hle qut> lhe 1iuha sido concedida; que as disposi
ções exprusas nesse re,,ulamento ião em desaccordo com 
o qtlt• se havia det.:rminado, qom o pensHmento das ca
maras. Mas o qt~e é que eu tinha de executar refor
mando o rrgulomento do corpo ~Jolicíal1 Tinha diante 
dos olhos a lei, qu!! dizia: • O governo fica c;utorisado 
par~ reformar o 1 egul mento de policia. • Entendi que 
devta reformar o regul -mento cooformtl c·xi~pa o serviço 
que se trat3va de. m-·:lht'r:;r. M11s quantas recbmações 
oão app~recê1ão nesta casa, na outra cam:lla e na im· 
prensa? Porque 1 Porque não se compreheudeu, dizia·se, 
o ptnsamento do Jegí~lador ; mns uão se de•1 ao governo 
base nt-nhuma para se dirigir nesta rtdorma.. E eu, que 
tin~a a_faculda~e.~e Ie~isl«r, que ml:l twha d;,do o corpo 
le~uht1vo, legJ~lct como me parece1l que era mais con
veniente ao strviço daquelle corpo, e cing,-me em grande 
parte ao regnlamento já existente, ref.rendado pelo Sr. 
visconde do Urugu y, quando lliinist: o da justiça. As se
cretarias de policia refo márão·se tíHl!bem, e ainda o 
mesmo clamor contra esta reforma. 

Academia militar. Esta academia foi reformada em um 
anno; no seguil>te o nobre ministro que tinha substi
tudo ao que h~:~via feito a reforma pediu autorisação 
para fazer outra reforma; ahi está um novo regulamento, 
contra o qual já apparecem muita:~ reclamações. 

Corpo de saude da arm:tda. Tambem em execução de 
lei !'X pediu o governo um regulamento e: nós vimos quan
tas forão as reclam:.ções que a execução de~te regul~
mento susdtou. 

O decreto do sello. Observamos que o actual Sr. mi
nistro da fazenr!a publicou em 30 de reteml>ro .um. de
CI'eto, no qual trata de alterar o systema da arrecadação 
do rello, e este decreto tem excitado muitas e ju
diciosas reclamações. Donde virá isto, senhores? Provirá 
de que o governo s~mpre erra? Não é po~sivel; se um 
ou outro mini~tro pó le ter-se enganado, não se deve ad. 
n:itt1r de maneira n~nbuma, em honra da intclligencia de 
nosaos rliversi•S éldministradores, que todos os ministros 
errem. Porque é, ~r. presidente? E' porque a assemllléa 
gerõtl nestélS automações Dl:lm ao menos off~rece ao go~ 
vemo as bases par:l dirigir o governo. 

Agora diz·se que 1lca o goverl'lo autorisado a regular t:l-
dos os serviços de todas ·as repartições publicas, dos al
tos funcciooario1, minbtro de estado, e ílttnhuições que 
llcão á vontade do governo regular, mudando..:.as de umas 
para uutras secrttarias. Ora, terá sabido das c;•maras 
autorisação semtlhrn1te, nesta amplitude1 Parece-me que 
nao. Creto que desclo que nós temolil concedido autorisa
ções ao goYcrno neDhuma sem duvida póde ser com
parada a e•ta em importancia. 

Veja V. Ex. o que póde lazer o governo executando 
esta lei: -alterar todos os terviços, pa~sar, por e.'{emplo, 
para o minil te rio d~ guerra a guarda n.Mi~ual e. os corpos 
policiaes, e transfanr para a paata da Justiça a mstrucç:to 
publica; cmfirn, o governo tica armado com um poder 
tal que não .sei como c desempenhará de uma maneira 
aati&factoria. 

0 Sn, SILVEIRA DA MOTTA: -E' pessima. 

V. Ex. é testemunha do desaccordo que tem havido 
cesta casa, ainda entre os honrados membros que sus
tentllo o projecto ; neDhum dellcs chega a um accordo a 
re~pelto da natu,oza dos serviços que devem ficar ou 

~ ão a cargo deste ou daquelle ministerio. O que ha de 
39 
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acontecer? Ha de ;.conlecer que, feita a rt.furm•, o~ clamo
res hão de ser numeroso;, o ministerio ha dil se ver va
cillante, porque nó • não lhe damos nem sequer a $Ombra 
do nosso pensamento. 

Sr. pre>idente, est:u considem;õ"s teem muito peso no 
meu animo, e sintll por ist<o repugn,nci~ em conceder 
ao governo ~quíllo que se Jbe f>ciht;: n~ emeiHJa; é por 
ÍFso tambem qu(! d.ss"' ao lien~d·l que pr-iorar a emcn ia 
é impossível, e é t·,!Lloem o motivo por que fallú; tem 
acontecidu que, sempre que se {';,[la ::c tu •I rneote impu· 
gnanJo qualque1· materia, a emenda fiea pfi,,r do que o 
objecto qut; se busca melhorar. Mas devo eu acanhar
Dltl J:Or isso? Náo, senhores ; pelo comrario, é quando 
tenho maior descmbHraçn, força mais prenunciada para 
comb~t<:r. Ficarei ~ó? Embora; terei nisso mui1a satis· 
fação, porque 1.10 tHcnos d1go ao p~tiz a manei! a por que 
encaro a qu,..stão. Bavtrá algum leitor que~ rlê ascenso ás 
palavr;JS que aqui não forao &L~entlidas. Haverá algum 
leitor que entenda que adma de tudo está um cumpri
mento de um dever. B' a este num~ro de leitores, embora 
pouco numeroso, que me dirijo, qmndo n(·nhtt~1a espe· 
rança posso ter de I'<Per impressão ne~ta c~sa 

Agor;,, principalmente, Sr. presirlente, que os nobres mi· 
nistros nos decla ão que e~tão l'urt?.s, que t.,em de viver 
larga vida, que 1e~m grande e cousidm a vel maioria, é 
quando esta uuidadc vem ao seo~do cheia de todo o vi
gor qu,; lhe póje inspirar à Ctln•Citncia do dever de· 
clararao~ Srs. aunistros que lhes de.>eja essri longa "~~!d_a; 
mam que r,ão ~e H11uão. E ti já vi, Sr. presidentP, mmts 
tros que, orgulhosos, assever.:.vão: " Nós niio adoecemoF, 
nós não morremos, não somos mortaes; h'1vemos o e 
sobreviver a t<·d~s as luto$1 a todas :ls tempestade~» ; e 
poucos d•as depoii vi esse~ mioistros confess<Ados, sacra
mentados, un~idos e sepultados. 

0 Sa. SOOZA. FRANCO : -Apoiado. 
O Sn. VASCONCELLOS:- E' necessario !er em vista 

eue faclo e outros que se repetem, ntto só no nosso paiz, 
mas nos paizes estrangeiro~. 

0 Sn. PRESIDENTE DO CONSELHO: - Pó de estar certo 
de que uâ.o nos illudimos. 

O Sn. V,\SCONCELLOS:- Eis-aqui, Sr. presidente, mais 
um confurto para o pobre Vasconcell,,s; ni.lo se i!Jud•·m 
VV. E~:'!Cs, i.to é, VV. EEx. •• tambem náo adoecem, não 
morrem i 

0 SR. PRESIDENTE DO CONSELHO: - Nlio é neste sen
Úlo; conhtcemos q).laes são os no»~OI amigos desde o 
principio. 

O Sn. VASCONCELLOS :-Beil'l; se coohecião quaes erão 
os seu~ ami~os ae~de o principro, a mim n11o me c.,bejul
gar. Não sou in;migo do min;sterio, não tt,nho motiv~ ne
nhum paro. o ser; mas, se al6uem podia e> per ar que foue 
amigo do actual ministerio, serião ilqutlle$ que tiverão a 
fortuna de ver collocado á f,.ente da opposição do :mno 
passado o nobre presidente do conselho. 

0 SR. PHESIDENTE DO CONSELIIO: -A' frente da op· 
posição do anuoyassad!•.? .Eu quando fallei aqui disse que 
dava o meu apmo ao m1msteriO. 

O SR. V.ASCONCRLLO!l:- V. Ex. está um pouco esque· 
cidq. 

0 SR. PRESIDENTE DO CO~SELllO:- Só havia diver
goncia fiD um ou t~utro ponto. 

o sn. VASCONCilLLOS ;-Tenho aqui os Armaes, e elles 
me par€ce que nao mentflm. 

0 SR. PUESIDENTE DO CONSELIIO :-Os A.nnae~ mesmo 
lhe dit ão, 

0 SR. VASCONCELLOS :- Eutão V. Ex. me perrnittírá 
que tralc de:.ta materia. depois. 

Mn.~t, senhores, tal'oll o nobre presicl(•nte do conselho 
quo os mirw;tros er.~o victimaf, não sei se drl ingrat d<1o, 
pelo ciume que dovor·;.wa a alguns indtviduns, pela fíJlta 
d:! recl•llhecimentll de ser-vi~·1s pre~tudos c pela falta tam
bem de com:spuurlco(:i'l. á1 ;tlieivõts do~ nubres ministros. 
Nâo sei ~ quem S. Ex. se rcf~riu, senhores, confosos. 

S. Ex. di~ se que havião individuos no: ta cas3, não sei se 
oesla casa ou ern gtr~l.. .• 

0 SR. PRESIDilNTE DO CONSELUO :- Está enganado, 
mtu cai'O seuhor. 

- O Sn. VAscoNC!lELOS :-V. Ex. di~se em uma das ses· 
sões pasoad,•s q U'! tudo attribuia a ciume e rúia sei .... 

0 ~R. PfiESIDENT!! DO CONSELDO :- E~ tá enganado j 
V. Ex. nao IlJe altcnd~:u. 

O SR. VAscor<:CELLos :-..•• a quem S Ex. se refe. 
riu ; por isso não posso dar·lhe nesta occasiã" uma 
I'C•J>OSia COI.!Vi:UÍente. 

Senhores, qual ee:i<l a raziio do meu ciume, ou do 
mr-u resentimeutn, na phrase do Sr. visconde de Abaeté? 
(Jue mouvos tenho p~ra ter reseutimento contra o minis
tei i o actual ? 

0 Sn. VISCONDE DE ÁIIAETÉ: .-Eu não disse isso. 
o Sn. v,\SCONCELLOS :-V. EIC. disse outro dia no Je

n;;do, e protes1ei ua primeira occasiao que se cll'erecesse 
eh.~ ma lo á tribuna a expl:car se. V. Ex. dis>e que1 como 
não sah:ra do min1sterio com resentimento, por i~~o 
apoiava o minis1erio actual.... . 

Ü Stl VISCONDE DE ÁBAETÉ: -Não ÍJÍ assim. 
0 Sa.. VASCONCELLOS ! -- Sr. pre~ideute, se ha pes~ 

soa que não nutra resentimentos, sou eu, e oão tenho mo
tr v o~ de reseutimentos , outra o minist~rio, pelo con
tra no. Como, pob, vem-se attribuil' a ~esentirnento 
aquillo que não é senão a expressao nobre de um pensa
mento, senão o desejo t~r.Jente de ver melhorada a situa
ção, de proporcionar aos nobre~s minMros, que hoje se 
.• cuao á freote doi! neg!·Cios, senão o 11poio de carregar 
ne m•,is o arcabuz, pel·1 menos o de o1fe1 ecer a SS. EEx!l., 
por uma discussao franca, uma discussão sincera, argu
mentos e motivo• para SS. EExs. de~envolverem os ~eus 
t<demo~, Lnlhrtrem mesmo, porque já disse que as discus
rões, aind.- que figurem de rouco iotere~~llnte:G, illu~trão 
st:wpre a materia de que se tr .. ta? E, repetirei, era um 
apoio que mioi.:~tro~, e da cop8cidade do nobre ministro 
da faz~:11da, deverião ardeutemente desejar, porque o 
nobre miníGtro sabe, eu já disse aqui em o'utra occasião, 
que- não dá apoio quem verga, dá apoio quem resiste.
~ S. Ex., illustrado como é, podia muito l>ero ... 

0 SR. VISCONDE DE ABAETE :-Peço a palavra. 
O SR. VASCONCELLOS :- •.•• aproveitar esta sítuação 

toda bonançosa para o ministerio em bem do paiz. Que 
maior gloria pó!ra o nebre miuistro, e que satisfação tão 
completa não seria para o orador, que tem pelo nobre / 
mim~tro tamanha alfeição! 

0 SR. PllKSIDENfE DO CONSELllO:- Muito obrigado. 
O SR. VASCONCELLOS:- Para que o nobre se.nador se 

apresenta n~sta casa, Sr. presidente, de um~;~ maneira que 
o tenho desconbcc1do? O uob!'e senador mostra-se des
gostoso com a disCu3são, llffiige-se, falia-nos em um tom 
que não é aqu~Jle que eu achava que o nobre senador 
devia guardar quando se di1 igia a esta ca~a, que tanto o 
conhece, que t~uto o distmgue. Poi$1 senhores, por qual· 
quer observação ainda ligeira o nobre senador ~e dóe? 

O Sn. SILVEIRA DA Morn:- O nobre ministro se 
doe 1 

O Sn. VASCONCELLOS: -Sim, o nobre ministro. 
0 Sn. PRESIDI~NTE DO CONSELI10:- Peill e i que C~tava 

fallando com o Sr. vlscond.; de Abaeté. 
O SR. VASCONCRLLOS:-Ora, V. Ex. viu que em um 

outro dia o nob1e senador pela província de M .. t,;-Grosso 
fez ;,qnt algumas ob;crvações, ni'io sei soLre·que ma teria, 
p:.rece-me que s~ tntavl! de um requerimento de adia
mento; o uobre mi•.istro tomou um:) pvsição qu:J não era 
convenit>nle J'dilllndo a um seu col!fga. 

O Sn. PllllSIDRl'iTE DO CONSELHO: -Não e' teve em 
minha inten~l.w. 

O Sn. V ASCOI'iCELWS: - Uru ou t ·o nobre scHador 
aprcscotou uma iléa1 comb!\Lell-a o noLre minittro nesta 
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discussão, a do fomento; mls, senhorPs, não batt!.rão os 
recursos de sua intclligenci~, foi preciso empregar o ri-
dículo para combat~:~r· es>e nobre senador. . 

0 SR. PRESIDENTE DO CONSELHO :-Qual foi O ridi
c.ulo? 

senão á posiçt;o delicada em qne s~ acl1a o nobre minis
tro, posiçiio riiffidl, não cre11da pela actual opposição ; 
mas pelo ex.t•mplo aberto nas ~~s~ões p;,ssada~ (apoiados), 
pelo ~:~Xemplo q u~ o tl1 ·bre mmtstro, não tanto como seus 

.cornpanhétros, deu durante as discussões do anuo que 
liudou. 

O Sn. VASCONCRLLOS:- Ora, vê V. Ex., Sr. p:·esi
dente, que est;ts armas não são proprias de miaistros, 
e de ministros da ordem do Sr. Ferroz. 

0 SR. PflESIDENTE Dr• CONSELHO:- E' U'tl presente 
que V. Ex. me esLá fazendo; nao sei de nada di.; to. 

0 SR. V ASCONCELLOS : -Sr. presidPnte, O nobre mi
nistro disse-me que d•·sdr. logo cnnheceu o~ seus ami
gar, que n1o se ~n~.:nou. Sr. presÍdt;:nte, eu tambem não 
me fnganei. S. Ex. disse q•ul n:,nca tse houve,·a p~onun
. c i ado ne~ ta casa de uma maneira desfavora vel ~o minis· 
terio tran~acto ... 

0 SR. PRESID~NTE DO CONSELHO:- Não disse isto; 
dis~e que nunca me puz á f,eote da opposíção. 

O SR. VASCONCELLOS: -Perdoe me; V. Ex. não 
quer q'ue eu ;.cahe o m~tt di~cur'o ; vou e!tplicar-me de 
um modo a qut'l V. Ele n!!o me opporá réplica. 

V. Ex:. es1eve oa opposi~ão ou não? Evidentemente 
esteve Ela oppo iç:;o : or11, quando o Sr. Ferraz está na 
opposição esLá na frente: eis porque o qualifiquei á 
frente ... 

0 SR~ PRESIDENTE DO CONSELHO : - São os favores de 
V. Ex. 

0 Sa. VASCONCELLOS: - Quem é o chefe? E' o que 
atira ao alvo .... 

0 SR. PRESIOENTE DO CONSilLHO : -Não, senhor. 
O SR. VASCON'CELLOS : - Esse é que é o chefe. 
0 Su. VISC NDE D,\. BOA-VISTA:- 0 cl1efe é quem 

maada atirar. 
0 SR. PRKSIDENT8 Do CnNSELllo: - Combati aqui 

un:c:imeute o cuntr~to da navegoçao do Uruguay. 
O _Sn. VASCO~CilLLOS: -V. Ex·. me está provocando 

a que lêa o qur. V. Ex.. diJse o anuo passado. 
0 Sn. PRESIDENTE DO CONSELHO : - Diga o que 

quizer. 
0 SR. VASCONCRLLOS : -N:l:J venhl já assim tratar o seu 

collega -diga o que q1tizer- é uma expressão um pouco 
dura ; guardemos tLldas ag conveoiencias da discu :~ão. 
E~ you dizer como. é que M anno passado o nobre 
mm1stro se prunanctuu nesta casa ; tenho m~moria disto, 
porque, ttndo iallatlo o orador que ago1 a se dtrige ao se
nado, e ft~zcntlo-lhe a honra de rcsp;.nder o nob:e ~ena
dor pela província de Minas· Gerars, qtle era presid,;nt~ 
do conselho e mioistN da n:.ar.inha, V. Ex. veiu em au
x l!o desta pobre unidadd, a quem o Sr. ministro tum. 
h~m havia maltratado na eiscussão ; V. Ex. dis~e ... per· 
mJtta me que eu lê.; .... 

0 SR. PRESIDENTE DO CONSELDO : -Sim, senhor. 
O SR •. VASCONCBLLOS:- Dizia o Sr. F.:rraz na sessão 

de 2 de agosto de 1859: «Sr. pre$idellte, ouvindo o no
bre ministro que acaba de sentar-se di1er que o orça. 
meu to e~ tá discutido e q11e o senado está habilitado pau 
votar, e que, portanto, não lhe cumpre dar m~is infor
mações que porm1tura peção os honrados metllbros da 
oppotíção ou me>mo re~pond~r-Jhes, trepidei cm tomar 
a plllavra; e certamente o não faria se porventura nilo 
julg1sse necessurio nao deixar passar deJ&perc~bida e 
10em contrariedade a proposição do nobre ministro a que 
me refiro. 

• Desconheci no momento em que soárão-me no ou
vido taes palavras 1,1 proveclo parlameiil!ar·, o melhor de 
todos qu~ntos manteued.,res ~as praticas parlamentares 
teem havido, para honra do parz, no senado e ua camara. 
dos deput~dos I ~esconheci o meu antigo com1Janheiro, 
desconheCI o pl·esldente da camara de 18451 

• Q1w ruudaoça t:lo radir;al se h a ao presente operado? 
Dondtl partirá clla? Nâo pos~o attribuir essa mudança 

• ( Cruzão-se alguns apartes entre alguns Srs. senadores.} 
«O Sa. PRESIDENTE: -Att(·nção I 
a O S!l. F I!RHAZ: - Senhores, o nobre ministro re..; · 

c~ia que r.nerh•!a• n"'cessari~s corno a lei de promoções 
oao r~ssem este anoo l Por esta razão só as quer adiar 
ou qu~r dar pr.e~erencia ás lé!s ~mnuas, ~fim dt~ que não 
~e IJrem ao lliiDISterJo os wews de gov•·roar! O s·-n:;do 
s;,be que aié e~te.momento as leiG da fixação de forças 
umda não v1erãu a esta casa • 

c UJU Sn. SENADOR: -A de Corças de mar já veiu. 
• O Sn. FERRAZ::- Quando digo que vierão a esta 

casa, tntendll_-se: a!nda não ro~ão d.d~s para a dis
cussão. As. tets de fixação de forçns <ervem de b:ue 
as ~leis do .orçarJJen:o , e as p: ecedt'm. Porque não
fora o dadas á dtscussao até o presente? Porque não vie
rão com a dev1da ante,.ed~ncia? Por culpa da opposição? 
Ern tempo algum, Sr. presidente, houve um ministro que 
detxas'e de u!)ter com a deGlic;;çáo de seus amigos a fas
~agem das Ie1s anuuas em tempo competent•~; e, uma 
ou outra vez que Isto succedo:u a respeito d;a lei do or
çamento, não póde por modo algum dahi deduzir-~e um 
aresto proficu~ e regnlar, o~ uma regra geral para dis
peiW•r da satt~faç:lo do prec.~llo crea~o pela constitui~ão. 
E, se ;JJlt alguma~ vetes a~s11n se pralicou por maior con
veniencia parlamt~nt~r, tstou persuadi lo que esta lacuna 
p~rte~ da falta ~a a~r·~~o~ ou de su~ dc~icação. Se a orga
lll>açi.to d:1 gaLm<:t~ fusse tal que ms pu asse coufianç~ o 
teri.-J outido. ' 

c O gabinete ~ahiu de uma m=noril que se havia des
lls:ido do_s são10 principies goverD~tivos; deverin, portanto, 
oecessa11amente acl~ar-se em lrfnte logo no começo de 
seus traLulho• com uma opposição não diminuta com
pos.ta de m\!mbros da maior1a que cowbatét·a. Petds prin
ctplOS CXJgerados que ~.ustentára _quando rm opposição, 
se tem acltudo cm perfetta e quast continua contradicção 
com aro (lpiniões prole$sadas pelos seus membros e com 
os seus actos quando em w•iol'ia. • ' 

0 SR. PRESIDENTE DO CONSELHO : -Que conclusão 
tira? 

O Sn. V.ASCONCELLOS: -A conclusão é a mais evidente. 
0 Sn. Pi\ESIDKl'íTE DO CONSI!.LllO: -E' continuar. 
O Sr.. V ASCoNCELLOS : -V. Ex. quer que eu continue 

a leitura? · 

0 Sn,· PRESIDENTE DO CONSELHO: -Desejarei qué 
haja uma nova edição do meu discurio pela boca de 
V. Ex. 

O Sn. VASCONCRLLos:....:.v. Ex. não vê q~e estou e11. .. 
thusiasmado com e$le discurso? Não vê como estou re
petindo com .tanta animação suas palavras? 

0 Sn. I' RESIDENTE DO CONSELDO : -Por isso é bom 
coniinuar. 

0 Sn. VASCONCELLOS:- Farei a vontade a V. Ex 
Estes trechos que Joguem teem muito interesse. 

Continúa o Sr. Ferraz : 
« Nas praticas, manejos c tactica de que lançárl!o mão 

em tao recente époc.1, por ceno, deveriüo encontrar tro· 
peços. Mestres como for ão nessas tacticas, muitoi provei
tosos di~cipubs deviüo formar ; o exemplo é o melhor 
livro drl moral: o exemplo ó o livro vivo em que o povo 
aprende. 

• Qual é, senhores, o principio cardeal defendido ~ri 
tribuna pda opposição do anno pass•do que não tenha 
sido uesr.e ao no por e lia desprezado, mal se converteu em 
poder 1 Qual é o principio de politica, ele administraçilo, os 
prmcipios Je !inan\;as então por ella sustentados, que 
DÜ'-l fussern neste anuo calcado~ aos pés? (Apozaclos.) 
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a Um honrn~o ~c~Caf!or pela provincia do Rio de Ja
neiro, o Sr. vtsconde do Urugu;.y, levou a mll que os 
mini$1ros que sahu ão d~ poder tizc>s~;m oppo$i~ão aos 
mini.tros qu~ lbe ~ucct dtào. O honrado sellador esque
ceu-se de que ainda ha pouco se assentou nos bancl•S de 
uma oppo~1ção systematica. E porque uãu, senhore~? 

« As questões suscitad<~s durante a sessão pas~ada en• 
tre o ministerio que deixou o podfr e a oppo;ição que 
o comb:1teu não s:io qm•si as mesmas que hoje nos oc· 
cuplio? (Apoiados.) O ~;,mpo é o rue~n~o, ideuti~os os 
combatentes, e estes umcamente mudarao de pos11,ões. 
(Apoiados.) 

nhores, o Sr. vrsconde de .A;lbuquerque não precisa que 
eu o defenda neste ponto; mas todo o mundo conhece os 
sentimentos patriolicos qu~' animão a S Ex. Não se refe
riu de CCíto o nobre senador pela província d~l Per
o;•mhaco a um governo eslranho âquelle que temos; 
S Ex.. cli<se uma verdade incontestavel, e é que, quanto 
maior frJr o numero de ministros, mais dillicil se hl de 
torn:.r o accordo entre elles. E, ta verdade n:io p6de ter 
cnmbatida, e é isto o que significão as palavras do nobre 
visconde qu~odo diss-:J qne os colleg:Js é que roais o 
incommorleváo no ministerio. Não se lhe attribua, pois, 

~ l 1ois "qndles quc-; e~ tavão n:1 poder, e ahi sustentárão 
as suas idéas, actualmente fóra delle não devem sus
te.ntar os principio$ que os dirigir:io e peles quaes forão 
combatidos1 Pois aquelles que e•tiverilo na oppofição, 
n:lo uma vez, mas dua:;, tres ou quar.ro, podem levar a 
mal que seus contrari_os ~irvão·s~ .das meomas m ma~ que 
maueJârão com t<.nta força e h•btlldade, e tarnbem com 
tanto proveito? Pvrq.u,,, pois, ~c h a de exprobrar ;,qui 
aos honrados ex.-mmtstres por Slbtt:llla•em as opiniões 
que tinhao no poder, quando aquelles mesmos qu~ os 
exprob1 ão laoç·á' ão mão d.as mesmas artna51 senão de 
armas ainda pewre>? (-ipowdos.) 

« Senhores, é necessario que o syr.tema representativo 
se regulÍ1ri~e; as opposiçõe:o são nece$~arias (apoiados) ; 
sem ellas não pod~:mos conhecer hábilitação, nem talen· 
tos e capacidade administrativa; a oppo:oição é a pedra 
de toque das altas c~pacidade.~ (apoiados), onde os talen
tos do Sr. miui~tro da m;;r nha se desenvolvê ão em pro· 
veito do paiz (npoiado8). Não possa, poi!, levar a htm 
que homens de con~tderHçii.o, na po~i('ii.O em que se acha o 
honrado membro pelo Rio de Janeiro, elevem suas vo
z.es para ~azerem taes censuras, .que_ não podoam co~1 jus
tiça parttr daquelles q~e p_ratJ.c,árao l~a pouco 1guaes 
actos. <\s censuras não msptrartáo conhan,(a alguma S!! 

esta regra vi[lgasse; o re~;u ltado ~eria eu tão aquelle que 
desde 184.6 teuho ol>~ervado, e é que a m;âor parte de 
nossas cou~as :.;e fazem mii.is por motiVO$ pessoaes do que 
por motivos politico.,, » • 

O que se deduz iles.te di1curso? o. que se deduz destas 
palavras~ Não é prectso qu~ eu o dtg:a. O nobre :enador 
censurava então com toda a lorça aquelle~ repreeeutautes 
da nação que sustentavao o ministerio; divergia em pon
tos essenciaes ...... 

0 SR. PRESIDENTE DO CONSELHO : -Não ha tal. 
O SR. V ASCONCELLOS: - .... estava por consequencia 

na opposição. 
0 SR. PRESIDENTE DO CoNSELHO: -Não ha tal. 
O SR. VASCoNCiítLLOS: -Como será possível negar este 

facto em vista do comportamento que o nnl.>re senador 
teve nesta c.1sa? Mas, senhores, se o nobre ministro não 
e,tava na opposiç3o (S. Ex.. disse que não estava, devo 
acredita-lo mesm' apezar do que acabei de ler), nao es. 
tavão em opposição os seus collegils da camara dos de. 
putados? 

0 Sn. PRESIDENT:i! DO CONSELHO :- 0 que tem isso 
agora? 

O SR. VASCONCELLOS:- Percl.óe me o nobre ministro; 
isto é para ligação, e mostrar aquillo que V. Ex. dizia a 
respeito da cohereocia dos motivos da opposição do anno 
passado e da censura que di~igira a esses senhores da 
oppo;ição, porque se pronunCJavão nesta casa contra o 
minisrerio de 4 de maio. Portanto, V. Ex. vê qul! o nobre 
ministro dos negocias da fazenda não póde queixar-se, 
nao póde doer-se de qu3csquer observ11ções que se lhe 
fação tendente!> á admioistr·ação do C$tado, porque S. Ex. 
era o primeiro a estranhar que o Sr. ex-ministro da mar i· 
nha se achasse incomroodado com observações que aqui 
se havião opposto a S. Ex.. 

um pensamento que elle não teve, que nem mesmo 
podia ter. 

A proposição da camara dos d<'putado~, emendada como 
e$tá, é uma verdadeira calamidade; e eu lamento, Sr. pre
side[) te, queo nobre sen~dor pela minha provinci3, por 
Minas ·Gcr~e~, vies~e ne~ta casa fazer um:t eme.nda nas 
proporções em que se acha esta de que nos occupamos. 
Senhora~, o nob·e senador pela província de li! i nas
Gerae~ terâ esquecido todos os sens antigos princípios? 
Que mudança se tem operado em S. Ex..? Ah 1 estranhais 
que se confira ao governo a autonsação p:1ra 1·eformar 
uma secrrtaria de estadu? Pois bem, eu :.qui e~tou, vou 
• diante. Reorfanisai Lvdas as secretarras de estado pela 
maneira que vos parecer mais conveniente, como quizer
des, min:stros da coróa. 

Ora, Sr .. presidtnle, V. Ex. vê que, por muito prog~es~o 
que acred1to tenha feito o nobre Sfllador pela provmcta 
de Miuas-Geraes, eu não esperava ve ·lo :tsslm tomando 
a dianteira ao propri>'> m'·nisterio, dizeDclo: « Ntl~; eu 
vos dou mais do que pedis; eu vos concedo uma facul· 
darle muito mais ~mpla. • Senhore'~, o que é üto? Em que 
quadra estamol? Em que paiz vivemos? Qu~ impresi!!~O 
tem levado o nobre senador a renuuctar ~~~ creuças CUJ i 
defesa tanto nome lhe deu no paiz 1 Se em tempos antigos 
S. Ex.. visse :ustentar uma tm ~o da semelh•n•.e áqutlh 
que hoje prende a considi!ração do senado S. Ex. arri~ 
piava-se, tomava-se de s•nto e patriotico furor, e sem ~u~ 
vida havia de fulminar esta emenda com toda a força de 
suas convicções, para que: não $ahí~se rlas camaras legis
lativas um projecto que não siguillc~ senão que a asse~
bléa geral legislativa do impero não tem a necem '~a 
capacidade para regular este assampto, que é oecessano 
confia-lo ã llltelligencia dos mini~tros. 

Sr. presidente, a nova secretari~ vai cre~r-se; ahi vem 
o novo ministro; e eu espero que o nobre sen~dor pela 
província de Minas-Gerat-s consagre na sua emenda uma 
idé:t de que seja este ministro vitalício. Julgava esseiFial 
esta idéa, porque nós remos ouvido que nada se tem feito 
na secretaria do impeíio porque náo ha um homem prc. ... 
fi,sional que cnt• nJa d<Js assumptos que correm f.or 
a queiJa npartiçlio; e cumprirá tal vez para satisfazer este 
pensamento, para termos um estadista que entenda espe· 
cialrnente de est·adas, de canaes, de pontes, de llgricul
tura, commercio, etc. ; é ncces~a1i0 quil formemos um 
individuo apropriado para esta pash, e, corno no paiz não 
tem havido, dizem os delenseres do projecto, nenhum 
miniitro com capacidade para desempenhar a~ attribui
ções de ministro do imperio, ne~te caso u:rá fdiz idéa 
consigo ar que o rnin stru ~eja v talicio, que deva mc~mo ir 
á Eili'Opa instruir·se, observar esses melhores estabeJe,:j. 
mantos e frequr·nrar as academias, e, cmfim, voltar ti:Ji 
abio consumm.tdo .... 

0 SR. PIIES!DENTE Do CONSELIIO: -Peço a p:i!.lavra 
0 SR. VASCONCELLOS : - .,,, um ministro que possa 

satisfazer completa e satlsfactoriamcnte as fuucçõ.~s de 
ministro do it:nperio. 

O nobre senador pela província das Ala~óas, que é mi
nistros de estrangeiros, respondendo ao Sr. visconde de 
Albuquerque, dis~e que as idéas de S. Ex. pouerill.o ~er 
admittidus em uma rnonarchia pura, mas que no sys
tema rerlresentaLivo cs~as idéa~ uão crão tolcr:Ada.~. Se· 

Sr. presidente, a camara já ouviu ns ditr•:rentes ora·· 
dores que tee~n impugnado a materia. V. Ex. terá o~scr
vado que a disoussão tem si.Jo, quanto é posnvel, 
ampla em t'elação ao assumpto de que se trata. Nós 
não temo3 discorrido senüo aemonstr ando a Inutili
dade da creação de uma tal secretaria; temos pro
vado, a meu ver sem Iéplica, que os males, o entor
pecimento que sentimos, o : cauhameoto que embarga 
o desetlvolvimento do uosua industria, ntto procLdtm 
da falta de um homem q1H: Jiríja ll repartição do> ne-
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gc:cios do imperio: accumulão-se mu it~s causas; essr m:.] 
é fi h(l de lias, e por isso em nada melhora a aituação o· 
projecto que se discute. 

a pratica é nenhuma aind2; pouca é. a Expcrienci~ dos 
abusos que t:e rlt~rào; esperemn~ m.is um pouco. • Co· 
mo era rnzoaveltsto I º''anrlll S. Ex. pr• r~riu ellas pa· 
lavras na c:~inara Q(IS d· purarlos fo'lgoei, porque, se
~u~do miahat ct nvicções, tinha que era muito cedo para 
rclormar a lei. Potter-se- h ia t.l!cr.r ai~ um melhoramento 
no prnce,so, para evitar aig11llS a bu~os de duplicatas. 
A tudo m•1.s me l)pporei, porque é rmpolitico, é inop· 
portuno. 

A emend,\ torn1:1-o pe~simo, io,ceitavc] ; e cu vê 
V.Ex. que n~o pouo de m~ne1ra alguma dar um .voto par;, 
que este prr·.iecto p:•sse. Se tratus•l:'mos de uma lei an
nua eswncial, nl!o tHia d1wida em conceder ao mío•s· 
terio os meif•S necessarios p:Ha govern:1r o pai1; m~$ são 
f\S prcprio~ nob1·es m•nistros, senhort>s, que nos ;mimá 
rão p ,ra a disCUS!àO, declarand.J snl, mnemcnte que o 
prc.j· cto n~o continha nrnl1uma relação com a politi,·a. O 
que tem apparecido em discu•são em relação á politica é 
JH'( vocaç~o que partiu, ou dos nobres mioistros, ou de 
alguns d,quelles que teem su~!entaclo o prt:~jccto; porque 
~u reconheço que~ occas!âO não era Oflpor tuna P'.lra tra· 
·tar a quesUto p0li; ic:l. 

Os nobres ministros devem a!t(•nder a uma consifh
rnção que tem muito valor; tinha :;o menos no <1oimo 
de alguns dos nobres ministro~ a quem hoje j;\ me !'e
feri e qne Lt>u~o a honr<~ de terá e~querda ne•tll casa: elles 
deviãq lembrar-~e, s~nhore9, de que Ol homens comer
vadores D:'il ~ão aqueiles que querem alterar toda a 
legi~l8çâo do ra·z, codigos penaes, lt-gisláção civil, le
gisla~ão hypothecaria, legisl.•ç.ã·1 eleitor .. !, le§islação ad 
ministrativ-l, autr.riuçõ ·s sobre anlorisaçõ··s para regu 
'lamentos e m;,is regulamento~, ernfim, parece qrle não 
fi~ará para ref0rmar se um ·~ó d.ts ramos do servrçQ 
~~~ ' 

E não t've eu razão quando outro dia nesta c1sa di!1se : 
• E sois conserV&d•lres ? Coa' o entPr:deis a crn;ervaçao? 
.Nã~) tt:-meis por esle ed flc:io pro'ünrlarrnare abala,Jo, ert· 
fr.aqneci llls at cr€nÇaS de um d a p~ra outro, que e·.te 
edifi<:to dc•abe e esmague-nos a lJÓs e ao paiz? Nao era 
coovenientt! que o governo puzes~.e terR!o a esta tendeu. 
cb de ,cf,.rmar tllrJO ~ » 

O Sa.. StLVElRA D.\ MorrA:- Ser comerva:!cr é ser 
es.taci. n:11 i o 1 

O Sn. VASCONCFLLOS: - Crnservador n~o é ser e·ta 
cinnario, meus s<·nhores qne mt< f11zem a hoora de inler
romi'er. Eu n1o sou esta.:ion•rio, ni8S sou comervador 
com progn·ss''i quero o pn.,gres~o que du;e no movrmen 
to; nao o p·ogr~s•o de snltos r:wrta?s, <lUe t-U o cou
demoo. Ma<, 1e todos os di~s ;.Iterarmos u nossJs lei,, 
se animarmos a descrença no pd,, se hnje promulgar
I!C um:t lei de eleições decretando : « Yeliha a eleição por 
circu los .. " » · · 

0 Sn. SILVEI lA DA MOTTA:- Isto é cutra COUSíl. 
O Sn. VAscc,NC!lUOs: - Niio me ioterromp~; n'io 

alnue de miuha fr, que7a, Sr. ~ilveira da Motl!l. 'I.at:l se 
de uma lei eleitoréll, a f!eição p.1r provilll:i:l: qr1e cah· 
midad~. Jeswd Ahi 'é· m p~ra as cam:rr:u os ministros; 
convo~·ão os deprtt<,dos e senadoreR ; r;•tm:ões n~o Utão, 
~a ld eleitoral\ ab,;; ;(h i vem a eleiçã,, por ci•clílos, mas no 
a~no scguiote exclann-se cnm tgual enr.busiasa o, c Que 
df.sgra·ç·•, que calami Ja;J.-! Como es•á n"gro o hor'z' nte 
do paiz l Abaixo a lei dos circulas, e 'Vamos fun.!lr em 
dous e tres 05 districtos. » Ouhi a pouco vird outro minis· 
ttrio que diga: ~ Vott,mos ao estado :mrlgo, ao c>tarlo d1 
lei d~ 1 St6, de tlei~õ~s por prfHÍncia; já se dcn t'Ste 
p1Sso, vamo~ CHotnha!' para tr:12! • E quem proct·de 
a•sim l~ qae é ,.on•ervado1? Admittem progres o os que 
penzno de~ te modo 1 

O Sn. liiLYi!IRA DA MorTA.:- O que ncro q11ero é 
anrJJr para traz. 

O Sn. VASCO~CELLOS:- Senhores, a melhor maneira 
ele legislação uão é a de llceitar todus as rdornia1. Eu 
já dtsse no sen,•do, f,.zenrlo jns•i;a ao nobre presid~nte 
d·J consrlhe>, em u•na ~ess.:io passa Iii ; S. Ex.. uno terá 
l1do este discur.,o; crt!Ío que não o ouviu. 

O Sn. rntrSIDENTI!: no coNSI!Lno:- E asorJ. não 
quero ler. 

O Sn. V A sco:"!CET.LOS: ~- .l1í rcf0ri que S. Ex:. no' ti
r.llll ri iro n.1 c; m •r~ elos clt'pnt~dt•s, ch!]10i'i rle ministro de 
e~·!a lo: • A lei ele: torai uào di.!VU ~er -reformud!\ agora ; 

0 nobre sronador ministro da f.1zenda voltou para mim 
hoje olhos tão •..• oão sei como me exprim) •.•• tão zan-
gados, e me d·~se ••• ; . 

0 Sn. Pn I!SIOENTI'l DO CO!'ISELIJO: - Ao contrario j 
muito namuratlo~. 

O SR. VAsco:.~CRLtOS : - Se namora assim ,Pe~de 6-
scu tempo ( Utsada.~ ) · 

Uni olltoH, s~nht res, qtJe sitn;ficilo que o nobre 1e• 
n~dor na o via li O Vasconcdlos o seu amigo~~ companheiro. 
Olhava p:ir~ nm inim1gn, porque d;sse; & Eu conheci logo 
os mrus art,tg.:>•. e 

Que provas exhibis, a que vem isto, se não lenrle a 
provoc~r aqudles que o tll·Í>re ministro quer ver longe 
dt! si 1 Já di~st', fali o só por u,im ; não t'enlto commissão 
d.: niogudn : estou exprimiu do o meu pensc:ll'lento; pódB 
ser que •'stej<t em desaccordo cum todos estes seDhores 
do sen<~do. . 

0 Sn. SILVRin.\. D.~.'MoTTA:- Qual! Não está .. 
O SR. VASCoNCELLOS:- St' eativer será para mim um 

~ raude iofurtun~t·; mas nem por isso tlesanimo• O nobre 
senador pela prOVinCH• do Ri•, de J,neiro, 4U~ se ri neste 
momento (o Sr. V!IC~>nrle tio Ururlllay), sabe ruu1to de tacti
cas, como o Sr. pres1cleotc d, c .. n<elho lhe observou ; 
nt:m sei se tem de~coberw em mim t odenr.ia r•ara oppo
)lç~o. Se V. E~. tiver dtlscoberto es~<c tt·oriencia e quizer 
declara-lo, enr.ão fico m:d, pori~ue a dcliUJÇIO VIrá de 
mt:stre; a111 e_~lá exemplo be1n reeeote. 

Sr. prt!sidt'Die, 01ch~udo-s~ a tm•en a em '[a rl;scussão 
e :eudo es'a a ultima 1audaç"o que podia d1ri~i1 á feliz 
lemur:•t•ça do nobre s' nat.lur pda provwcla de Uiua.:~Ge
raes, eu n~o qUlz derxar de aproveltiir a occa:;,ão para 
mo~trar quautu é o aferro que tenho as idéas do Sr. vi:·· 
coudc de Abaeté, oilo as dl:l hoje, mas ~s 1déas sãs que 
elle por taato tt:mpo defende11, · . 

V. Ex:. consinta taw!Jem que eu des1e já me ponha 
bem com o nob1'e ministro que Vter; peço 11 V. Ei. o in
forme que n;,o proferi pala~ra coutra a l'es oa do nobre 
rolOldll O que eHá a fazer-~ e. . 

Será V. Ex:. o me11 intercessor pm1 cem elle, afim de 
que n·•o tO!!Je :1 mui t'Sta;; ob>ervr.çõ.;s q11e fiz, n;\o ob
~tame as quat~s tereml!s m~i:~ um st:L,mo miui~tro que vai 
n;ts.:er 1 ara fe!icitdr-noH. 

Teuho concluído e voto centra a emenda •. 

O SR. F&RRAZ (pre.1idonte dt> crm•elhu):- Sr. pre3i
der.te, direi pouco, m;;s creio que o srrJalo a v Jlia a ue
cc,~i,t .. d., q"e tdlho dr:: t.•mar em cnllider;;ção alguma1 
Observações do nubre s~u~dor. 

O oolJre sen dor se di511uu rlar uma edição nova d<J 
meu Jiscurso d,, ~nno pl~:su.do .•• 

O Sn. VASCOi'ICELLOS: -1\las não é 1 x&cta? 

0 SR. PIUHDENTE DO CONSELDO:- E' nova., 

O SR. VASCONCELLOS: -· Mas é correct:•, é tal qu:~l. 

0 SR. PllESIBENTE DO CON5:tLIIO:- Eu f':llicit·l·m~, 
po que m1nhHs •·xpressõ •s repeti•ld P''lo oo!Jr·e senador 
teeu1 aiuda m.,is força, sen ro p .ra convenc>~ lo, a'o me .. 
no~ p~ra que outros us IOrnt~m n .• devi la con,Heraçno. 
Quaa to f'U n, anno passado prof"r' esse rl:~.CU'S!>, foi 
(HJrque m1! per u•dt qu,- a opposlç~o anterior t-e tinha 
de~li~ad\.1 da verd.,dei•a seodtJ, asaim Cllll'lt> ma parece 
que a opposiç.~o clu 1•n1111 passado tamucm tinha ~e~ui·lo 
os mesmo• pa~so~; l .. vdva a mal que arynelles que cntlio 
ossirn tinhã 1 p•at1c.:Jo coad•~mnassem u"qucl!a situ:rção 
o proce.tim• nw (lO• que t'nh'.\o "egu elo o ~eu ext~mplo. 
Or1J, pr<,fcriatlo d<J n••vo o nohre $tmatlor o meu discurs•), 
fac i! é de ver que mQ faz um gr;, u.!o 'c fi' iço, porq11e 

~o 
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:~inda hoje e1! condemno as oppMiçr1es, princirnlmente 
,Je~ta casa, que occupa1• muit.n tt>mp.•, ou por mPi • dr 
llitura rle d1scur~os, ou rle cou•as estrard1a8 {t m ·t"ria, 
e que 1 ão pnrfem t ·r caldrnento n t discus>'áo, npp(•SÍÇÕ••S 
que procurão cnror'l'e··er a n,arcln das discus.ões e Jlôr 
um veto á plss;,geru das me~idas. 

O Sn. VAsco~cntos:- Temoa a!é exemplos àisw 
ll'\S se~SÕf:S p;,SSiiOIS, 

0 SR. PRESIDENTE DO CONSELllO:- 0 que COilrlem 
nei o ar.n, pana •o 11ão po~s' d~ixar de conde·nnar ho,e 
"! ~cmpre. Jã vê, pois, o senarlo qlle. eu devo &gr3d cer 
ao nobre senado,· PSt~ s ·rvíço que me prest.a, pnrquP 
:me~mo tr. has p~Javras Sidl!d•~ d, boct do nolHC ~e
lllldOr vão ungi,Ja~ dt! tão gra.,de ~utvriJade e força que 
Jmpos1iveJ é que se ll1es nsi!'ta. 

O Sn. VASCoNCELLOS:- Muito obrigado por tanta 
!JOnra .... 

O Sn. SILYEIRA D.\ MOTTA: - Eu que :o-a dos mai• 
condenmadiJa nunca li d ·seu rsos. 

0 SR. PRESIDENTE no CONSELll"•: - Consinta o no 
'Ôre ~emutor que eu lhe pe\a que seja iudul~ent~ par:. 
com•go, porq •e o noGre senador d~:.:dct o priacípio <•!é o 
fim deseu·dt,CIH!O procur.·u sempre e'tígmlt•sar o meu 
r•roredimenb, ora chamando-o de inconven·ell'E", ora, 
pHeCe·OJ(', me1mo insiiiUdHlo que s••U "rr~h;Jiado, ftc .. 
ora por alguma outra maneira q11e po~ ce1to me expõ~ il 
cernura do) meu~ colleg·;S, 

Sr. p•esidente, o uobre fenador trm direito pHa tudo: 
quando m~ eh .mar rm qualquf!r par1e em~ dis•er que 
não vuu bem, acenarei 03 seus c HH~elho•; m,s n·1o 
5eja tão cte,npiedad•', pux,n:lo em pui.J! co pela I :rui~ 
flora Castigllr a mim e áqu~lle~ que Dt:IO p•.dem estar d~ 
combínaçao com as suas idéas. 

O SR. VA!ICO:'íC>Ltos:- Eu n'ío costumo tir~r a es 
pada d1 mão d • jog~dor, meu senhor. 

O SR. l'RESIDRNTE DO CONSELHO:- Des••jo, pois, que 
o n bre SP.n dor me st'ja um onjo da guar Ja, e na o um 
irmão terrrvel. (fl.'sad.Js.) 

O SR. VA~CoNCELLOS: -l\fuit•l obriga~nl Isto é mnil.u 
applaudido; r1~ad<~s á e~qnerd.t ... E' preciso que o Sr. 
tachigraphl) n ·o se esqurça d;~to. 

0 SR. PllESJOENTR DO CONSRL!JO: -0 nobre scn~
d •f tamJ-ern tra!OU de OUtras Cc,IJSBS q 18 Dã<l pertencem a 
discuss~o;me p,!órd •ará quen'1o lbe respon la nesses por:Jtos, 
porqne acho q11e nós, rutJindn ao p•lier, tendo reprovad,) 
essa pratrca, n~·> devemo:~ dar o exemplo do qu~ t~mo 
reprovado no3·outros. Tud Jqllar~tl) o noure sl:li.Jador di,se, 
excepto O que t •Ca á p•ime'ra fDrte de SeU discurso, 
é alheio á d 'scusslo ; mas em rever~n,~ia, em respeito ao 
nobre seo·•dor, devo expór-lh·~ q>~c o aono pas•:-do não 
me col loquei á frente da oppos:çtlo; o noure senador está 
:muito en5~nado. 

Nunca na minha vida pu·te ser cl1eft', qnan,Jo muito 
fui cabo, e cabo d·! patrulha; nunc1 pude aspirar a eAsa~ 
honr3s, que só competem às alias capacidades; e o< n'JO 
P'S~ado se eu não podi' estar liJado inteiramente ao mi
nisterio, p(lr me achar divergente sobre clou~ pontos de 
ad :.nini~tração, t1.1davi:~ ninguem conte~ta rá q11e não ne
guei o meu apo~o ás medidas de cot.!i .• nç:} por elle pro· 
postas, e e p~cialttHnt~ n~o podia e:.t .• r diverg·nte com 
ami;o~ co u 'Juem semp·e estive de acct•rdo, com pessoas 
a quem nevia, não so· resp"!ito, mas ~ioda amizarle e de
rllcaç~ID. Um delle~ era o nobre cx·ministt·o da guerra, e em 
geral tr1dos <JS our.ro.r. 

A divergrnc:a que um S"nador pód1 tPr sobre um 
r.onto qu ,J,iu•~r n~·o ~e pó,le c:1pitular como oppositi:lo 
1\'e:ra cas11 IIÓ'; lt!m•'S o direito~~~ expó· Jivrcm'l1tl1 a~ 
no:~FiH rp:n õ s, vo•or muitaB vr•z11~ por um P'inclp'o t' 

negar 011trn. não oh~!. n e termns to,los confl~nça no mi 
ni;<tcrio. No,~a pos,ç:1o ó muito r1 fT.1renr.e da qu ': no~ 
r:ompdo nD c:m·;r.,l do$ d.·putadog; l:'t r• s3o negar :.•o rni· 
nísterin pno e a0na, nrpi n1l.J posso f..tzer opposiçã' em 
srm~>ihantc,s t,·ru•o~. 

Ecltcs principio~ !o·lio prr mim cxposto2 corr:o pr.JIIss5o 

rle fé :l pr'meira vez que tiYe :l honra de f,.!lar neste rC• 
cinto; li-lo ainda quaudu pass:n•a do camara dos rlepula.• 
dos rm oppos,J;ão p<r<t o seoado, du"anle o mef"mo miois· 
lf-'TÍil a que rne t!Dha OJlfJO~IO j fi !0 Da diS<:USSãO do VOtO 
<la l(~'~ças; e de>se, prme,pir•s nao me ~.e.lisei até hnj~, e 

e hoj·~ em diJilt" <•ÍtJd.t rneoo3, pn•qrle conheço que a 
p '$iç:h de niÍOÍstro é Ur.tl/1 po~iÇ'lO miJÍ<O dilfereote 
rl·tquerra ~e q•Je c .mrnum •.nentr., :•n:cs de ch.-gar ao poder, 
lilzemos um~ idé t. A "im, p>JÍ~, o nobre senador fique 
muito certo, e p·ç ·-lhe que avive a sua memoria, de que 
na diSCIIS~ÜO que CU [IVC C•~m O nobre S~uarJor ['ela p•OV!n• 
cia de M'na·-G,-r~t:P, o ~r. v·>con ·e de Ahaeté, no orça
mento do~ marinha, eu pre~tP.i·lhe o meu apoio, um apoio· 
f·anco f,z lhe algum .. ~ ülHerv.ç!les :o••br'e o cr.ntralo 
T ·.rrand, prel't .. i-lhe ainda esclarcc mf'ntos 'obre uma 
outra q•JPst~n do Rio-Grande rio Sol, tratei-o com·a mlior 
def' ... rt-ncia, com aqu•·lla def',.r, nci~ que se[flpre !h!' prestei 
,fcsde os primeiros tempos cy re t·ve a honra de o r.onhe .. 
ccr; rleferenci.• q11e sóm,·nle uma vez, por círcumst~o .. 
cias esp,·ciae~, não pude guar.Ja .. na cam .ra dos Srs. de· 
pn<HlOS dur~nte O ministo:rio a qllíl fiz Oflf•O>içií'. 

Quanto aos outros senlF>res, todns vid'lo; eu não pude 
apoiar cnm rod .. s as forças o minist,..rio p:;ssad,-,, esti~e 
dive g··nte Pm alguns pootos: não podi~ rne~mo conf..:sJar• 
me explicitameott'! min•Yter•al a l'avor de algnos dos Sr,. 
ministl'os, pnrq,,e parPCtl'hrmen'e dé al~um de:Jes, con::o 
seu rlel g1•"0, linha reCt>bid • p ovas de pouca confiança j 
m:•s elo ~eral dos men.bros do mioisterio cu não podi1 ter 
motivo ai!(Um para ( Ot>f lhe Oppo~ÍÇi!O, e priucÍpalmen'e . 
C"l ocar-me á te~t~, n~o de um~ opposicão qu:alquer, mas 
de um· opposir(<O d~ 'ena•l' r ·s amf'&tr .. do~, de emioen · · 
tes rs•ad1•I1JS qu~;·s a1u~lles que rompuzerao o gauiod~ 
r1e 4 de m io, e que fdizmente vejo nesta casa semr·re 
LIDidns em tudo e ~oure tudo. 

0 SR. SILVEJrtA DA l'ilOTU:- Náo todos; salvas al
~uruas excepções. 

0 SR. PRESIDENTE DO COXSELllO:- D't') i.to, perdóC• 
me o nol1•e sena.for que eu vá ao objecto principal, á 
m:lferia em di~cu;são. 

Sr. pre~llellt,., o O')bre sena 1or não trouxe argumerto 
novo, e nem app~llou pHa a con~ciencia e deci~ão do 
senado; appel'o:1 para a decisão do; pitJS {,irnres. lia 
alguma cousa de inconvenieute nrs~e pa~so do noiJ• e 
, .. n.dor, qu'J costuma chamar de inc@oveniente o que 
fJZem seus adversarios ; do nobre s1•narlo·, qne cemura 
01 a.~tr>s daq11elles qu~ não podem segui-lo em todos O$ 
seu~ r lSSOS. Pare.:e-me que D"nhum iOC00VPniente ma lO r 
I'Odf:lá cornmetttr ._um ~enad,r do que dizer: • folio 
para o p:o leitor. • · 

O SR. VASCONCELLOS:- r,aduzido como o nobre rr.Í•. 
mistro traduz ... 

0 SR. PRESIDENTE DO CONSELUO :-Estou traduz~n·Jo 
como o noure senador disse: • que nã? ri·Jha esper~nça 
al~uma senilo de dirigir-se ~os p1os leitores. • E' não co-. 
n hecer s~ a posiçilo em que nos achamos collocadot, A 
posição d1> sen<ldor é uma po içao mu t() nobre, mnito 
~levada: nói não temo~ u•cessldad~ d<! procu·ar essa 
popularid .• de que a muitos cega; a nós mo cumpre se· 
guir exemplo5 taes. 

0 SR. FERREIRA f'ENNA: -Apoiad('. 

0 SR. PRESIDENTE DO CO~SEI.riO:- A P"~iç1ío do se· 
nad,Jr é urnl pmi-tíio muilo d :IIcafa; n1 rn st·mpre um 
·enador pó le prcftlrir um voto da maneira qu<~ poderia 
p·oferir coroo rnemlJro da camlra dos SrR. d:p•Jr~clos. 
Outros forão os prin·:ipi,)s que pr!'p .. nderár~o na orga • · 
nisa~l!o do Een'Hio, P. se nós, esqllecid .s deacs prinClíl s, 
LOS c ,lJocnrmos S!'mpra on n·1s puclermo1 c~>l~oca' cm 
mlio,·ia, creia o nobre fenador qu•! não ó pos~i'fel 1 J ela 
noss:t (lrgaui~~çno, governo al~u ·n. 

O Sn. NA nuco: -Isto é verdade. 

O Sn. PltESIOilNTZ DO co~sn.uo: - E' i~so qne eu 
r.r.ndomn .v:. o armo p:l~sado quantlo me n l',ria f1~ 1 a ln nas 
do nobre vi~rouffe dt! Aba·~H?. Ni\n tpH~rín pr1 O g:n ao 
n~>bre vi ron;l•·, rn:~~ a pratica d JS nppr·s'ç~ões d ·~'t/J r.;;sa. 
Eu ,s ~( n 'ernt.o aindJ, e n'to ob~tn1tu r'<'to ;J$ Ht.:eio; as 
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c~n,Je:nno ~omo fat,ae~; as conlcmno, porquP qu~lqurr de 
no~ q U" sn btr ao po e r se v1•r a" h IJços Cl'm ;1q" i I lo 01~~ n1 .. 
gue tal!támos, com aqudlo m"smo q·1e prepará·nns; não 
as recoo, porq"e rt:"ronheçiJ qu.>ll.l rnmln 1,n,içlio, ou •~:
os m!'us rlevert:·$; a ebtes hei 11e ~~·crit1car mü h ,s fttcul
ddd.es, mtu repouso, mitJha IUU le e m:nha propria vtda, 
~e !ur premso. 

Não posso louvar a praticl cle•f:a§ oppnsições. nl'in o 
d.~vo, mesmo q•te a seguic1e o uobre senador, que d,.ve 
sempre ter etpe•~n ;as de subir ao JlOler p<~ra fazer b fe· 
licidi>de do seu paiz. 

o noúre .'enalur c~mbatru o projP.cto unicamente re'a 
pa!te relatPa á :.utons~çilo conced.da ao g ,.,.e>!JO. 

O Sn. VAsco~CilLLfiS:- E' o que está em disctJsl5o, 

O Sn. PR.ESIDE:ST& DO CO:SSRLIIO: -O nobre sen~dor 
n5~ póde lole~~r. q.ue Si! cou,ccdã' iiutoti,~ções; ent•e 
t:<n·.o 11est~ PIJ,JC!pl•l o nobre sendlor não ('Óde ter em seu 
fdvor ÍJcto algum anterior de ma vid.t par11 que üasse 
preponderar ~u" opl<l.·ã:l actual, 

Durante o seu miuisrerio o rH ore senador t~~e autori
s~çõ;:F; duraot~ o seu mini·.lerj., f,Jr~o cxped1dos r•"U 
ba1entos? dun11He o s~u m•mstt:!rro forao promnl,::advs d 
guma~ !ets, e a expeneacla ,.óde ter mnst1a !o que tHSI!S 
Tl'glllamen•os, qu., t~uas lei,, p1ecisão rl, TCI(\qu~, preci
J.:l~ de S?r. rc~i~t.u. Se o princi1 io d~ imiLU!l.lbt!ldade das 
lets é o pr· n.~q.Ho que o n 1bre 1en ··dor seglle, <:u creio 
que devt·mos eotao al>~n<lonar ntesa mi·são. 

O Sn. V.ASCONCELLOS;- Q11em di~se que eu que1ia a 
immutabilillade? 

0 SR. PRESIDENTE DO COXSELIJO :-0 nobre fenador 
o disse po;i~ivanHn:e; é porque está e.•quecido, é q••e no 
correr ~a d1~~ussào t·scapão palavras que mui11u ~~ zes 
nào hl tntençao de f.1zer P' evalecer; e, se o nol.lre s• na 
dor qtlfr re!irH as palavras que di~t~e a ess<i respt~iLo, tn· 
t~o n.~o as comLO{tertÍ. o nobre Sfnador di)S<!, Sr. rre· 
udente, que as autodsações tiuhào provado mal ... 

O Sn. VASCONCF.LLOS:- Ditse que centra todas tiuMo 
h:1vido comtantes reclama,;ões. 

0 SR. PRESIDElliTE DO CONSELnO: - ... porque a Jt,.j 
que anto•Json o governo a org•ni~ar o in::~tituto cvm
merci;,.l foi mal • xecut•da, porque o rFg11lam• nto de to! 
JTCCÍ:ia de retoque, porqne O Te6ulamt'oto de tal não foi 
b ·m visto e !'oi cotliL~Iiao Ora, estes vicio' 'e àão tam
l·• m nas leis; h a l"'i' que são con·b.tiJas d::Hie o r<rinci
pio i ha rrgularr.e~:~t•JS que p eci~ào de rrtoque$,confurme a 
. uperi• nclíl in.l CJ; lta regulàmentos que n1o J•od. m Ler 
a d~1id~ ex cuç'o, porqu.: não rorào I.Jcm pre,.an.dos, ou 
muil,s lczca rela txecuçã.l material que reuLê1ão da 
au·.oridade extcutiva. 

~esta ultima parte se ach1, róde-se d;zer assim, in 
rurso es•e regu'amento que deu fórma ao iu~tituto commer 
lia! da ró r te. Não foi p(nqiJe •e tivt~ssem reunido d ff • 
rt"ntes materiu; foi porque não se ct liocou esse estaotle
cim ·nto de mateira uue f'Ude~Me a 1TOVt i. ar ao i c~ixciro~, 
aos )JOmen! qu ~ rostumão iniciane llls opt·raçúes rio 
rommt:rcio; r l r.or.1ue collo:ou·of~ (•m uma p0siçào tal. 
em llm ed fi :io bl e em h JrJs ruais a favor dt s lentt") 
do que propriatnen'e a fÓ{vor· dos tstud~n·es j foi r··rqiJe, 
collocou-se entre as crianças que vflo btber o~ primeiros 
rudimentos e>le• l•f<me!ls 'l'W tomi.J~m rl.:St"jii'J ~prender 
's pr10c1pios da legislõJÇii" comm,rcwl e outras materi .• s 
nP.c~1sa ia~ I• rrolissao do CCJTYJmet cio. Herocado e~se re 
guiamento, 1:oll 1·a lo etsJCJI~uckc:mento do modo m .• i~ 
<IP'''P iM\ à cla:<sc d,Js ca X· iro~,~l!t' h~ de ser p•o•eitmo. 
e l1a de ser pr(,veiluS<l COI}) O L i a alllt do c' mmerd, ,que 
Cl8 i' e'Jilf.'nloda p •rgr;,urta I!UUlerv c..lc aiuliHJOS. 

0 SR. VASCONCHLOS:-C•Jmoeslá é im;-o~·~ivcl. 

O Sn. Sli.YEil\A n.\ Morr .1: - E' nm cscun lah1, 

O Sn. l'HF.~IDEN'I E no co~snno:- n:go ma:s ao 
n l•re st:nador que t<dHz p:.ra a .~oa direrçã • e p•o•pe
Jid.H1e tle um t·stJbdcci..ncnto· sci~ntJO,~o pn·pon 1,..1 o a 
rser.llt:t; cntretHI\O q 'e ns v;,lh·1s ltébiros r..outrif,uem 
~P.mprP- para a d so·gan:sn,;no d q H l'es que c.-Wo !!11?

lho;r conccil~lb:;. l'i.::HO cu vClo p·Hiel b deixar di! recla· 

mar o re~temr.nhn do nobre senldor e igublmente o do 
lwnr ~do memt11 o pda prov·ncia rlc Gc·yaz, P'·Í~ elles se 
digrollrno d!l acPli.<~r a r·nmmiss~n, que o !-("Vemo imr.erial 
medi nte o noini$TI'rio do im,.erio lhcti ~:ouferiu, de serem 
H$caes comnJi:sarios do ~oVtlno. 

O SR. V A scoNCELLOS: - E creio que estamos con
corde;. 

O Sn. StLYEIRA nA 1\IoTTA:- C•f'lo q11e é um escan
d:do o estado cm que fe ~cln o eswl!d cimen:o. 

0 §11. PR!\SIDE:STR DO CO~SELllO:- Por crnsequ.en
cia, J•Ód<! da•·t-tl um ou oull'o old'l:Jto, e este det'etto ser 
remediJdo, ~"m qu" fo.tavia na sua m:.ior oarte a oigani
ó<•çáo d,, cnsJD·• 1 ossa ~er taxada rl~ fi, l'eiraJosa. Qual é. 
S• nlrores, a ol!r .1 huOJana que nlio c•rece de retoque? 
qual e a I Uf:t lillllJ3ll3 que sejo flClf'crt.? Olldc? por
ventura os re~ulau.entos. publi-:ados p•lo n:~Lre senador 
o:io precisão em al~<1:1ma p11rl"' de retoq•Je? 

O Sn. VA~CONC~LLOS:- Fui o pti.xJeiro a dizer que 
cxcità1 ão r.:cJ,,ruaçõ.:~. 

0 Sn. PRESIDENTE DO CONSELllO:- E por esse'foClO. 
Sfg111~-~e que nãtJ se deva po• mudo nlgum empr~g~r os 
m.·,os neceso;anos p:ma [ ... var á su• rr:aiur per!ei~ào o que 
já ex,ste 1 De Ctlrto q•Je nã '• 

O nobre ~en::.dor ainda cc,nfunrliu ne~te ponto o que é 
c"nS*"I va1;:io C<•nt o q 11>' é proj;ft'Sso. Não d'to i c! é as que se 
alheem, q e 1e co•llrHi~n,. Em m;.telia~ de ildn·Ínistra
ç:w ,, 1 rogre~so é iuui~penFavel, Importa o rdoqut>, a 
p!!!fd,ã•J das leis: o ptr.gresso, porém, que o nobre ~en:l• 
d••r pa,fce ccmdemnar, no qu·~ e~tá de ;;c<~nrdo cnrHJgo, é 
P>f'e pro~;re~w dt! 1 efurn~a é e in~tilu•ções p· liticas, que 
pód~ aoa•ar O ed D<;io social: é C•le pru•id·• de reformJS 
p()liticas incessaotel', que pÓ·l·, d ·~truir o~ proprios a'i• 
cerc~s do grande e lltlcio pol,tico que nós olltivtmos do 
fu!id ... dor tlo imptrio. (Apoudli,~) · 

Sãn estas as reformas de que nos devemos receiar ;.. 
não é uiis rerorma' arlminislrot,vas, porque, como o ng· 
b1e 1eoador sobe, ha ainda ntcessirJade do desenvolvi
o eoto f nr Lj, de principios dt! gr~nd<! pnll't~ração eJta~ 
l.e~et:idos na const•tu·ç~o du iw..,<:Jio. Nào temos soure 
muitos í ontos lers re~ulamentarr,, e pt!o principio <lo 
n<•L e senbdvr nad.i devemos fazo::r, poque tudo está feito. 

O Sa. VASCONCEI.LOS:- Ntloaptiado. 
O SR PRF.HOENTK uo CONSELno: -Eu, Sr. presi

dente, a iJroiTO C(tmO um bom~m de progre5SO mantenha 
i ~tias de regn·s·.o; é a pos1ç:lo fiD que 005 co!locamos • 
O nobre s< na dor está 1 Oll.!o ~qudle iodivi.luo que não 
pod ll louvar, nem queria aproveitar os iugred:~utes col· 
to.:ados ou t1epusit.,uos em certos vams, porque outr'ora 
t stes vasos havião c1·ntido C\Utros ingredient• s que lhe 
I inblo sido fjtJes. Não é pelas idéas qull o noure •ena dor 
com Late, m~s é pel,,s v;,s ''• que coutiverão já em outro 
rempo outras idéas; nã't> é pela3 idén~, é peJus pes~oíd 
donde ellas partem. 

0 ~n. VASCONCELLOS : - Oh ! 
O Sn. l'l\l!S!DENTE no CoNSF.Lllo: - E Cite principio 

é que nÓ• d.::vt·m,Js coud~mnar. 

O Sn. VASCOl'iCELLOS: .~ Oh! se Lsse pcl.s pe-m!as 

O Sn, P!lllSIDEl'iTE no COI\SELno: -Ainda, Sr. prc
aiddtl!', tenho ol.l·ig:.çào rl~ f·xplicar ao noi.Jre sena~or 
o )entido de a JgunHl~ p< !11 v1 a 1 íllJ 111 proreridas pc r m m n:~. 
occ~sino em que ~e t atuu d ~te me~ mo p 'j ·elo. Rt~~r( n· 
d.a cu ao nr brr.: s•:n·;dor pda provinci.1 ele Minas·Ge•ae~, 
o meu hoorudu 8mi~o o Sr. t'c uza Jtamos, que. me 
poo h~ r a, a a n• ce•)id Jdi~. d,, cr.er,ç:ln antt•s cl,,~ a~x•lwres 
do qu•l (!o no\'o ml1d>tcrw; d1Wl f'U que r o·J 11110 e.sta
vamo• co/loc~do; n.J rw smu pos.çlio d0 c•utrr·s pnlze~, 
nndr.1 <·he> :-tnili.,rt'S sn po>i~o (I! t•,r, nr1o ~ó porque 
h:1VÍil granlc Ollllli:T~ ~tl fO•SCIIS f'Tt fi:Siome.•, mt•S 
t:lll.ltrm ['!'r,que nii~, rx•~t•ilo rs.te ?l~lll1e, l'!llllt :'.~['lra,;Oe~, 
q•w rnt'e no' dor.urnflll alg1Jn~ HldtvHia::s, qur n •o se f'T1'8· 

'"c' 11 H· r ~uxi'1a1 cs. Diz a cu que !tu rnu;os qiH', ~P' nas 
collor:adM em um.1 po~i,;fl~', lcl~lll ;sp filf;õt:s mJJS lrt'~ns, 
~~·pi ;ç<i ·s ma;~ a!t .r; e ~e~ indivi.lucs ll~l' s~ poJem f•leJ· 
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1ar nunca a ser bons auxiliares; q11f', por outro larlo, coi
locados. cm certa pn>iç:w, o c.iumc ;rpp•r•·ci,,, e e9ft' ciumP 
faz: a que ainda ú~ g~Lmc-tr s n~o pude~~ cm t r lliiXIirare· 
il1cn~ol qr1e O$ coadJUVassem. Pc~n o O n!llrr~ ~enad. r .qu•· 
an:,fyse tod•s a~ f<!ces de nOS$11 hi•tori:• admin,•t·aliva,' 
e!le se conven&~rá q·•t>, mal ~e coll· c,; ,o!J C~ dir·eeç:lo de 
out:-o indiv duo <'m uma ,.o;içãu subol krna 11111 ino (O d.
csperança~, es· e moi(" Sft con· i•1e, a J, go mal collneado, 
aspira ao asFcalo d .• quelle meam•' qúe o t~rn p·o cgirlo; 
suas a1pir~ções vi:o mais alto, vau ao p .. der t ... ~;;,slauvo, e 
do porer leg;s!alivo ao logar de mmtstro; a, ~orte quf' 
multas vezes e~s~ moço llà<> tem tempo de e>tudar as nt.
terias que ncsees log<ms de auxiliar po·Jeriit ter Lem co 
Irhccido. 

Por outro Ia de, !'IOI'Vt'nlu r a nós por! e mos co ber o be
m O cio de que o iodividuo que já tem dado provas ,!e 
conhccirneuto a-d•llioistro tivo se colloquc sob no.sa dir·e•:· 
ção em qualquer ponto, em qualque• materia7 E.' diillcil; 
é não só drfficil, é até qua&l impostivel. M;,J entram"; 
nos porüco' da administra~to nos consiueram(ls ~<·paze· 
de subir ao mais alto grá .. ; uiio nos coutentamos Ct·m as 
posi'iões · secu!ldarias; queremo; m,,j~, queremos elevar 
nos á cupol11, c quando de· c~r.YJOJ cJ.Jia uos julgarno1 como 
que reb;Jixados, Fe acaso nos inculcão uma mi sao secun
daria que não sej:.~ <~lguma corr.missào. 

E' isso o que eu dizia quando f,,I!;JVa rJo ci•1me; não e· a 
lo nobre S(:nadol' para comign, nem de algum coll~ga. 

0 SR. VASCONCELLOS:- Ptlo contrarb, ~e tivesJe :J)
~Um prestimo, estava á di:<posição de V. Ex ; mas, com;, 
tão teniJO ..•• 

O Sn. PRESIDE~Til: Do co~Sl!LIJO:- Estou persua
dido àe que a V11rrtt11le n~st11 pllnto é poder, e portaorr, 
cu pediria ao nobre r.tnador qrre retirasse de seu ap:;rt. 
a palavra- pud·sse- e s~b;titui~se pela p<il~t•r<l . 
rpizesse. -Mas c~teja o nobre tenador persuadido qu'' 
d~ minha pJTte Dão houve este ciume, já lhe dei prova:. 
d1s:o. 

O Sn. VA~CONCELLOS:- Não pó de h~Ye1·. 

0 SR. PRESIDENTE DO CONSELTIO:- E dJrt'i a todos 
1:fiJC pelo rnt.smo n.wdo ~e compi·florem pura comigo •. 

St•. presidf·nte, a llutorisaç~o concedida na em1•nda !e 
acha bem defln·rla. Nilo se C<ê:.t noda de novo, ha de, lo· 
cação das marer h~ de uma' secretari.,s r•ar·a outras; nào 
importa nem confiança i!lim,t,rla, nem rHitorJsaçáo illlmi 
ta da, oem mesmo creação de crn prego~, c jâ se d :ss~> 
que n~o irppo1 ta•a au;;m~oto d~ despeza. Por consequrn· 
cia, esta alll·His. ç~o e~ ta d<ntro r! o~ limitf:: que todos nó> 
temos querido estabclecH a re~pelr.o de materias taes. O 
tirar·se,por cx•·mplo, de uma 3Pcr etaria uma ma teria c rles· 
loca-la p~ra outra secreta na imp•jt t .• urna autollsaçi'lo ii 
Jimi•ad .• ? 1mporta uma meditl<~ de coufiaoça 1 tar;to m~1is 
q:Jauto, feito o prime110 tr~liérlho, ao poder Jcj(slativo 
comprteule Nl n forma lo ou t( n~.dia lo, como for ma i~ 
conveoif'llte? 

Creio, p• i:1, qne a emcndil dv Dr.lbre Eenadc-r pela pre.
vinci;J rlc Minas Gaaes ['Ó1•· ser app ovw1a, sem q•<~~ P•·r 
man• ira r. lguma se contr .. dcm os princip10o; daquefles qa.e 
se trem lcvanlado contra :rs autorisn,;ões wddinidêls. 
.Aind.t em tni:U relato1io pedi n·• corpo legi·lalivo que. 
quando tive.: c d,~ dar est1rs autori~a~ões, as· precisa>se, ;1s 

uetcJm;nasse, ;,s limilwse. Já :e 'liê q11e n:.o pos~o p 1r 
modo ul~um m•J arha,· cm corltr;.dicç!lu c0m aq11illo qtJr 

trJillo expt'Sto, quaurlo vpjo uma autorisnção mui\•l ddi 
nirta; e tu deel.arr·i mf5nl•J oesf .. J CBSi.t a um !Jonr:tdo se
u:. dor pel:1 provin:ia d'.l Amazoo s qne, ~e se rr.arc.ts.~e 
tempo pna •~t<$<1 :~u1or isa;;ílo, cu <<f'C!IIHia cc•m muito !(O~ lo. 

Sobre 11 m·teri. o n,,LJre ,en11dor n:in fo1 m~is a1ém. e 
1!11 teubo pYfrCtll"ôrrlo dar-lh.-! 10rlt·S Ol I'SGillrecimeotos, ror 
ultimo IJJe a~rad~\n a muueira clr~tmcla cum que se 
t.iignou dt dir•gir··me :~l~uUJa> p;:Ja vra •, 

mas que no trato P.Ptre nós, como· amigos que 'emp~" 
f.,mos, gullrdaremns todas ai co~IVCDÍ!·nciJs possiveis. 

O Sn. VA~CONCELLOS: Espero ao menos. 
0 SR. l'llliSIU ll:STK (}0 CONSRT.llO:- PLepito O que fi!• 

oho dito: a~ OpfiO~I\'Õ ,~ s:1o nece~saria:~, e, se é possí
vel us•r da ex p e>~ão de um IJ< mem quf:! llolig~;rn nte 
se con~iderou 11• r~"gf!, mas qu~: rn verd~de o não er~, 
dh ei: • t; se n~o houve.~~e oppus:ção era preciso in
•entu·IH. • AS~Jw, pois, o ~cr~ÍÇtJ que o nobre H•n;;dor 
me prou~.ette l .. z. r, coJ:ocan.Jo-se na e~tacada semrre 
que sua~ idéas nao eslivcn'm de accordo com o g~bi
uete, o galoi,Jete lile ;,grilde.~e, t~m com•.) um gr<n1e fa
vor, COLJ:qunrro pre:·em•·s muilo mais ;~quelles que no~ 
pre~1:lo o:1 n •. bres s• u .. dores que nos coa•'JuVào com~J 
am·gos na carreira d!Íii~tl c escabrosa qne s..-giÍ1mos. 

N"sle sef.JLHrJento, t'U creio que, se o noLre. senadqr 
est1ves$e collocado nu minh~ postçãn, rr:e ~companbarie, 
po•qtte em ve1dade ma1s <lpret:i<Jmos os amigo$ qu~ no.:1 
favore.;~m :lc~ que 0~ amigns Qtl<:1 ~obre não nos coadjq.· 
Var, nos cont.r;.riao e coud . .~atero. ' · 

O SR. VtSCONDE DI!: ADA E TE': - Sr. rresidfnte, 
dir.:i muito pouco tm defc~a da emcntla que.manie1 á 
mesa. • 

Principiarei por ped,ir licença ao nobre smaõor pela 
província de l\1111:Js·G· rat-s prm.t render·ILe c.:s meus Jou
vore;; pela -iud go~ç<io pat• iotica de que ~e tomou, com
batendo uma emenda, por Clllsidera la contraria á consti
LUI~lio. 

Se por· acaso estive~se ru per. uadido de q11e uma medi
ri~ qualquer apresent<Jda pel~; noive ~en~at•r, ou por OU• 
t•o m~mbro d.:sta casa, era colltraria á lei funrJamental do 
impt•rin, é lliuit,, prov11vel ljue o nre~m·.1 ~entimerrto que 
rn:.uifestt•U 1> IQobrt: aeu<Jdor cnntrél a IJJÍDha emenda eu 
m~ntft:slane tomL1 m con.ra e•·>~J mt"d.d .~. 

btou, porém, cou veoeido de que esta patr iotica in
rl:gu;,ç:JO nao lt:m no CllSO de que st: tr:1ta ftt!!Gilmcuto al
g~nn r n~ o a vd. 

Se.nhores, tlevo declarar :;o S1'noào que, se m~ndcl a 
ernt n l<t que oli'ereci ao projecr.o, fo: aco· oçoado pfLS CJb~ 
~erv. ções que h;,vid f<ito o illlustte ~enad"r pe!a prov:n
cia do Amazouo:s. t ste illuolre ~ena·lor d<c:~nu q1>e o 
governO pOdia, sem ÍDCOlJVeüknt~, ~e·· aulO i~ado J•ara 
desigo.r l'S ol>jecro' que devr:1•• pHtenrer á •ecret;uia 
di) Ímperio. e a ll ·Va •eC• et;,r;a que ze lÍCJha de crcar. 
Onuh•e semdora quem me rttiru é dos·.1 u~ mais zelão 
a cunsutui~ào do imptlio •• 

O SR. FRR.REIRA PE:NNÁ.: -Sem duvida que é esta a 
minha intenç~o. 

0 SR. VISCONDE DE AnAETÉ :- ..•• e tdio viu nesta 
autori~~ç:to lll'llllum peccado, nem ~cquer veu.al, contra 
a mesm11 con.. ti tUI~ao. · 

O Sn. FI!UR.l!IRA P.ENNA ~-Desse modo a autoris~ção 
era m u ilo JiuJi ad '· 

O SR. vi,CONDE DE AnAETÉ:- Ora. p<1rq,:e dei urna 
p(•quen<s ext• nli<<O ao peos.merrto do pobre .ctnrtdor pela 
província do AméJ2onas; aquillo que nem e a ao mcn0s 
peccado V! ni~tJ COI!' e deu SC logo tm um p• CC' do niCJTICI[ 
contra a cou~tituição, nliô já no juizo • o .liu~t e SP.I.'<idor 
vela pr0V n~i:t de l\!i!lJS Gtllllt'S a qnem ltnho de ns
poudt-r, como me~mo na opiti'~O rio nobre senador p•la 
província do Am•WildS, qtle me hll\ia sun~erido a idéa 
que 1eduzi a e~cripto. A!errou se de tal Rorle o nob e 
S•· nadar pela p1·ov,uc a do A rna)oo~s qu•· logo me <Jban. 
dollOU St!m p<eUilde, e eu tive dt~ ver COtrJ admir;·t(!lO O 
tllusL,e membro de, ta c,,sa vt lar cont<:t o m1·u artigo 
~ub~tipJtJVo. l~sre proe1 cl:o.fnto do nobtc 1rn ulor ó o que 
não sd C<'ll<~nt· nle t xplicar de um n~<H.lo qu.,Jqucr q11e 
wc po1 sa s<.tisfaze r. 

O Sn. FI! R R RIRA PENNA:- Oircreci uma emenda no 
scLtid•) em que lia via la lado. O Sn. VAsco~cnt.os:- V. Ex. viu o meu comporta

mento. O Sn. ''ISCOND!l DE ,\nAETÍ':- O nr.hrc senador re-
0 Sn. Fnrs:DEXTR no CONSEUIO:- Eu e1pero que conh(•ce que nã·> lia v (ll;u;{lo ~!..,uma da comtnuit;ãn, 

rluranrc a~ d: .. u,~ü ·s n uobr<: st·u:t,lor me honn,rft sem-/ HJ!Jd,J o go\'6<!10 nutodsHiu para delig11:1r o~ ob,('ctos q•·e 
pro CIJnJ H'Us c ... us :·líto~, cuw u~ l1çüe:l de Hill 1 xpericncia; ' dcv!'m J1Cr1cncer {; no ~a sccrct;.u ia que um d d ~tacur-
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se da secretaria do imperio; mas, porque.eu dei uma pe·j t.mle conferir ao gnverno. O governo .já Jeformou 0 
quena extensão a e~t·· pfns•menJo, confermdo ao governo, ·th~souro e as thesnura1 ias das pro v' ncias e entretanto a 
liU.torisação para faer a dittribui9ão pnr out• as secretaria, constituição quando trata da fazenda n'acional di:z no 
;;!e~ da novoment:! c:eada, aqUtllo que era antes mu•to art. 170: a A receir.a e desp.,za aa f8Z•·vda n~cional serâ 
conforme á coostttUJçãotornou-se um peccado tão grave t'Dcarr~uada a um tribunal d• baix" do nome de-thesoaro 
contra ella que o nobre senador pe,Ja província do Ama.- n~ciunal-; ondt!, cm d•v~rsa1 eltl!ções devidamente esta· 
zonas vo!ou,. e provavelmente votará amda, contra o·artt- btlecida.~ por lei, se regulará a ~ua ~dministração, etc •• At-
go wbstttut1vo. · tenda bem o sen~do a que ne,te :nUgn a conatituiça-o não 

O Sa. FERREIRA PnNNA: -Apoiado. 11iz que estes objectos serão detPrmulad~s por uma lei re-
. g •. }ameutar, usa &ówent~ da palavra -lei-. Ora, o nobre 

o_sn. :VISCO~llE DE ÂllAETÉ:- Ora bem, é ISto que sc·nador .a que me rdl· o s~~e perfeitam~nre como o go-
eu nao se1 expltcar. · v e roo f,,l autonsado para reformar!> th~souro e as thesou-

0 Sn. FERREIRA PE:NNA : - Eu explicarei. ~aria$ das proviocJ:;s, sem que ~ma tal autorisação fosse 
O Sn.· VISCONDE DE A llAETÉ: - Sr. presidente, qual é tmpuguada como locoostilucional. . ·.· 

o argumento que ~dduzem os nf:brcs senadores para O nobre senador admirou-se de que, ofTereccondo a 
demonstrar que o artigo subsrítutivo é contrario á con· emeod;J de que se trata, tivesse abandonado os meu3 au
stituição? E' o art. '131, o qual diz: • Haverá dilferenl.es t~go~ principies i m~s S. Ex.. não se encarregou de de
secretarias de estado. A ld t:le~ignarâ os nt;gocios per- urci!Btrar como ou em que consiste este al:i~n tono. Devo 
tencentes a ceda uma e s·eu numero; as reunirá ou sepa- suppor que o nobre 'tnador está [!ersuadido de .que 
rará, como mais convier. ~·Na mioha oÍ'inião, isto não nunca dei auroris~ção alguma ao governo p•ra rtformar 
quer di1;_er senão que ~ó uma ~ei pód~ ~rea~ attribuições •· Jgúns J.amos do serviço public~. S. Ex.. ~stá perfeita
que de v ao pertt:DC<:r aos d:lferenlesruunsteno$ (opoiaaos). mlnte er.ganado i eu não sou hoje contradrc:torto dando 
e não er.1 necessario para isto que houve;se no art. 1.:11 ao governo a amori$ação de se tratt<; pür diver~as vezes 
a decla~ção que se ctta : -uma lei desigoarâ os ohjectos tenho. co~ o meu v(it.o conc<::dido_ a dilferente$ mini:Sterios 
que devao pertencer a cafla uma das repartições-, porque autrmsaçot·S para relormare.m dtversos rhmos do ser
ha outros artigos ainda mais positivos, que dizem que viço pubJ,co. Se_ h;,; c( ntradtcção, será daqudles_ que ora 
nenhum cargo, nenhuma obrigação, poderá ser creda dão essas autom;;ções, ora se Jecu>ão a da-las •. Lem
senão em virtude de lei. Mas estas .ii~posiçõe3 da coDstt- bra-me que o ministerio a que perttnceu o illustre le
taição são contrariad~s pelo artigo que ofl'ereci? na~or pela pr.ovi~cia de ~1inas·G.era~5 declaro.u ne$ta casa 

Não ~ão contr~ri:.das, porque a emenda não confere que não ace1tana do corpo leg1slau-.o autonsação. algu
ao goveruo o direito de crear neva$ attribuições. dá-lhe ma para reformar qualquer. rélmo do serviço ~u~hco, e, 
apeuas a faculdade de determinar que um neg~cio que:! lun?ado nesta decl~raçào f~1ta pelos nobre~ Dll.D1~tro~ do 
corrs actualmente pela repartição tal corra por outra re- g;,bmete de 4 d~~ ~a1o ':!e 1857,reco.rdo-me que,.CJfferecen .. 
partição. Não ~endo isto crear attribuiçõ.:s novas mas do-se a esse mm.Jsteno uma auto~1saçao, ou reclamando-a 
distribuir as já existeotes por um modo wais conve~iente elle, ea decl~re1 5ue nã~ votana por ella, nao porque 
ao :ervíço e aos intere~ses publico~, 0 que é um aciv e~tendes~e que nao o podm f~zer, mas porque entend! q.ue 
que deve considerar-se mEramente administrativo, reco- na? devm f,,ze-I.o, pelo motivo d~ mostrar-:se o miDu;
nhecido como tal em nos~o paiz e em muitos outros, eu teno de 4. de ma1o opposto a auton~açõ:~, tEn~os.olemne
entendo _qu~ não h~ nenhuma dl'e!lsa ao artigo que citei ~ente declarado qoe neuhuma autons::~ao acenana. _Po~-
da constltuJção, fe1ta pela emenda substllutiva que m:Jn taut.o,, persuado-me que o nobre senador rei~ p_rovm01a 
dei á mesa. · de Mmas-Geroê1 na o teve razão quando se adtmrou de que 

9 ~obre senado~ pe.la provincia de Minas- Geraes que e~ ofierec~s~e uma e~~~ da como a que .s~ di~cute, a qu~l 
hoJe foJlou em pnmeuo logar deduziu a inconstitucio- na .sua. opm1ão contr .. na todos os pnnc1p10s que.euhay1a 
Jilalidade da emenila .de outros artigos da consJituição que d:f.endtdo.~os,que eJle ch.arnou,bons te~~osda ~nnh,av1da 
leu ao senado. Admtrei-me de que 0 nobre senador na. p .. J!amenta .• O_ nobre senador está perfeitamente ol:v1dado, 
o~caaião da leitura. não notasse 1m mediatamente a grande como tenho fel to Vel' ao senado. 
~~~erença que havia na redacção desses artigos. Um delles . Senbore$, tenho tido alguma pratica da suprema admi
fol o art. 97, que, t1atando d3s eleições, diz o seguime: nistraçào do paiz, porque por diversas vezes tenho tido a 
" Uma le1 regulamentar m~rcará o modo pratico das elfi- honra de sc,ntar-me nos conselhos da corôu ; conheço as 
çõe~ e o J?Umero dos dt·putodos relativamente á população dilliculd:; de~ com qut: lutiio os mioistr.os entre 11Ós. Quando 
do Impello. » Ouça o senado bem- uma lei regul~ment;,r. teve de dissolver-se o gobinde de 12 de dezeu,bro, du
- Qra, no artigo que !e refere ás secreta ria~ ou ministe- raote o qual eu ob.~ervei que es. as dilliculdades progres
rios o nobre senador não acha a palavra -regulamentar. sivaruente crcsdão, declarei ao sen:;do, quando dei os 

Citou o nobre 1enado~ aind3 outro artigo da constituí- motivos d<:~ dissolução do gabinete, que eu saudava com 
ção, que é o art. i 69, que tr;;ta das eleiQões das cawar/Js prazer a :ucensão do no,· o gabinettl c que razia votos pela 
municipaes. Diz este anigo: • O exercicio de suas func- sua estilbil dade e duração. E cr:lo muito 5Ír.ccros estes 
ções. municipaes, formaçao das suas posturas policiaes, votos; a estabilitf ade c flur~ção dos ministerios silo uma 
apph~a~áo ?as. su<~S rendas, e todas as suas particulares necessidode de ordem e de progresso. Accrtsce ,que eu 
e ute1s attnbu1çõe~ serão decretado~ nor uma lei regula apreciav<~ ser:h duvrda a grande honra que tiDha cabido 
mtntar. » Ouça o senado bem -por uma lei regul12meR- aos distinctos brasileiros que a c, bavão de ser chamados 
tar.- Ora, .cota pahvr a·- reg11lamell'ar- nuo tem impor- ~o ruinisterio; mas subia ao mesmo tempo que elles. ti
t~lllc!a algul?a na opinião do illu~tre aenador pela pro- nhiio de lutar' com innumnos obstaculos, e que tinhão 
vmcta de Mm as· Geraes, e eu en1endo que tem toda. de fazer grahdr.ls r.?.criticios para desempenhar a alta mis-

.s~ porventura a constitui~ão d1ssesse, quando trata dos são que Jh, s era confi, d~. 
nJIDlstros, que uma lei n:gulomentar dete. minaria a des- O conccilo que formava d11 llluslração do chefe do 
tribuição das attribuições de cada um dos miniHros, póde novo gabint"tt:>, dos to lentos dos 1eus collegas e dos s~r-

. ser que o argumento do nobr~:~ senador tives~e alguma força viços e da ex perieocia que todos tinhão era para mim 
e procedencia; mas, não sendo assim, sendo muito d1ll'e· uma garantia de que não podião elles deixar do preen
rente a maneira por que se exprime a constituição quando cher satisfactoriamente os enc~rgns que tomavllo sobre 
trata dos objectos a que se rtffriu o nobre ~euador seus Jwmbros. Por todos estes motivo• os votos que fa
persuauo·me que foi má a applicação que quiz fazer des'. zia pela sua est:~bilidade e duração erão ;inceros. Se a 
ses artigos para provar que o o caso de que se trata m11rch<~ que o gabin,~te hoavesse de seguir nno estive~se 
não se pc.clia d:tr ~o governo a autori~ação contida na de ílCcnrdo, fosse m• sm'l inteiramente adversa aos mcu1: 
emenda. prir.cipios e ao modo por que eu julgasse que dev:ão ser 

O nobre ministro do$ negocios estrangeiro~ em um dis- attendid<rs as nec• ssid.1des f•UblictiS, ainda assim creio que 
curso que proferiu nesta <:asa mosu ou que l1avia prece- nüo 11~gravaria a su11 situaç!l(), creando embaraços a essa 
dentes que <1utorisavão a faculdade que a emenda per- umcba. T~ndo, porem, o mininterio fdto a1é hoje tudo 

11 
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quanto na miaha humilde opinião e~tá na~ forças huma
nas para d.-sempenhar a missão que lhe foi confiada, eu· 
tendo que é do meu rigoroso dever, não só não lhe pór 
embaraço algum, mas d;.r-lhe o meu fraco, o roeu fra
quissimo apoio, afim de que elle corresponda como cum 
pre á confiança da coróa e ao que o paiz tem dirtilo a 
esperar da sua illustraçüo, da sue;~ experiencia e do seu 
zelo pelo Berviço publico. . . 

Ora, trata se de um proJecto que parer-e uer desejado 
pelo gabioete actual ; tíata-se de um projecto cuja Utili
dade, cuja necessida le, é reconhecida em tod' s ou quasi 
todos os relatorios da repartição do imperio; trata-se dr" 
um projecto q·Je tem por si o voto e a acquiescencía de 
urna de nossas mais esclareddas commis:õe~, a com mis
são de fazenda, que o acolbeu e approvou em '185,~ ; tra 
ta-se de um projecto que pat.sou cesta casa r. em de?ate, 
em ia e ~a discursão; trata se, finalmente, de um proJecto 
que na sa di~cussão já obteve o ~oto da maioria do sena
do. Pois bem, ;;p~zal' de t,_,das estas circutnstancias favo· 
raveis ao projecto, o nobl'e senador pela província de Mi· 
nas-Ger:ies veiu hoje com a maior indignação fulminar 
est.e projecto como cheio de vícios e iocoherencias t 

como contrario á constituição. Confesso que me espan:a 
o que vejo c ouço ! 

E' possivef, eenbores, que um projecto que passou ror 
tantos exames, que foi approvado pelo senadll em ia, 
2a C 3a disCUSSãO, tenha OS ViCÍOS e defeitOS COm que acilba 
de estigmatis;..-lo o nobre senador pela província de 
Minas-Geraes? Não o creio. E eu já disse no principio 
do meu discurw que, se alguma duvida pude~~e eu ter 
de que o projecto era inconstitucinul, es~a duvida t•!r
se-hia dissipado in,eirameote delde que o nob e ~enador 
pela provincia do Amazonas, que aliás Vt)t:t contra a 
emenda substiLutiva, foi o mesmo que r.ne sugge• iu o 
pensamento que redigi nessa emenda. Se a emenda é 
inconstituciou<~,l porque dá ao governo a faculdade de 
designar as ;:ttribuições do~ dilfereotes mtoiste.rio;1 era 
igualmente inconstitucional se dé~se autorisação para o 
governo (azer eutre o ministerio do imperio e o miois
terio novamente crcado a distribuição ou ·dc!Ígnação dos 
ne~ocio• que a cada um dtlles devião competir. 

Voto, portanto, sem e~crupulo algum, com a consciencia 
pe: feitamente tranqui!J;;, a favor da emend~ sub~titutiva. 

O SR. FERREIRA PENNA:- Não prete:adia, .Sr. presi
dente, tomar ainda parte ne>ta discussão, por parecer
me suillcieure o que tenho dito para explicar e ju~ti.tlcar 
o meu voto; mas vejo·me agura obrigado a dizer mais 
algumas palavrai, com o fim de mostrar que no meu 
procedimento não existe. a incoherencia ou contrHdicção 
de que :<rguiu-me o. honrado ~ena dor por Minas Gerae~ 
que acoba de fallar. 

Tratando do § 2° do proJecto, eu poud~rei qusrito me 
parecia ío.conv: niente. e improprio que, para designar as 
materi,s que devem ílcar a cargo da repartição oova
ment~ creacb, se rderis>e elle á 6a e 7a ~ ecções da ()Ctual 
secretaria de cst.do dos negocios do ir.nperio, creadas e 
organisadas 1 o r um regulamento do poder execu hvo, a 
que o senado recusou a sua approvação na se.~são do anuü 
passado, c tanto que julgou nece~sario submette-lo ao 
exame d~ commisr:ão de constituição, que aind~ .não apre
sentou, como é de e$perar, um parecer, em vista do qual 
po1s.:J.tr os tounr. uma delibcraç.'lo deflnitiv:r. sobre. o a~-
~umpto. · 

Tamuem observei que a distribuição das materiss feita 
por semelh:mte modo não me parecia com pler.a, por
que, além dos negccios que estão a c a' go da 6a e 7a sec
c;ões da secretaria do imperio, outrHs haverá que devão 
J·lassar della par.t o novo ministcrio ; e ent:ío disse que 
julgava mais conveniente que ficasse o governo autori
~ado p~ra bzer e:sa distribuição. 

O nobre senador por Miuas, fazendo-me a llílnra d<· 
declarar que d~:sojuva ir <.\e acordo com :H:I miulws ob 
scrvaçõ,~s, pn julga-las proced,·nterl, oflcreceu uma 
em~nda concebida nestes termo,, : • Fica pertencendo 
w governo a Ü1C11lJauc de di~trib:.lir pelo~ diG'Hentcs 
ministerios as atlriln;içõe$ que devão a C2.cl,\ um ddles 
pertcu;er. • 

Da letra desta emerda vê· se, senhores, que, além de 
comprehc·nder clla muito mais do que aquillo que eu 
tiuh;J em vistas, além de abranger todas as secretarias de 
Pst:.do, e não sóment~ as duas de cuja organisação trata• 
vamos, 'transferia para o governo de um modo perma
nente, sem limitação de tempo, sem clauiula alguma, a 
faculdade de d~sigoar as attribuições e deveres de cada 
uma das secretada~ de e"! ado, faculd;;de que por fxpressa 
disposição do :m. 131. da constituição compete exclusi
vamente á assemb:éa geral. ( ~poiadc;s.) 

Que tal emenda não porlia ser approvada sem ofi'ensa 
da constitUição mostrou-se tão evidentemente que o seu 
proprio autor aprcssou-~e a modifica-la, tUbstituiado. as 
o~Jayra~-:- fica per.encendo ao goverllo a facul~ade de 
dtstrlbmr- por estas outras- fica o governo autori
sado para didribuir.- Ainda assim, porém, subsistia a 
segunda parte . da emenda, muito mais ampl:\ do que 
aqutlla que euynha índic;, do; e, negando-lhe por isso o 
meu voto, cre:o que náo posso ser taxado de inconhe~ 
n:n·.e ou contradictorio. 

0 Sn. VISCONDE DE ABAETÉ:- Parece-me que póde.· 
0 SR. FERREIRA PENNA:- Pois dizer· te, blenhores, 

como ewlembrei, que, dividida em duai a actual secreta
ria do imperio, rep;trta o governo entre ellas os negocios 
e tr~balh(,s que hoJ~ :e· achao a cargo de uma só, eerá 
o mesmo que autoi'!Sar o governo para alterar a organi
~ação de todas as secretarias de estado, tirando altribui-
çõe~ de umas para daw]as a outras? · 

O Sn. NAnuco : -O poder é o mesmo. 
0 SR. VISCO~ DE DE ABAETÉ: -Não é mais do que 

distnbuir. 
0 SR. FERREIRA PENNA: - Póde ser que tudo isto 

não SPja mais do que distnbuir; mas creio que niogueni 
de,coohecerá a grande differença entre um e outro ca:o. 
Se se concedesse a autorisação nos termos que eu havia 
mdicado, fica~iamos desde Jogo sabendo que de todos 
os negocies hoJe a cargo da secretaria do imperio passarião 
a pertencer á nova reparlição os concernentes ás obras 
publicas, á agricultura, á indu>tria, ao corumercio, e al
guns outro~& que com elles tivessem mais estreita relação 
ou analogia ; fit~ariamos certos de que nenhuma outra at
tríbuiç~o ou iacumbencia poderia ser dada a qu:,lquer das 
duas repartiçõeB, além daquellas que já tem a secretaria do 
imperio; e a autorisação assim lnnitada, incumbindo 
sómente ao governo um trõb;;Iho que se póde chamêfr de· 
detalhe ou de economia interna, jufgar-se-hia finda !oao 
que estive!Se orgiinisada a nova repartição. (Apoilldo8.t -

Pelo ccntrario, passando a autorisação nos termos da 
emenda do honrado senador por Minall, o proprio poder 
que o confere niio poderá saber d,~ que modo e ar é que 
ponto u~ará della o go·1erno, porque equivale a uma 
carta branca para fazer n~ :.tctual organisação de todas e 
de cada uma ?as secretarw.s de e~tado afi· alterações ou 
reform:;s que julgar convententes, para dar~lhes e tirar
lhes attribuições, e até para org:inisar de um medo que 
talvez n.ão s~ .con~orme co:o as vi~tas da assembléa geral 
o propno mmtste110 que ;1gora se trata dl~ crear. 

Em summa, no primeiro casl) ficaria limitado o tempo 
que deveria dur;,r a ~utorilaçã.o '· ficarião br:m definidas 
as baues, bem dt:termmados os hm1te~ do acto do governo; 
no segundo deixa-se tudo á discrição do poder executivo, 
á di~crí~ão, não só do actualg abioele, como tambem de 
quaesqu~r outros qtle hajã_o de succcder-se cm quanto esta 
lei não for revogada. ·:. 

Tend? já por llliliS d.e uma vez declarado que julgo 
convemente e necessana a creação do novo ministerio, 
nenhuma objecção farei á parte do discurso do lJOnraclo 
se!.lador por Mlnas em que procurou mo•trar que esta 
medida tem sido h:t muito tem11o reclamada por ho
mem eminentes d~ divers?s partidos poliêicos, como se 
vó de seus relatorJOs e d1scurso.,, Peço, porém, permis
'ão para observar que o mesmo nilo se póde dizer da 
mai.cria da emenda, de que tenho fallado. 

Nilo desconheço que certos uegoc:o:~ que hoj':l correm 
per algutms d:l.s cecrctaria9 do cst<u.lo poderião mais pro
priamente ser commet1iJos a outrus; que, por exemplo, 
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o monte pio dos serviJores do estado e tudo quanto lhe 
diz respeito poderia ser ma·s convenientemente inspec
cionado pelo min\!terio da fazenda do que pelo da justi
ça; que os telt•gr~;~phos deveriã.o ficar ll?b a direcção do 
ministerio do lmperiu; que todo o 5erv1ço dos paquetes 
de vapor poderia ser mats bem .flscal~s~do pel~ mtnlste
rio da marinha dv que pelo do 1mpeno; e assim algutn 
outros ramos de serviço que não parecem bem distri
Luidos. 

Nào me recordo, porém, de que semelhantes mudanças 
tenhão sido recl~ma ias pela administração, e ain~a me
nos que a necessidãde dellas se tenha apresent~do com 
tal caracter de urgencia que exija ama. autorisaç1lo es· 
pecial para que o governo p:Jssa desde já leva-las a ef
feito. Nem o proprio autor do projecto, nem os oradores 
que o sustent~rtto ~a. outra caro ara, sentirão es~a nece,. 
sidade, e por Isso hmllárfw-se a tratar da orgamsação do 
no-ço ministerio : a iàéa de autorisar-se o g•1verno para 
alterar a organis~ção de todas as out• as secretarias ;o pe · 
nas occorreu <>qui como um incidente na ga discmsão, e 
o nobre senador por Miuas-Geraes julgou conveni~nte 
consigna-la d·esde h•go na emenda, a qut!, pelo$ mot1voa 
já penderadns, não posso ter o prazer de dar o meu voto. 

Já que estou com a palavra, Sr. presidente, aprovei
tarei a opportanidade para chamar a :atenção do senado, 
e particularmei.Itc a dos nobres ministr?s! sobre a anti.no
mia ou contradJCção que me parece existir entre o ulttmo 
paragrapho do projecto e as emendas approvadas. 

Segundo a dispo~ição do paragrapho, orgaoisada a nova 
secretaria, não poderá o numero dos seus empregados, 
ret.tnidos aos da secretaria do imperio, exceder o total 
dos q11e esta tem hoie; mas a emenda do nobre senador 
por Goyaz autorisa o gov~:rno a chamar para a nova ~e
partição empregados de qu;,Jquer das outras secretanas 
de estado. Como, pois, poderã o governo conciliar estas 
duas di,posiçõrs? Como .chamar empregados de outras 
repartições para a nova, llem augrnentar o numero dos 
exi&tente~ 1 

0 SR. PRESIDENTE DO CONSELHO dá um aparte. 

0 Sn. FERREI'IlA PENNA :-PerdOe-me V. Ex.; não 
me parece táo facil di•solver-se a duvida: demais,ficand() 
o governo autori;ado para alterar as altribuições e os 
tmcargos das diversas secretarias de estado, parece-me 
cl.lro que terá tambem de augrnentar ou diminnir o DU
mero de empregados de cada urna dellaJ, segundo a maior 
ou menor quantidade de serviço que lhes couber. Se 
passar, por exemplo, tudo o que é relativo á guarda na
cional da secreurh de justiça para a da guerra, terá con 
seguintemeote de diminuir o numero de empregados 
daquell:~ e augmentlr os de&tll. 

0 SR. PRESIDENTE DO CONSELHO 1 -Passã'o as secçõee. 
O Sn. SILVEIRA DA MorrA:- A ~ecção a que p!'!r· 

tencer a guarda naciona,l no miuisterio da justiça passa 
para a da guerra ... 

O Sn. FERREIRA PENNA:- Mas nem o projecto, nem 
a emenda do nobre senador por Goyl'lz, autoril!lão essa 
tramferencia de secçõe1 ; apenu permittem que o go
verno ch~me emprt'gados d~s outras secrttarias para a 
que se vai de novo crear. 

0 SR. PRESIDENTE DO CONSELHO:- E' que O projecto 
contava só com a repartição do imperio. 

0 Sn. FERREIRA PENNA:- Sobre este ponto justa .. 
mente é que julgo conveniente chamar a atte[lçflo do 
senado e dos nobres· m.ini1tros. O projecto contaYa só 
com a repartição do imperio, que tinha de ser dividida, 
e neste sentido está redigido o ultimo paragt apho; mas 
a disposição deste paragrapho não está t'm harmonia com 
as ementlas npprovudas cm 3a disCLmão, que autor!são a 
reforma de túdas as outras tecrctarias. 

Faço estas reflexões, porque, adoptando a idéa c :pita] 
do projecto, não desejo que elle volte á outra camara 
com emenda~ q•1e sirvão de obsl~cu!o á sua definitiva 
upprov:~çrw. O seuado, porém, resolverá em r:ma eube 
tloria o que móis convier. 

· O SR. PD1ENTA. BUENO:- Como -qtmi sempre me 
tenho pronunciado contra as auto· isações concedidas ao 
governo pHa que decrete di.•po~ições legislativas, e en
tret:mto pretenda votar pela emenda que se discute, 
julgo dever dar a razão por que ussim 't'oto. 

Entendo, Sr. presidente, que o est.abelecer a circum
scripção do poder executivo, determinar a1:1a e~phera de 
competencla ou acção, ou, por outra, definir suas attri.; 
buições, é sem duvida da alçada da lei, c ~ ó della. 

Os StiS, VISCONDES DE ITAnoRAHY E DO URUGUÁY :-
Apoiado. · 

O Sa. PIMENTA BUENO :-O determinar o numero dos 
minist~rios é t'lmbem da alçada da lei, não porque isso 
de•esse depender della em todas as suas relações, sim 
porque importa de>pezas que só a lei póde autorisar. 

Nao é, porém, de nenhuma dessas cousas que tratamoJ, 
e sim puramente de cou~a secundaria, de um detalhé :.Jd· 
ministrativo. O poder executivo já tem as sua, attri
buições bem definidas pela lei; esta é tambem quem tem 
es.ta~alesido e vai e:~tab~lece~ o numero das repartições 
mtmstenaes : resta, po1s, wmente a questão da dis- . 
tribuição dessas altribu;ções por esses miuisterios. 

A isso chamarei um s.mples detalhe da acção adminis. 
trativa, e na verdade não importa senão um modo ddla, 
senão a e~colha da divisão ou expediente que melhor 
coordene e facilite o bom desemper1ho de sua missão. 

Se não fosse a letra do art. 131 da const:tuição, enten
do que o direito de fazer essa distribuição ou de altera
la deveria ser permaneutemente uma d:ts prerogativas da 
coróa, prerogativa util e sem inconvenientes. · 

O governo, que est~ na direcção administrativa, é quem 
praticamente pódc reconhecer qual a reuniáo ou sep:t· 
ração que a dependencia, connexão ou diversidade das 
materia~ aconselha ou exige. 

Essa distribuição, :linda mesmo depoi; de feita, póc!e 
exigir modifica,;ão, conforme f0r o desenvolvimento ad. 
ministrativo, as alterações que :IS leis soffrerem, ou a. 
importancia pr·edominanie de uns ou outros negocios 
publicos. 

Os poros que teem tido vida mais longa do que a nossa, 
e com. ell::t m•ior experitnci:l. da administração, jâ teem 
reconhecido isso. · 

A ccnstituiçilo franceza de 1814 e de 1830, a consti
tuição belga, derão essa prerogatlva á corOa, como indis
peosavel para o hom de~empenho de sua alta missão. 
Creió que O!! loglaterra o mesmo acontece; ao. menos .llão 
conheço lei alguma em contr:1rjo, . · 

Se, pois, esta é a natureza da faculdade que se confiá ao 
governo, não sei porque teremos vãos temores ou decla· 
maçõe.ç, a meu ver, infundadas; nem o~ principies, nem as 
l1berdadt?s publicas, correm perigo algum. · 

E' verdade que o art. 131 da constituição fez essa dü
tribuíção depeudef.ite da lei; mas, ainda qúando assim não 
prevaleça a intelligencia indicada pelo nobre visconde. 
de Abacté, o q11e pretende a emenda 1 Não se trata de 
derogar a lei, nem de transferir .permanentemente essa 
faculdade á coróa, e sim de confia-la, até que uma lei 
possa .fixar d~finiti>amente a dísttibuiçã.J. No entanto irã 
o governo consultando o que a experiencia for acome
lhllndo a esse respeito. 

Creio mcsm:o.' qne por ot·a ~eria prematura a lei que 
desde já qu\zesse dP.cretar essa fixação. Convém que 
no1~a orga01saçfio administrativa, e com ella os respc
ctiviJs serviço•, se vão primeiramente montando, para que. 
depois se consultem a; melhores conveniencias. 

As questões de bmcos, por exemplo, estao hoje all'e" 
ctas ao n:inisterio da fazenda, pnrque por ora predomina a 
influencia que elles podam exi:rcer sobre a circui:Jção ; 
quand.J houver um roinisterio do commercio e uma lei 
reguJ;meutar ou org;;nica dos bancos, es~as questões êe
veráõ porventura fer affectaa .a este m!nis~or!o, porque 
os banc<•S Diio serão tlesde então senão mstltuições com· 
merciae8. 

As caixas ecnnom!ca#, os montes de soccol r o, emqu:111to 
<lt•mrwdarem do thNouro cmprcstimos ou subsidic.s, 
d.dle terão de d~ronJe!·; quando disso nüo precitcm muis 
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ta!Vt'Z que devãt> sei' subordinados ao mini1t)rio do imp~
rio, pors que não .• ão 1enão instituiçõ~:s de beurficen..:ia. 

St'melhant•mente podt-mos ter· outrns exemplos que 
demoostrtm que t·s~a d.stribuiç:lo de funccionario:s é por 
sua n;,ture2a mova!, ou dependente t!.t variação dos ne
gocies administra1ivo~. 

Se, pois, esla é a na torez~ da ma teria e da autorisação 
de que ~e tratã, po• que t ,rei duvida de votar por e IIli '? 

O governo já se tem vi~to na neces~<idarlf'1 á proporção 
que se créão o~ ser viços, de os ir attribuindo a um ou 
outro min1sterio: convém, poi~, que tenha essa autorisa
ção, para que não se veja forçado a continuar sem ella 
na me~ma march<~. 

Creio, Sr. presidente, que não é mais tempo de ~mít
tir opinião ~GLre a creução do novo mi!l!Slerio? 

O Sn. PRESID~NTE:- Não: é di~cussao encerrada. 
. O Sn. PI.UENTA BunNo: - Entllo direi só que votarei 

por ell~, e que votaria ainda pela de mai~ outro se o 
projecto creas~e deus. · 

O SR, lUARQUrrZ DE OLINDA:-Sr. presidente, eu não 
pret~odia fallar mais Aob; e e5ta ma teria; mas, ve:~do o 
nobre senador por S. P11ulo m~t·~nta-Ja com os argumento~ 
que acaba de produzir, não posão deixar de manifestar 
meus rec::ios pela intelligtncia que se 11a de dar á con· 
.stitução. 

. 0 Sn. SOUZA FRANCO:- Apoiado. 
O Sa. 1\IARQUEZ DE OLINDA: -Não pense o sen~do 

que estou exagerando; os argu.rreutos do nobre senador 
servem p~ra destrUirmos a coustituição á nos~ a vontade. 

O Sn. (!OUZA FRANCO : - Apoiado. 
O SR. 1\IARQUEZ on: OLINDA:- Disse o nobre ~enador: 

« Que peri~o ha aqui para a~ liberd>dea publicas?» Pois, 
senhores, quaodo se trata de extcutar a Clltlstituíçrto, 
pergunta se que perigo ha para as l1berd:tde~ public~~? Que 
perigo h~'l Eu !ligo ao nobre senador.Approvado o artigo, as 
libfrd~des publicas ficiio sem b~se sobre qua deseansem; 
a constituição será interpretada segr .. n·lo 05 capricllos 
dos par11dos; as JiiJerdades publioas lic:rráõ sem regra 
que ~ssegure. sua ext~cuçào .. Et~ já di~·~ em um d,iscur so 
a·ntenor que a materia em~~ nao tmha Itnportonc•a, mas 
que pelo bdo fla cooslilUição ella era Jmportanlissima, 
porque feria um artigo da ccnstiruiçã(,. 

Se esta ddegaçf!o va1 de encontro a 1:m preceito con
stitucional, como é que ;;.lleg~mos que os seus eiTeitos não 
s1ío importantes na sociedade? Argumentos de ola ordem 
servem para alterarmos qualquer artigo d:1 coottit.u;ção, 
uma vez que entremos na sua imfJOrtancia pratica. Se nós 
hoje di1serrnos que a emeuda em discu$são deve ser ap. 
provada, porque não o!fende oS libe_rdades publica~, o 
mesmo argumtntó poderemos produzir depoi~ a respeito 
de qualquer qu.~st;lO muito mais importante; tl!dO então 
dependerá da intelligeocia que .cada u ,n der ao assumpto 
em referencia á!l convenidll:ias, tudo depen lerá do juizo 
que fizermos sobre a impnrtancia da ma teria; e nisto vai 
a liberrJade· fr~ncr1 de iuterpret.armo~ a lei fundamental 
como quizer·mos. Então a constituic(ãO 1iirá a ser o mes
mo que a Bibli.a para os p1 otettantes: C:lda um a entell
derá fegundo lhe parMer. 

Senhore~; nlio podemos admittir semelhante principio. 
Disse o nobre semd,.r: « Isto uao é m.ais do que de

clararmos qot>, emquaoto não se faz a lei dt·finitivamente, 
o goverllO fica autori!ado para essa oesigmção. » Pora 
que e~tnrmos com e;tas llypotbescs, que não são verda· 
ddras? Se est.<mos clm.•clo uma :~ulorisaçao dffinitiva, 
para qne dizermos que i~!() é só por momentos? Pois o~ 
minist ... rios Mo de liear assim vacJIJonte,, e dependendo 
da vontade dos miui~tros qne e~ttverem em exercicio 
que um objecto pertença a esta ou áquella secretaria? 
Muitas vezes será indiiJerente, mas não se diga que o é 
absolutam-ente. 

O 110bre senador argumentou Cl)m n pratica de outros 
paizes. SenlwreP, nós temo~ con~titul1;üo; deixemos o que 
fa~em os outns segundo ;1s suas comtltuic;ões; nilo nos 
separemos da nos~·a. 

AqrH:llo argumento, poi;, tJ.erve _p~ra tudo qu~oto se 

quizer deduzir da constiluição; ba de se perguntar sempre 
Com i~to se oJJ',mdem as rrberdades publicas? Se este ar~ 
gumento tem valur, então adeus, COI'lstituição I 

O SR. PIMENTA BD!': NO : - o· nnbre marquez ou não 
ouviu, ou não dc:-u attençào aos dwcur~o11 ;;nteriormente 
proferidos, e por isso não c<•mprehendeu bem o sentido 
~m que eu disse que a HUtorisação não oll'endia os prin
cípios, nem as liberdades p11b!ic<~s. 

Não foi di!.!Sa reflexão qne conclui que se podia ou 
cr·nvinha C(lncede-1;,; fundei-me em outrus razões, a que 
S. Rx. uão teve a bonddde de rtosponr!er. . 

Fun·iei-me na Diltureza dJ 11ssumpto de que !e trata, 
na in'dole des~e detalhe puramen<~ admini~tr ativo; ·disse 
mesmo que elle era t;jl que, se não fór'a a letra do art. 1'31 
da constituição, não duvidaria nconhece-lo como uma 
dP.prnrlencia ou 3ttributo permatlellle das pr(m;gativas 
do P"der ex•;cutivo. Accrescenre. que, VIStas, porém, adis
posição dr.sse artigo e a impc•ss,i.JiliMde de decretar-se 
de$de Já uma distribuiçllo conveniente das funcções mi
nisteriaes, nao duvida vaconcorret com meu "\loto para a 
ado1)ção da emenda. , - · -

Além dis~r, a emenda· não e~tá concebida como .parece
me qu~ presume o nobre marquez; não se trata de cou·~ 
C!!der es•a faculdade ao governo permanentemente; seria 
uma tran$ferenci:t de poder, contra a qual por certo eu 
votaria. · 

Portanto, nã.o aceito a censura de que com argume~tos 
taes como_ aqueltes de que usei em bn:ve aniquilaria· 
mos a con~tituiçãu; e pdo contr<rrio direi que ·exclama~ 
ções taes, tão p~remp•orias e destituídas de lundamcnto, 
sll.o expres~ões que na.!a concluem. · 

Se o ncbre senador 6xasse como principio absoluto e 
ínvariav1:l que em ntnhum c2w he deve1se dar taes au
tori~ações teria razão p;;r.l impugnar a emenda; mas esse 
não é o priocipio st'guido peh nobre mmjuez, e d~stle 
então h a d~ p::rmittir-me que diga que, se h:t alguma h y
pothese em que uma tal clelegação p! ssa ter Jogar, é sem 
duvida esta. (Apoiados.)· 

Não votareijámais par~ que se autorise o gove1no a de
cretar ou alterar noss:.s leis civis, crir.oinaes ou com· 
merciaes; são 1I$SUmptos que devem iode pender do poder 
administrat~vo, e que importá•) direito~ ou obrigações 
dos cidadã'os. Não darei mesmo por meu voto autorisação· 
para que elle fixe os proprios pliocipíos constitutivos ou 
fundamentaes da admmistração. . . 

0 SR. VISCONDE DO Uft:UGUAY: -Apoiado. 

O SR. PUIENTA BUENO:- lifas Jilara detalhes como 
este, ou roodalid;,de~ de ~ua propria acção, e que em ri
gor lhe devião pertence1·, que duvida pos~o ter? (·I poiados.) 

Em materbs como esta. a aut.oriJad~ administrativa 
deve mesmo ter uma certa somr.ua de poder discricio~ 
na rio; e não só ella, como ain Ja os chefes da~ reparti
ções superiores e preJideocias das provinêias·: é es$e 
poder que a lei d6 responsabilidade dos minijtros con
:wgra, e pot cujo máo uso clles re.1pondem. São assum
ptos quA perteucem ao mecanism<:~, á e.cooomia da acção 
admmistrallva, a que não te€m alcance ulterior, ll1as cuja 
liberdade muito concorre para .que esse poder se habi
lite e possa de~empeohar melhor sua importante miisão. 

Não arrisco idéas nov~s, trato de uma materia que já 
foi bem elncid•da e resolvida. Quando na assembléa 
constituinte da França, depois de definir se as attribui
ções d-J poder executivo e o numero dos ministerios, 
tratou-se de repartir essas attribui•;õe$ por elles, ou de 
commett.er se essa tarda á corôa, as opimões dividirão· se 
em dous ~·upos. Um dQlles entendia que, uma vez el:lta
belecida a cir,;um$Cripção do pod .. ,·, ou enumeradas suas 
attribuições, o mais, isto é, o melhor modo pratico de 
sua gerencia devia ser deixado á tiUa propria intelligen
cia, para que sua prop1 ia experiencia o guü•sse, e para 
que, segundo as dependencius ou affiaidades das materias, 
elle as reuni;se ou separ:~sse, attento o bem ser do ser
viço. A objeccão que pareceu de mais algum vigor foi 
que puderia o governo na distribuição olvidar alguma das 
funcções, o por isso f<tlhar a rcspf.lnsabilidade minhteria! 
.no caso de cmüs3o dos suviços corrc,pondtntes, e que 
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po: tanto convinl11i que. a lei' inspecc:onas~e essa distribui ·compendios e methodos diverso:, sem centro commum de 
ção. · Dilhi d~duzimos o nosso artigo; mas as constituições uoida·le,.nern d ~ io~vecçao, que auxolie o governo; temos 
posteriores da França e ontras não <lerão peso a essa duas f,culda4es de .medic•na nas mesmas condições. e 
observação; e, a meu ver, corn r<~zão, pois que cumpre 1-}a- algumas aulas milit~:~res, e porventura pouco mais: qual 
bilhar o poder exccuth'o ·a preencher bem sua mis ão, é o centro u•litari() ou colleclivo dest~ Importante ramo. 
e não ha lllSIO pe• igo algum para os .drreiLos 011 ·liuerda- do serviço, on as idéas . as~entad •s bObre um plano qlle 
des publrcar. . olhe para elle em •ua inregrid~de? ·· , : 
. Não pos1o1 .lambem de maneira al~um1 concordar com Q11alq11er q11e seja o ramo de serviço para que .olhe• 

o nobre marquez quando d•z que temos l~i. e portanto nao mos, ve.·emos que e• tá por organlsar ;·e nem póde deixar 
temos por que importar-nos c' mo que -:fa·zem outros ~·a•- de lll'r·a,~im, 'somo• um paiz novo, · ·. . . : . - .. · 

" z·~s. Sem duvi ia, tendo nós lei, cumpr~' que a nb~ervemos Não· é. das e~maras que e~p .. rl) a organisação·desses·ser• · 
Mas:o.-que é a lei 1 EBa · nao é sen:1o um· esuml) dos P'in- viÇos, e nem por isso as •ncul1.o. Ellos não podem ter as 
cipios; Dl!O'é senão O resultado do t>Studo, da theoria d~ ~abtlilações, '01 esclarecimeut••S> as informações~ coad• 
duzHa. da nàtureza mo• ai das cousas., d~ ind0l~ -d •s di.. juvação que o governo tem edt-Ve ter; elle é quem eHf 
versos poderes, da neces1idade de resalvar os direito• no jogo da a:dministraç:lo •. A consequeocia, porém,é que 
indivi·luaes. Se, ·pois, eises e•tu\los já te em sido prc.fund~- desde- eH tá o, cm vez de emp~cer uwa facil1dade mais qlle 
dos em outro' p&izes. se esses prmcipios já estão escla- o·gov:~rno pede, devein.Js pdo cnutrario fraoquea-la. 
recidos é fundados, se delles mesatos vamos copiar as E' .por Is~ o que votr> pela creação do novo ministerio, 
initituições, cnmo é que se d;z,·« Não nos importemos com .como. mais um centro de ordem; de vida ·e de activi· 
elles •·? Te·nos porventura um cabedal de conhecimento. ·l~de admioistr4tiva; é por ino.que voto tambem pela· 
superior? Enteod() que não; entendo que a,ão estamos autorisação. . . · ·· ·. · · .. ·. · · 
.ainda h·1bilitados ·para inven,ar meios de administraçao Não pretendia demorar-me. nesta discussão; .bastava; 
mais· perfeito$, ou para despre.zar 5Ua experit!n.cia e sa me explicar, como havia feito. a razão do meu volQ:; 
bedoria. m:.~s o discurso do nobre ma,quez ·obrigou-me a pedit• 

Temos.lei;. mas para l-em observa-la cumpre que en- de novo a palavra. Estranbd o mojo de sua _argu.men
tendamos bem oa motivos, os fundamentoJ1 o alc11nce e o taçao, e a censura que ella importava de falta de-respeito 
fim della; e só enlão saberemos o que vale ou não a au- á constituição, centura sem funflamenlo algum~ CoD. • 
tori~ação de que se trata. cluirei, pois, dizendo que guardo sr:mpre muÍia delicadeza 

Ora, perguntarei : Qual dos nobres senadores que im- e re$peito · para com o nobre marquez, quer pa·ra com 
pugn~o a emenda se consideraria habilltad.1 para desde sua lllustre pessoa, como mesmo em relação ás suas· 
Já fdzer a di1tribu;ção das mater as pelns diff·rente' mi- opiniões. S. Ex. sabe, porém, que convém que essas at.;.·. 
11isterios pdo modo mais convl"tlíente? Duvido que ai- •eoções sejão reciprocas. · · 
gum sejulg..sse habilitado, p?is que uenhum pÓtie estar. o 'SR. VASC0NCEI.LOS :- you dar breve resposta a al.~; 
. O SR. DIAS DE CARVALHO : -Se só o governo e.!tá gumas propos1çõ::s do nobre mioistro da fazenda e dos 

habilitado, que. fdça a sua propo•ta. · · . uobres SI:- nadares que acabão de fallar. . · 
0 SR. PIMENTA BUENO : - 0 p•oprio governo terá de 81'nhore~, não liie tomei de indigiução patriotica, como 

mod.ificar· essa distribuiçao, lileguofio a mar··~ha ou anda- para ridiculisar me pretendeu inculcar o nobre senador 
mnnto da admmislr;.ção. S-ó depois de longa experieocia pela provinci~ de Minas Ge!aes; mas, se p~t~nteei essa. 
ou antes ·depois dt~ bem monta·la .n1 ssa organisaçã'• 10do~mção, folgo de o haver fe1tn, ·por_q11e não.desdoura 
adminht,ativa, é que essa diltrrbll;ção poderá ser bem ~o,repr('S•ntante da nação roanif•slar nesta casa-.senti~ 
estabelecida. mentos tão elevados. De certo, o orador q11e agora or.cupa 

Sr; presidente, por falia r em nossa organisação· admi- , a aueoçá.ü do senado, se nã' é. valente pela. argumenta
nistra·tiva,- 1hrei q11e uma das razões por que ~.oto pela ção, 5e não profer~ discllr,~ubrilhantes.pe,las flóres,e aJa
creação do novo minilterio, e votaria ptla creação aind~ · vios oratorios .... 
de outro mais se fo~se proposta, é porque .creio que noua . O SR~ l'RESlDI~NrE ··no CONSELHO : -7 Ao contrario: 
orgaóisaçiio 3 serviçondm1nistrati ·os ainda estão bem ó'.SR. VASCONCELLos·: ...;.._ ... não cede pel() me.no~ ao. 
mal desenvulvidos e po:qu·· pouco espero de nossas ca. nobre s.:-·nàdor pelarprovinc.ia de Minas-Gáaes e.m ,aini:Jr.e 
maras legislativas a esse re;p :i to. dedicação â nossa terra •. Se.nho• es, deixemos estas .que,. 

Desde algum tempo vou crendo que no systi!ma re< tões ; um g~ande pensamento nos reuna nesta ,occasião 
presentativrus camaras em regra servem ~~is pa-a im- e sempre, o, da venera,çã'o a mai 11 profun4,a .. ~ constitU:iça.o. 
11edir .os abusos .e rever ou melhorar os proJectos dllbo- e 'ás instituições livres, que ftliz!Dt:nte possutmo~. . 
r a dos pelo governo rio que para .crear por si.mesma,, ou 
organisar e~ses serviços. . A que vem o achincalbe de .que usou.se,: «O· Sr.· se, 
, Temos muito a faZt!r; os. dhcurso1 annuaes. da corôa e na dor por M(nas-Geraes estâ tom~do de in«;tignação patrio· 
os r,eldn'r.ios ministeriàes te em in iicado .uma multidão de tica? • Quantas vezes o ncbre S!:D~dqr, em cir.cumst!lpcias 
necessidades. publica5 ; e teem e li, 9 sido attendidas? iguaes, nao desenvolveu. iam bem sentimento identico.~ E 

A reforma das cHmaras municipae 11 , a creaçao de agPn- houve alguem que exp• obra1se a S. Ex •. e$ae procedi. 
tes locaes para at presido ncias, o m~lhorameoto do ron- me.nLo? Sem duvida que não •. 
selho de estado, não são a'nda prob e mas? . O honrada senador _pretende que a emenda por. elle · 

Nossa agricultura não precisa de melhoramento ou .apresfntada nao offerade principio algum constitucional; 
coadjuvação alguma, não preci$a que alguem eslutle Of-1 que eu pro_duzl at·gumentos em op~osrção á dtta em~nda 
melhores processos, facilidades ou aperl'e1çuamentos que levado sem·:duvida por outros. motrvos que 11ão aquelle' 
ella tem obtido em outros paizefl? que da consli tuição se podem dedu1.ir. ~f!l prova leu ~ 

Nosso trabalho de colonisação já tem resolvido qual o con •tituição do estado, mas S Ex., ou onn tru alguns art.l· 
meio ou expediente mais adequado para supprir de b~aços g•:os na lei:u' a que tez, ou attribuiu a algumas pal11vras·dl 
o nosso paiz, que por elles c!• ma? mtsma coost•tmção intelligeoci.t a qu~ ellas se não pre~t!io. 

Nosço comm.ercio n:'lo demanda tambem estudo ou Eu disse, rcfenado· m~ ao art. 131, que a con·tllurção> 
protecçãú? Lembra-me que &erla bom que nossos consule~ confiou ~o poder legi~lativo a facu} fade· de fazer uma 
DOS dissessem, ao n.eaos aunualmente, quaei os impOStOE lei para determinar O numef.ll doS !ll~OI&trOI e regular 39 
ou contribut~ões que nos10S navios e prwcipaes genero• ~u•s attribuições; mas S. Ex., ~po,tando-se_no art. 170 
de expow ç 1o pagão nos pol'tos em que elles E e• vem, e da constituição, que trata das ele1çõ~s, no• d1sse: c s~ a 
que nos relatoriol do minbterio 1e contasse isso aos nos- constituiçao em uns casos falia dd let rt:'gula ·uentar, ·e no 
aos commerciantes. de que se tréita sirnplesa.ente em lei, é obvio que para 

Qual é o plano o r~ 'Y>tema de instrucção p 1blicl que ~qn~lles casos era forçoso oue as camaras legi,lass· m, mas 
egtá atlof}tado, e que dt!vamos ir gradualmt nte com, . .le n~o para eGte, porque a êonstituição n:lo diz lei regula .. 
lnndo? Níio stÍ qu~ exista lllgum. Temos duu fa··uldades mentar. • 
de direito, destaca las, s Hu ll<:XO entre si, ensinando por S. nb•,res1 será faci.l a tarefa de responder a este argu• 

(12 
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mcnto do nobre senador, cha~r.and<> a ~tteoç11o de S. Ex. 
,p•ra um anígo que t;•mh"m citei, o art. 166 d· eonst•· 
tuiçllo, rnde se ,jjz: • Have• á pre~id n•et nu dlllerente.i 
provinci~s, • e log·.• llll•ós 'e achJ P.•ta di:;p siçAo: • A. lei 
de~lgoará as r:uas aur·•buittOes •• S. Ex, .. squ .. ef u-se dest .. 
artrgCl, e e!le prova que a c"nstitn•çiio qunndo eoop .. eg·· 
a pal:.~vra -let-é sem di1Vída no sl'nttdo de lei regu
lame-ntar-. Qu•hlio s · tr111a, p.-w • Xerr•plo. ria lei ~>ldt.,ral 
as C?:>maras é que devem designar o nuooero dos depu· 
tados, o modo de prncerfâ a es··a eld~lln; e isto é qu .. 
se chmJa lei r~"gulam•·ntar. A lei das pre~id~nclas nào é 
a que regul.t a• attr.bu ções do.~ presi•tl'nte•. A lei qui! 
llianda crear o th~souro e 119 thesourarias não é lei re~u· 
lamenrar d:.s th~s••ur·•ri•s e do tllts,·u·o? ~e.m du~ltJa 
11en,hum~. Uwa lei ou lei regulamentar sãJ syoooimos, é 
clari•simo. 

Mas Jt,se o nobre sena~or: • C.tr~nder·se-l1ia a con~t' tu·. 
ç1l.o do est:1do s.., porvenrura ae tr11tas.e de marcar as a tri · 
buiçOes do• rnioíster•os ; m11s na.o é disto que curamos 
actualmente: l•rn tamo·no• _. di\triLuir o serviç•) das di 
versas reparti\ õ~s pelus ·d ll.!reot ... s m·ni>terios., Ora, esLe 
argumeotr• de S Elt. ullo tem a fo c, que sua aut.•rhl<~d.., 
de ordm~rio imorime ás suaç palavras Se se não trata d · 
crcar novas aur ibuiçõ:-~s para o miuisterio da fazenda, dH 
justiça, d.• guerra, da mar·nha e do• e•lraoueiros, trata-se 
evidentemc::ote d~ coofcrtr attribuiçõe' p~ra o nnvo mi
nist•r,o; e P'-'rgunto eu: Qua s são as att·ibuícOes ri•) 
novo mioisteri·• pela emend11 do nobre :coador! Nós oã • 
sabemns qu~es sao. Que·.o vai e•tab?.lecer essas attribui 
çõ:sT E' o govl!!rn'~ •. PortantC', S. Ex. convirá qu·, pas
·.h!nifo sem .. t~l:inte eooen la, ae .. ollende evidc::ntemeote ~ 
constituição do est~do. E dtlmais,dar ao m n·~tro daguerr.:. 
attnb•,icões do da m;;rinha, c.omo póde o g'lVeroofaze lo, 
Dái) será coofc•ir âqu.efte DOVOS eac;;rgos! 

O Sa N .uuco: - A.s attribuiçOes são as do poder exe
Clllivo, q•1· já estão mr.rcadas. 

O Sa. VASCONCELtos: -Diz o n)bre sena.dor pel1:1 Dt· 
hia que as attrtLut~õ s s~o ai do po.:ler ex,cutrvo, que 
Já estáo marcadat; mas qu•es s~o as att: ibuiçlL~s do novo 
mloislro1 Q 1al é a lei que marca aa atlribuições d .. ase 
setimo mio•st•oT · 

P.uece que S. Ex. não altend•u á il:ecrJssão. 
O nobre sr na·1or, r~spoqdendo áquí lo que eu dis era 

. em relaç:lo ao abandono de s~us ar.tiãos prioc'pios, coo
vidou~me:a declarar em que é que ~lle havia muda~o. 
S.-nh Jres, não q~1ero entrar ag•lrd ne~ta dcl!are, elle .m~ 
pare,:e irn,,roplio)dl ocrasillt';'mas appt:llo pua a cou,cién · 
cia do n~ bre Sf'nador pela província de Mlnas-Gerle3 ~ el'e 
qua me diga se sustentl hoJe ·os mesmos principio1 que 
defendeu em 1831, em \83!, 1m 1833. e st'guintes, se é 
a ioda o carnr eão e· f<>rçado;qual se mos:rou no ministerio 
de 19 de setemlrro de 1837, e ainda em época mais re
cen·te. Nã·1 des•jo expor os factos ai) senado, não quero 
que se diga que revol,·o o pass.ido para r M f'm cool'a 
dicção alguem ; · m1s ~onfio que o pr<1p•lo n• bre se· 
1udor me ha de fdzcr JUStiça ; metta a mão na Sl.la co1~ 
acietJcia, e usr on1fa rne depois. 

Nem fU o conde:r;n > por Isso; a experiencia o pód.: 
ter illustrado, a lrção e a id tde dirilio ao nob:e sen~t:br 
qtle elle n:lo ia b.ew "" caminho que se~uia; e por is•o 
não cst.r<•nho q•tdquer mudança que· po~sa haver na' 
opio õcs de S. Ex. ; não tenho o m:.:nor del'ejo de o!Ten· 
de·lo, n~:m letemen•e, 

S. Ex. disse que nh est1va rm c.· ntrad' cçllo, r o r que 
votá a sempre por ;;utorisa~ões, mcno1 pt!as 'lue se c. 11 
cedêrão ao miniater.o de 4 de maio de 1857, po·que as 
recusava. Senhores, o sen11d0 acaha de ouvir o nob"" 
1cna lor prcsi:fente dJ conselho de ministro• d1za que foi 
O primeiro que no Seu r.latori'! declarou r e ·emp!O ia· 
mente que não q11eria autori~a\õ .•s senão mu :to clara· 
monte d lln'rf·t'; orll, loi J to o que fizerão ~l~ans dos 
Hd•listros do gabiael" de 4 de maio, e, se o oc·L-e sena lor 
pela província de Minas quizeal!le pitlrJr o seu prücedl 
mento de hoje pt:lo •eu proccd•m' nln de eotão, Jcveria 
negar t~rnl.H!tn 11 autorisa~ào qui! a~ora concede; as:sirn é 
qua nl!o se euxergaria no procedim··nto do nobr~ senador 
contra Jic~~o alguma. S. Ex. teve a ~OliJa1~ d·· d~cla"ar 

que nrgára &tltorisllções áqaPJie ministerio porque 111 não 
qrun la; cumpria negar igualmente h•;.ie a est .. mrt~isterio 
o que nPgolA áqu~lie, ~~ao 111e arrojo a qualiO.:ar de 
c .. u,r ·dir.1orio o proc•·dimenro de S. Elt., a tanto não ,ólJe 
o mt•U orgulho ; mas exp nh 1 o lacto, e o aenado que 
ju l~ue. · 

O mesmo nobre scn·H!Jr, perorando, declarou qr1e, .se 
~strve$S~ conveoeido que a coostituhão do imperio e•'l 
•ir·la,la na t'nlepd.t d· que s~ t•· .. ta. sem du• ida S.· Ex.· 
n~o a teria !lliHJd.ild l á me~a .. S ·ohore11, t'stou certo 
d•sso Foi ulvez a prt:cipila'iao Cf1m.q•J~ o nobre senador: 
redigi•l a sua r>men•la , pr~ripit;~ç:l•• qu" o lcwou a pri· 
merra vez a declara·· q•1e fi,;.,~se .pert.,.nceudo ·li O gover
n , a r~culd,,de de regular os d•ll',.,, enres serv•ços do mi-' 
nist ·rio'; digo, f, i 1al •ez m•nos ii CU' ~d ~. rned taç1'1o quem. 
o lr:Vt:Íl a re<l•gir uma ... meada cujo iuconvenirnlt: ae tem 
deroonstr;;do hoje nesta casa, a meu ver, da maneira a . 
111a is clara, posili,. a e tertnim.nti'J. . . : ::··· 

Sim, renhores, o que é que. se tem dito em cootradicç~o. 
rl~quillo que :e HPIJ"Z â emenda olfereciJa pelo honrado 
lltnad"r 1 V. Ex., Sr. presidem .. , de.v~ ter observado que. 
os a··guroen tos e.• tão 1od ·s. em pé, nao porque quem os 
p·o IU•.tu.tiv.e~Stl (o··ça .de os su teot:1r, mas fOrque foi ape
nas bast11n'e ap;mta lull. Assim como u~o é preci~o dizer : 
c Ahr vem raiando o sol • para aouunc•ar qrit> a aurora 
'vem na se• nJo, as>im n~~ta qut>stão bastará dizer:. • Aqui 
e~tá a cr·n~t:tarçã••, ~lia ,·e oppõ~ á medida, condemna·at 
e não póde por i.;t(o ~d0;1tar-se, • 

O n .b·e seoado1 r el '· p· ovi•1cia d.~ S. Paulo, que .'i o to 
11~0 estej • agora p eu nt,;, l>z a honra de qual H<.·ar· me de 
declama•ior. Sl!oho ·e~, n• m todos teem a f ·•tuoa.ou antes 
a habiiLI:.de.de n·duzir su" opio·õ··s a tlclgma~; mas:l<.doa 
podem di Ler rom a autor•Ja 'e •lo i'lu• t•e 1u·nador: c Isto; 
é hranc:o, aq11ill•• .é prdo, isto llã<> .tem C· Dle>tação ... 
· S ·nbo es, se é de.lamaçã() o que eu dis.:Je, .eu nuncà:vi 
que alguem se vCCUjla•se em re~pooder a declam·;dores ;· 
e com:>aidev.tot .• u o n()urt~ minã.tro da f..zen.ia, como o 
nobre sen·1dor pela provlocia de Mioas·Ger•e•, como 
•.amlrrm oil.u~tresemrlor a q•1em agora me refiro, para 
combater.? o que 1 d· clama~ões? A declamaç~o não se 
combate; .m~ts qraal é a d~clamação.? o nobre •ena:ior 
porventur i a dcmon~tro111 Certame ate q11e não. 

O nobre S'·nad 1r ~rr"'s ntou o quadro.o mais lagub're, 
p:ntou o n s:~o esrad•> com cór~• tão carregadas que . 
,ealmeote, S-. pre.IJente, ae aprm·bensivo t:U estava, 
utou de .todo d · s .nimild.>; e pediria ar s nohres mioi•
tros Q11e cerrassem 2s portu desta e d~ Clmara dos de~u· 
ra.fo•, e, se. uão lhes puzes~e:n o escripto mni·o conhectdo 
de C omw 11, ao mrn s por·su • bondadd dispPn«assem u 
duas carnar>s de suas fuocçõas ; autor is~d·)• entre• 
'anto os n·Jbres mi nístroa pnra o o i .Jterregno fazerem as 
ooJSas ve!ttl~ substituírem-nos, pcrque o minilterio é o 
uoicó capaz de legislar I · 

Seohore•, que last'm.! E o~o será isso declamaçl!o, e 
lecl•m 'çilo P' rigos:~, porqu·~ tende ao descredllo das 
duas camaras, que aliás teem prestado ao paiz os maia 
assíga•ladonerviços! De quem é. o codigo criminal? de 
quem é o codigo cio p·ocesso? de quem é a lei da resron.· 
•abilidade dos miui~otros? de q11em é a ·lei das eamaru 
m:nillipset T a das presidencias q11em a cor leccionou? as 
leis re liberdade de impren~a, da r.re.çao doe juizes de 
p:~z, quem~~ di-eatiu, qu~m cone· b~u uo sa.lutares me· 
du:hs 1 fora o os governos ou lo1 ão essJS ll'gl•laturas de 
sandtlsa rrco·da~ao par:a, o B as•l? Ora, tê V. Ex. qne 
não r~··o deix r de ml~()ar· me, emb:>ra o nohre •enador 
por Miaas-GerJes me di~1 que e~tou ;~nirnado de indi· 
gnaç!io patr·i ... tica ; não p03~o de xar de clamar co11tra 
umt sem::lhante e tão per go1a asserção, 

0 Sn. YISCONt>R D'B A.METÉ:- Alii é entbusiiUmO pa• 
triotico 011 amor patriotico. 

0 Sn. VASCONCFLLOS: - Sr. p e~iJente, V. Ex. acre • 
dita que nó.~ svnwa iuh:.bei~ ·para designar as attri
bu içõcs de urn m nistro de cst Hl,? Quan 1o não tiveese~ 
mos coollf'cimento d" IE'gi~laçllo al~uma, quaado fone
mos hospet.l s e abso'ut.meute h~•peJes na m .teria 
adm'ni~trativa, alu eitava um gula neues orçamento~, 
ames La'an;os, onde p(!d'a::noJ ,·er o que lnr.u:nbc á 
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1-lministraçiio do imperio, o que é da admmi~trr.çãn da llim:tfi me ao prilto de autori~aoão, ma.ótive-me nos li
justiça, etc.; •hi ".slão esses re~uldmento~ que r•·nrg•· mittS n~gimentaes: como é, po:s,, que o noore ministro 
n!~árão M ~ecrl'l~na• ciP. e•ta~o, ~nos q•tat-s essa de~l;:oa· es!rar:h;'lU que eu n§o t• oux"11se par~ .o d+~bJte a ,qu~s.t!io, 
çao e•tá feita. Pou se• <>m 'R tt'lo IIICltf•Hzeq que n:lo ~a;ba pnactpal, se da questão pr lncrp:tl na o se trata agora 1 · 
mo, ao .mtn<" ler a n ·~sa propria lin,gu .? · O n.-.hre mini~tr<• ;.ccre~cpn-ou que nãa comprebendi:t 
· lHas a .cada p:1s~o < br·gf!o nos a tran•r ór os mares, e. a UiiJha p<•siçllo,purq·re,ao fl"'so quem" prolltiDCiava. pelo 
diz-se: a Lá e•rá a t'rança, lá eatá a lnl(llltNra, e n·i prr s·e$80, pu;;nava •pela ·immutabilidade das leis. Pro
Fr3nça e na lnglatFrr.• n1'• se proc•.·de ussim D Meus se- t~sto perante o aemdo contra e: s • proposição do nobre 
nhore~, n:j Fr,mça, n~o ll França de h Je, que se r~:ge pur inln•stro d.a r,zerída; eu n:lo a emitti, eu nllo di•se que• 
leis. f.xcepc~ooaes, ma~ n~ França arítig•·;·, oré·o a10da ;>:lo tlev:Hmns r.flf•"!'ll'r let alg•mra, que n~d:t devi:~mos 
de nosso' dt~s, a• attnbutções dot mim.tros de .-stado altt>r11r, po•'que lóra hS •.um contra-senso. O q 1e fU disse 
se .deliniao nl con>titu·çao; é ni.!»ta graod.., IIli q•1e se foj que a in~talulrdade da lei (e até apon!ei a eleitoral) 
achão as atrribuições dos mini~tr(l• da corô '• e oao eu1 traz graves inc•·nv .. nieotes, h•oituaotlo o povo a ·niio l'er 
lels regula1•enta• es, t~nta impnrtanci;, se Jigou ali i h n~lla a • xprersã11 de su~s necew'd .d~s reae•; a não 'fer 
materià ain ia d.~p: J; da rP.voluç~o dt~ 1830, arndJ'depois ,n ·lia ~er•ã··) princrpios de tal mobilidade que. bem se podem 
da 11l>Jicnç/1o de. Cados x. Como, rois; se vem ngu tdSt•mr·lll··r á borr~cha. . 
m~ntar aq.â com o, exem;,lo dr> estran:(eirr. ?. Que drstmc- Urna ,o,:·ed;,de, Sr presíJer.te, qlle m~rcha deste· modo, 
fiões,.•ão ess a a respeito da mtelltgl·ncía d~1 corutituiçá11. que, pt•r ·exemplo, a\r'er a· lodos ts dias seu· systema r lei-' 
quwdo incumbe ao p;:der legislativo marcar ern ld ore· t·jr.:.[, um>t soei c la de s~melhaote nao.Jnspira cnofian·;a ;t 
gulatmnto, o num"'ro llas"ser.retari~s d .. eslajo e a exten nioguem. V. Ex. .olhe para a In~lat~rra, paiz CUJas pra
Jâo das artril>ui ões dos rliiTt>r~otes ministros? Não e>tâ tica~ ~e inv(lciio'~ntre nó' todos os dtas; V. Ex~ vá áln~: 
expre:SO que estaS [noc.;õPS S' j!'io dec,"elaf'las po lei? t.tlnt rra, e ·ye· á que per-fura ~. ~ntiga_ lei eleitoral, 0.10 

E quando q 1alquer se r~f:Jrç 1 por demon trar esa ~ver- obstante o eslur~o que ·se tem ~e1to ha ta atO$ anaos para 
dada se re~r-on•te: c l•to é decl,maçao • I Seohor ... s, isto .a[tera·la. . . . . 
é uma man."if a. cnmmnda de responder aos argument .8 . Oo peqneoo Fe rnc~~n~ha para o gran~e; habtluatlos, 
serior; e.S. Ex. a•ão devi:t assim eKpr•mir-se, ding:ndo .8,. ás rer,.r~as, não s .. rá. fac1l: par~r, . e· ~~~ao ch.:gareri;O~; 
a um seu ct•ll··~a, qr.i.ndo por pat:ovr;1s, tal vt-z invoceiltt-s, á·.Jut'Ut.~ .a q11e ailudru. o nob·e pres1deote do. con~~-. 
cons:rte10u ·~e olfc:od·do por outro seu collt-g~. · ll~o de mtalso.os, e eot~~. o per g' será cumrnum, .n.ao 

O .i detalhes a.Jm•n•;tra ivo~, diss, 1 esMe nol>re senador. so para as lets sec11n ianas, C elmo para as Lndamep· 
n:lo rerrenr·e!ll áa cllmara~. No fei, Sr. prt"Sid~o·e, doode toes. . o • •• • •• 

S. Rx. deriva os mc.trvos pa· a dite r- o o~ q11e i.no slio de-· _O nobre m n:dro da · ra,~n,la Ulcom-molou-s: COll · a 
talhes insi"n;fi ~anté~. Pu i~. 1, nhores, rt>gular a• att Íbni- lettura d; parte de um d1•curso q~" na. ses> ao passa
çõ~s tJe u~ IJ •• v,) ministro sf'rá assumpt•> tâa somen .,~ qur d~. pr.Jmra uesta casa, e nu qu~l ebtt~m~ttuva c<!m tod.a 
devamos trara-lo no sen~do pd~ maneira po~ qu• ede a .o!Cli áqr1elles senhores que unháo leuo oppos1ção ao 
h()nra.Jo aeniulor pr• tende! Não e$tejamos, Sr. pr~"sidenre, g.btn;te de 4. de,. mato.; · · · · .. · ' 
a cr.nfundu as q••e•IÕ~s. n\n erg•mos um principio piro Fui f ·rçado,, já o drssP, a fazer e.s~l lel:nra, porqll~, 
cada qu..,: tão, oãu damos á coostiLuiçã'l iotelli6'"ndail, tao qna~~~1 o. eu alhr~_?av:t que. o n~Lre m1~1~tro s.11'3teota. lrOJ6 
tortuola!.l, p rrque as c~rDaras 11té h )/C nun~.~~ enten Jcrao prrncrpi?s qlle ••a' m~ par~cra ter '"n'l~do a1~da ha bem 
qu ·~pertencia au acwerno a r~cui.bd<! de rrgrll<tr as: auri pouco, li. Ex. m~ COD,VJdllll a que dewonltr~s~.e I'S.ta ·pro •. 
buições di! seU:e~h ~teduoccio~~rios. As ,)~is q~e uós polrçâo. Obrrgado, portanto, pdo. nobre m:nutro ~ de
trmJS, e a que se relerem os aru~os da coostttul~ao q '" ü on•trar ao .st>oado que~~~ nao Jntl:'ntava, recorn _aos 
hoje li, sao tud.!$ da assembléa geral; tal é a intelligea(•ia Ann.aes do pa~l·m no e !• alg~n; trechvs.desse d•scursl'. 
constante da conithu·'tlio e não o que se b'aca agora esta- Se a~ expltcaçõei hoJe da.• u P?r S. ~x. e;tao em 
bel'c~er. · · · ' "' · perf lto.accordo com o qu" ~· Ex.. dt>Se eillao, IJa() qu~ro 

Serihores, o n bre ministro da faz nda, eep:aianrlo~ae 
em' largas ccnsiderli\Õ.ltl par-d respowler áquella~ que eu 
h Jvia ~u·erecido. á su • consi·ieraç~o e á d-1 senado, da 
clarou q:re meu pro :e.rtirnento é que devia ser fSti0m:•· 
liiado; q1e eu é que d zia ioconvenrtneias q'1aolo, re
ferindo·me a c•sta di~CUi$â01 a opellava, nao para o ~e
nado, mas parA os hitores. E' certo qae eu, di~ se. q•Je 
pouco esp~rava esclarecH a materia, que confiava [llt!Su o 
pou.:o .em que mloha• observ .. ções fossem attend:d<~s; 
n:ia•.em.qu" fiz.com.i•to injur•a.~o senadi>? Não fo• 
ampla a discus~ao que h ou v e na semana antecedr.nte, e 
J!Or.veiJtura el1• c .. ~nvc:neeu o sen3do? Náo; isto qlle eu 
i.Ha1e é aures urn dogio ao senado d.:> que uma in•inua-

. çii.() que eu quizeue lançar neua casa, habito que não 
lenho. 

Senhores, era lltll elogio ao senado, pnrq·1e, rt>conhe
c ndo eu a fraqae1.a de minlus forças, st:m duvida Uá<, 
teria a Vá e1peran~·a d~ Vfr hf'je UlU•1!1r a fo~ce do• negl)· 
cios, prttendendo que as minhas idéas p evaleressem 1111 

vota~ii'l •. Se< u me houve~se «usirn ex.press:ado, cotllo é 
.que se me pOdt<ria dizer: • Sois um r .• tuo, p:1ÍS acredilai~ 
que 'fOSSa VOZ ('ÓJe enfraquecer a fvrça dos argumentos 
que combate·s. • 

O honradJ m'nistro da fazenda, proseguiudo, disse
nos: • O que é que de novo app:u e.:• u na discus•ão 1 
Na·.la, os metmos ar sumfntos já produzidos. • lUas" V, Ex., 
Sr. presidente, r •• ; quem me lez justlr:a, porque, qu3nd .. 
Hava o ll!Jbre 180IIdOo pela provlocin de s~ Pllulo, v. fx. 
Jhe disse que lll!O Ctltll\'a em disCUISâO () prOJC:!Cl01 e !!IIli 
a emend1. Eu n5o podra falar mais a rcspeiro do pro 
jecto, e V. Ex ver a, qu~ndo se puul·car o W\'U dis.:urs-.1, 
a d licad··za com qu1 m11 exp ir1ri . tJilHJdo me rd'er1 a 
Ílppr~. v~ç{io do proj ~c to. Tendo do f. I ar sobre a cmeud~ 1 

<tp·eciar neste mnme11to; delX()e~ta aprecJ;;ção ao senado 
e at~ pui.Jlico. O que é cerro, .o q.ue dt:ste dJbCUrso se co'n
·clue, é qr1e o nobre p~esi lt-nte do cons~llw de mioiitro; 
e1tava elll completa antagonismo com. aquelles senllcires 
que haviáo [rito opplniça.) ao mini~terio de 4 de maio, e 
q•te com go e com tx~eus cnllegas augmen~a-va o numero 
daquelles ~JUe ae pronuociárao contra o gabinete de 'u 
de d~1emo,o, Acre•~itando que a idéa, e nao a pessoat, 

:se oppunha, qullli"'}ae -o como a mim. · · . 
Achei-me em mu tas occastõei com o nobre. senador ; 

eai<~da hoje lhe ilgradeço o concurro và!ipso' qua·me 
pr·esrou aa se~~ão ém q•1e est~ seu. d1scurw foi proft'rià.o 
p tra combater o nobre presidente do. conselh~. de !41~ 
oistro• dJ g-.blnete dl'.l U de dezembro. S. Ex.. ve·u em 
meu aoccorro, e ruõe1 de. sobra linha eu para repu~ 
t;;r aroig.,., quer a S. Ex., quer a seus collegas : e não 
tinhào diretto ao fó ·o CJ!lC lhes dã 1 aq'.rel!e~ a quem o Sr~ 
mioistro da r~zeuda Comb3têrA CO!D tatrÚ1nh1 Vlg r.j ro~S 
a~s m oáo •u<'ced~tl ; • n ,ao ai rne, S. Ex.. estA com os ad
versari•>t do mmrsteriH d~ 4. 1.: m·lio, e nao C11mnosco. 

Sr. Fre·IJcote, e:cho me f<ttig:1d<>; mas o respeitoqae 
tltJvo aos nobre i seaadores não s..:ría patente: d•J ~e ma
neira ~o't•m•te ~e não I h .•s rnn~trasse que preatu to.fa 
:dt n.;ào, aprtssan•io·mt: a r.spolld<!r-HH·s em hora já t1o 

. aa.:u1tada. 
Di,.ei em remate ao nobre m1ni•tro da [dzeodl: nrrâgos 

de occa~ ã·• nâ'l prestào o apnio q•1e só dá ~03 prlnciptoa 
e ás cren~as a f.•rça de q11~ eli~R curr.'C<!m f'llra drrfglr se a 
socir.d,.d .·nas eircumst~ncias d 1T1 :ets em que por achamos. 

S~ O llt-bl'e UJÍOi~rro é quem Lt'ffi de cei!or aO$ IIOVVS 81l1Í• 
o~os, terá lle au:aç•r creoças q•1e não silo 1u1s, optnio~s 
q11~ C\ ml> teu; esse terreno é fót"; e os n0llre• minis
tros terão em pouco tempo de arrepender- Bd do ;.b~nlono 
do1 p.locipll>~ que os c1cvârãJ ao P' d~r. 
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Amigos ta e•, aind~ q~e muito prestimosos, servrm me 
nos que o a.dv~rsano stncero E lea1, que avisa: « A.lli e~tâ 
o per1go, eVItat-o. • 

tr? i, qu~ são as a!feições que Jntervêm na composição d;;s. 
mrntsterws. · 

Continúo a votar contra a emenJa. 
0 SR. PHESIDENTE DO CONSELHO:- Não é isso. 

Dada a hora, o ~r. presidentP. d~clarou atliada a dis
cu~são,. e deu . para ornem do dia da seguinte se~sao a 
con~iu11ação dJ. discussão adiada e as outras materias já 
deSignadas. 

O SR. Souz_, RARIOS: - Par~ tirar tod 1s as duvidai 
lerei esst! trecllo d,, d1scurso do nobre ministro. 

O SR. PRIISIDENTR oo co;ssúno: ~-Esse trecho está 
nexacto;. tem du .• s veze:1 a f.lalavra- não. · 
. O SH. SoUzA RAMOS: ,-(Lendo.) c Nos outr~s paizes.a~ 
lrg~s Ae fazt'm conlorrue os ioteress~s .. puhli~os; eutr.e.nós 
as hga• se f<~zem murlsí.veze. pelas paixõ:ls e. peloi odios; 
e () nobrf' ~~nadar, que 1:o_nhece por exper~enciapropria 
o que ~e da a este .respe11.o. h a de convtr comigo que 
nossa •Itu<~ç:lo é mu1to d1ffcrente da dos outro.s paize:r •.. 

Levantou· se a sessão ás I!· N t heras da tarde. 

~"'a sessão 
E~f !!6 DE JU~IIO DE 1860. • A!ndJ trarl'i outro exemplo: nlio se considera o ho.; 

PRESIDENCIA. DO SR. MANOEL IG:UCIO CAV.ALCA.Nl'l DE 
ftACERDA. 

mem pel~ sua illustra-.:ao como capaz de tomar a direc• 
~áo de um mloisterio ou repar:tiçáo; são as atreiçl!es;•sl'io 
tahez, Sr. prestdenre, os ar1mnhos ria ari;tocracia pódc
se .-Hzer, adminstrlltivr.. lia cert~s pessoas que dão po
dem tolerar que haJa e> te~ salros mortat<s, como se: diz;, 
estas pessu11.s, que pertencem de ordinario ao lado 
da.quelle! que, pdos prirtCipios que sustentão, devem de
s Jar mais o alargHmcn~o do circulo admiilistrativo do 
circulodas pessoas quP. devem pertencerá administraÇão,. 
são que ás veze, lanção cm rosto a outros ease peccado •. 

SU~IMA nio.- Ordem do dia, - Creaç'io de uma nova se-
, cretaria de ,eJtarlo. Disc~1rsos dos Srs. Souza Ramos 

e D. Manoel.-:- L··~tPrias ·para o theatro lyrico. Discur
so do Sr. D. Manoel. 

A'& 10 3/4 l1oras da manhã o Sr. presidente abriu a 
Eessão, €stando presentes 3~ Srs. senadores. 

Lida a acta da anterior, foi approvada. 

Não h.olive expedientto, 

Comparecêrão no decurso da ses~ão mais :10 Srs. sena
dores. 

ORDEM DO DB.. 

CllEÁÇ~O DE UMA NOVA.. SECRETA.lliA DE ESTADO. 
. -··. 

-··· / '· · Continuou a discus>ão, adi· da pfla hora na senão 
antecedente, das emen ias novas á proposição da camara 
dos deputados creaado uma· nova ~ecntaria de e•tado 
com n. deaominação d~: se.:reta1 ia de estado doJ neaocios 
da agncultura, commercio e obr~s publicas. 

0 

O SR. SOUZ\ R.UlOS:- Entrei com acanhamento 
Jles!a discus.ii.o, e a direcção que tem tomado coulirm a 
a mm h a appt ehensão. Mas os nob• es miohtros da faz·~nda 
e dos negoctos estrangeiros fizerão·m·~ a honra de t ,mar 
cm consid~r::ção afgutDa~ o~iniõe3 mi~has, e eu vejo-me 
na necesstdaae de retnbtllr esta delerencia dos noiJres 
ministros. Procurarei entret nto ser muito breve, para 
não embaraçar a votação. 
. O senado se recorda de que me cflmprom."tti a votar 

por um1 cmen~a mats c~mpteta, relo\ulanrlo o serviço de 
que· traia o proJecto, ma1s por complacencia para com os 
nobres. nt,intst~os, co~o prova de con!iaoça. 

Contwuo,. ~r. P.restdent~, a pemar q~e dll creação de 
um 11 ;v o mtntsteno não vtr áõ os beneficws qrte se incul
cao; o mesmo nobre ministro da fazeuda no discursi> eom 
que me ft!7. a honra de respon.f, r co~firma esta opiniao 

Jul;a S. Ex. ne.:ers~ria a ctea~ao de uma reparli~ão 
que espe1:1alm nte se Incumba dos negocios da a"'rréul 
tura, do comrnercw e das obras publicas, porque ent~ e nó 
nao temrjs, nem podcm•>s ter, os auxili.Jres necess.1rios ás 
repartiçõe.'; llàn ~od..,lnos tl'r pess~ •B profissiorpes,já por
que serta tsto muno d.spend1osu, Já porque aqucllcs que 
~eUntm a11 cQudiÇÕcs d~ aptrdão pa!a essas p:>Si~qes se 
JUigão logl) mal cullocados nelbs, upir ão ái posiçoes su
p~riorer. Q11er o nob~e mjnist1:o da fazenda, portmro, que 
â frente desn t ~p .rttção este.Ja ~m homem com lnb1l· ta 
çõe• que di•pensem os auxiliares, um pf'()fi11sional · rnas 
é o mesmo nobre ministro quem Jogo depois nos di.~ qu.
~ntre nós. o~ m •nisteri~Js nào !e orgaoi~ão com a!lençãa 
ás coavcme.ncras publtcas.; sao as ;llfeições, e algumas 
vezes as patxõ,~s, que de~1gnão o p -ssoal com que se or
ganisão os mluisterios. 

0 SR. PRKSIIlENTE DO CONSRLUO: -Não foi isso ; 
é em relaçàn ao. me•m 'i auxiliAres. 

O Sn. SouzA RA~Ios: - Poi> bem; será então Isto: que 
as luzes c a~ hJ.hl!ttuçõ:s não recommen4ão para o miuis-

".Já vé, pois, o lliJb~e sen.•~or que ha ditre·r.eoça entre 
a situaçao de oo~so pdz e a sttua~ão dos.outro~ paizes. •.· 

0 SR. PRESIDENTE DO CONSELHO:.;... loSO é em relação 
a(' ciume de que r~uei.- . 

O SR. Souu Rur.os .: - O nobre ministro expoz um, 
facto que se dá entre nós; di~~e o que, no seu entender, 
se .Passa em nQiso paiz. Se, pois, em nosso paiz. os minis
tertos se não organisão com attetiçi'io á illustração e .ha .. 
bilitações de ca·la inriivirluo, poueo ou oado1 se. pótle lucrar: 
com a creação dest3 nova repartição .... 

0 SR. PRESIDENTE DO CONSKLUO:- M4s não foi iSSO· 
o que eu i.hsse. 

O Sa. Soli~AHAllfos:-· ... porque nã,., po~emos esperar 
que para ella se,ão ch~madu as re~soas habilitadas, 011 
profl>sionaes; .~ nem seráisto.novo, Sr~ presidente, por
quanto ha mutto tempo ,a~, pasta· da marritha é oceup~da 
por pessoas q11e nã 1 são da profissão; é a conveniencia 
pol1tica que lntluP. na designação da pessoa que deve e·n ... 
car1 e I': ar-se d~~se servtço. · · . 

·Entretanlo, como eu já disse, he.i de votar pela emenda 
que se discute,autorrs:mdo o governo para crear mais uma 
s~cretaria, reorganisando-a do modo que conveniente 
for com a~ attribuições já destinad1s <ios outros mi-' 
nisrerios; e r> 1ra .as~im proceder basta ter em comi de~ 
ção a exposição feita pelus nolJres miní~tros do modo in
conveniente com que preiPntf'tnente SãO tratados DflgOCÍOS 
importantes em blgurp~s rias sctuaes r1·p<rti\ões. O oo!Jre 
ministro dris negocips estr·ar,geiros e o nobre ministro da 
f<IZ~'Dda nos observárão que as som mas elevadas que a lei 
de,tina para à ser• iço d 1 agricult,Ha e das otoras puiJlicas 
são despendidas sem tl'calrsação e de um modo que 
quasi não aproveita. Por ct-rto, eu nào quererei tomar a 
responsabilidade <la cpntinuação de um semelhante. es-
tado de cqumas. · · · 

Votando, pprém, pela emenda d\> nobre secador pel1l 
provincitt de Miuas Geraet, t;Jiie confere ap governo uma 
•Utoris~ção desta ord!lm, quero que se entenJa o sentido 
do m~u voto. · ( 

A. constituição no art. 131. incumbe á' lei designar os 
negocias pertencentes á~ secretarias ··e csrado e seu nu
mero; s11a reunino ou sepawç~o, como mais convier. Com• 
quanto as attrib11ições dasdtycrs:Js SI"Cr<:larias da estado, 
comprt:hendida a nqva, já ·fst~jao design:Jrlas por lei, 
com quanto o numero de lias vá determina i o na lei que se 
,J,sr.ut,.., ~·,m•udo trata-se t mbem de sua SCj•a•açiio, o 
que constitu :çll.o incumbiu á lei, e portanto a autoris·•çno 
contJd. u!l "'t.Úenda é um.1 ve dadeira delega~ão leg1slativa. 
<tas semelhante auto·is:~ç!i'l está prer.isameutl! nos termos 
de m11itas outras que o poder legislativo tem concedido; 
e não vejo porque no p:esente caso deva fazer· se um~ 
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excepção aos' precedentes, tan~o mais que não póde haver lloso ~o tutor e ao pupiJln, sohreca•reg,n lo aquelle de 
perigo algum nesta aurori~aça.o. · uma rP.Sp· tl<l!billdac1e Anorm•\ ''Xt•nguiado Deste. a qua-

Se se tratasse de confllr ao governo a faculdade de dar !Idade que o ··ugr,nd~ce, a activid~de individual, redu· 
novas altribuições ás secretarias de estado, isto seria zinriG-o :. n::Jtcria i•1ertc, só tli~posta para receber o im
sem duvida da maior irnp<ntancia; mai ~s.attribuiçóes pu'lso govern.mental. 
dos .ministros estão definidas l'm lei; a autori1ação ntlo Sr. pre~idente, como se vé, não exr.luo a intervenção 
vai .dar IJO gov~rno um pnrler novo, uma attr;burç~n do estado na indusrria do paiz: attendendo âs circurn
nova. Todas as attdbuições que os sete mlaistro• terão •tanr.ias esp .. ciaf's de um paiz novo, quero m('smo que a 
de .exP-rcer são aquellas mesruas que por lei expre!lsa intllrven.,ão do govE>• D'> ,e e$t, nda alérn da e~pher·a que 
são; exercitadas hoje pel•.JS SP.is mini5tr()a. Nao ha, pois, lhe é marcada p~las th·•orias que 11e rt'pUtão as mai!! ver· 
DeRhum; perigo neilta :mtorisaçao. ' · daãeiras ll!lst'l m .r.eda : qni.~.era, porém, que nunca se-
. Eotret:.oto, Sr. pr_~sid~ote, é para desejar que cheguP pe• des~e de vi>td a activi.daJe ,individual. que se procu-

0 tempo em que d;·6nitiv~mente 1e ponha_ tt'rmo a es•e rassn tirar della todo o p11nit1o, que a tutella se exer
modo de proceder. Ainda hontem, su~ten!ando esta au- cesse·apimaod.-a, provocand" seu d~>eovolv:mento. · 
tarisação, o ~:~obre senador pela província de S. Paulo .Ha mdo sec:ulo, Sr. presirii'Dt~", o~ miÍ' notaveis eco
exprea,oú ·se de mane;ra a con~eocer•DOS da nece~sidade nom ;stas d;• Eu r op~ se esforça o debalde crrnt• a a relu
de seguirmos um caminho differrnte. ctanciado, governo~ e dos h·-·mens pol ricos, naturalmente 

O uobre senador la•timou (para justificar a necessidade· 'nclinados a en~randc1:er seu pod~r e itllirg;r sn:~s attri
dc se autorisar o ~;overno a r~zer aquillo que incumbe buições: já 'é V. Ex. que nãr· é pos,ivel que PU me pro
ao corpo legislalivo) a l~lta d~ uma lei que melhor' re- pu<e.-se a ser· orgão de urna seita, com preteuções de fazer 
g1de as municipalidade.ç; fólllou sobre a ioco11veniencia valer :uas doutrinas;_ meu fim é .chamar a alten~ão do go-. 
do.·modo por que ~e faz o serviço da colc,nisação; ref~- verno sobre nossas ctrcum~tanctas. · 
rindo-se á instrucção publica, notou mâ d •re~•;ão -desje Para os ·quP. olhão o goveroo cnm má vontade, com 
serviço, sem nexo, sem pemamenlo uniforme: mas, prevenç/io, para os que dPsejão occas•ão de accusa-lo, 
fall;mjo assim o nobre s~>nador pela província de S. o sy1tem:.. d:t tu!ellaé o que se presta melhor. 
Paulo. em favor das autori,~çi)es conferidlis ao gover- . o Sa. NABUCO :'-Não é syste.ma, é a necessidade •. 
no pata fazer em nvs~o Iogar aquillo qr1e a constituição 
no' incumbe, nos alivertíu da necessidade de _melhor O Sa. SouzA RAl\JOS: - Ten·io o governo de fazer 
zelarmos DO$Sas attnbuições, de preenchermos melhor tudo, por muito que hça, nunca fará quanto se des·ja; 
nossos deveres. não I)Óde satisfaz~ra tod, s ;~s exigenci"s ; e então e.is as 

Se não fôra, Sr. presidente, 0 expediente inconven:en· qu .. ix1u e as accusa~ões, quasi sempre ~colhirlas pelos 
temente admittiào das d•.'legaçae1, s 1~m davida 0 corpo qLie uoffrem. Por isso me$Jno qrtl:! amo os princípios de 
JegislHivo teria iniciado a• medidas que 0 nobre senador ordem. desfjo a autorid;.de revt'stida da forç:1 que lhe vem 
julg:~ necenarias e que melhor attenderião aos interessr•s da e~tima e consideração do povo; nao approvo • que ,e 
publicas, por.1u~nto t:>mo a liberdade de lrmbrar que O i e-xponha,qltese busque as occas1õ,s de perder de conside. 
serviços da colonis;;ç1ío e instrucção pnblica, que em tão ração na opiniào publica. 
máo estado figurou o nobre senador pela proviocia de s. Permitta V. Ex. qne eu cite um exemplo da facilidade 
Paulo, estão regulados pelo goveroJ em virtude dai auto· com.que se promettem melhoramentos que não podem 
ricações que e li e defende. 01 pod.·res do estado re2lizar. De!do certo tempo o go~ 

Tratando, Sr. presidente, da utilitlade deste projecto, verno recomrncnrla constantemente medidas que facili~ 
occorreu-me dizer que cm materia de industria o prin· tem á lavoura ca,)itaes a juro barato. Comn meiQ para: 
cipio da descentralisaçao é o mail gllvernamental. Neata creH-te o credito ter rito ria!, propnz a reforma da nossa 
simples expressão viu o nobre presidente do con~elho 0 Iegislaçlio hyp .. ·<ht:caria; a attenção dos lavrad0res .fi· 
systema do lai.ssez faire em m:.t~ia_ ioduttri:~l, e 0 com- x .. u se logo no pro me tido melhoramento ; representa~ 
bateu formalmente; m~ s o not.re ministro dos nego :ias ções te cm vindo, e ainda hontrm se apresPntou m&h uma, 
e~trange1ros não repelliu em these o syslema; achou pedindo a rel'orroa hypothecaria: entretanto o· que 
:~penas que as ooss:ts circum~tancias não permittem acontece? O nobre mloi;tro da justiç:l no !eu rela!orio 
a sua applíC'açãorigorosa. Attendendo-se ao modo por qrJe deste a uno diz. que um;: lei hypothecar ia. tal comei h a 
me pronunciei, ver-se-ha· que nã:• tive em VISta, nem Stl em OlitfOS p;,iZe$· p·~ra firmar O Cf€d ·to terrilori11J, .não 
p6de concluir que fosse minha Ol)inião, :;dmittir esse sys pó:le por nos, as circumstancias ser admittida entre nós. 
tema na extensão em que te me attribuiu; e tmto ;;s~ 1m •Eis d•!svanecida pelo governo uma esp"rança que· este 
é, Sr. presidente, que na :~pteciação desse sy•tema não vou mesmo havia crt>ado. Recorre·$e agora 110 expediente de 
tão Io~~e co~o o n •b;e minist~o dos negocios estrangei· uma lei e~pe:~i1•l para o estabelceiooentll de io~tituições 
res, na o admllto restncçõ"s untc$wente na su ... applica. de credito rural; é outra esperança que ha deter a sor
ção, como este n•lbre mini~tro; mesmo em thebe não te da primeira. Sr. pre~ident.e, é ne;.:ocio este muito 
aceito o principio como e:Kclu11ivo. poodercso, .e q11e nlio póde ~e r rosolvJ,1.:r .com a simplici • 

Entendo ·que r,ela natureza das couras, pela convenien- dade qlH' s~· anouncí11; se não se proceder com madu~ 
ci~ de serv1ços sEm ·Ih~nles, alguns ha · QUA pertencem reza, podem as morlidaç tomadas na.s vistaa de favorecer 
exclusivamente á ar_ção do e!lado; outros JJa, e são em a lavoura prejudica-la, exttDguindo o credito pessoal, de 
maior numero, ern que !levem intervir cumulativamente a que até agora tem vivido. · · 
:i.Ctividad~: particular e a activld;.de do esta1o; outros ]J:. o SR. PRRSIDEN1'R;- Permitta o Sr. seR~dor que lhe 
cuja ioiciativa SB deve deixar t!XCIIISÍVameote á actividade ~iga qu.e e~tas ObietVaçõeS S!\0 a\heJas á ma teria que. Se 

indtvidual .• Assim, já "é o sen~tdo que n~o aceito nern ad discu:e. 
mitto o principio do /aissez faire em toda a sua exten1ão, o Se. SouzA RAlfOS :-Teem relação; ma~ eu já as 
como exclusivo da. intervenção do e$ ta do na iodustria. conclui. Di 1 ci agora alguma cor1sa para exolicar a o pi· 

Simple1mente enunciei que em materia iodustrlal e~se oiao que emitü sobre 0 endno agrícola. Nao neguet a 
1ystema é o mais governarnental; é o que menos pó.ie conveniencia da io\trucção ~gricol~, mesmo theoric:~, 
compr.ometter a :tutoridade,. que para ser forte deve estar 0 .. m podia neg•-la; bast 11 va-me altender qu~ o suber não 
rodc;ada da estima e comideração publica. occupa Íogar. Tambem não neguei a conveniencia do en· 

,Qlliz tamlwm, Sr. presid,'nte, ~rs~a occnsião, expri- sino pr:.tico limitado ái n?ssas circumsta~ciai: oppuz-me 
muido-me desse modo, oppór romha fraca palavra ao , â 11 retenc:1o da crcaçao ue escolas orgam5adas p:m1 o en· 
systema da ~L>corpçã0 governamental, que, com preJuizo , sino d ·~ theorias, que o bom senso dos nossos laVIadous, 
da autoridade e dos iotHessea publicos, vai tomando en· :sua pratica e eKpericncia e o in,tiocto do íot1lresse pro· 
tre nós proporções desmesur<rdaJ: tive em vistas pro- pdo to•ulio lotdrameotc de~necessarias. F.m escolas se
testar contr~ este sygtema, que depois das expres•ões do md!t~ntes, em outros paizes que pretl:lademos imitar, 1e 
nobre miaislro de estrangeiros po·lerei s• m inconven~en· e usina a geologia, a chimica, a boranica, etc., e nó1 vemor 
cia denoruinar de -tutdla- i systema igualmente dam· :que o&lavrado!'es com a sua experlencia sabem fazer o 
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aeu serviço sem o ensino ila escola; por exemplo, não ·ne- '1 que os partidos permanentes e fieis do insti'Umentol! 
cessitão de ~eol,gia para $aberem em que terreno melhor necessario.t e indi·pena~veis dns governos livres. 
produzirá o café, a caona ou o miii)O que cultivão. A ei!O· No senado póde-se segu•r os m···sm,)$ principio~, mas 
nomia politica é sem duvida um dos conhecimentos não com a mesma ex.teru1ao, tratando-!.e da opposição : 
mais necessarios ao lavr<.~dor; m:.s eitá ver•fi~ad'l que não podendo o s~naao ser dissolvi lo, não e11t~ndo sujeito 
e~ta 1ciencia, como outr<Js semelhaotes, t~m isto de sio á acção ministerial, seria inconveoiel'lte, pouco gennow 
gula r, que muita5 vezes o hom• m estranho ín teirameute b até perigoso para a ordem publica o UfO das franquezas 
ás suas theo>ias resolve praticamente c• m acerto as qu· s ane c" bem á opposição na camara ter.nporaria. No apoio 
tões mais difficeis e C•!mplicod;.s, tal é a perspicacia e á admlnistraçáo pód, sem perigo haver a me;ma dedi
atílamento do intere~Sse indivi61ua!. . caç:ln. Mas, Sr. presidentB, b~oje ent•·e nós não ha mais 

partidos, as crt,nças de'txárão de se manifesta~, a fé parece 
estar extin ta; e, portanto, não vejo a nec~ss1dade nem 
a conveni"'ucia de acompanhar a administr~çiio em todos 
os seus passos, ainda quanc·io as medidas por e' la susten
tadas não estej~o de acc•,rdo com a~ minhas op:niões. Se 

A necessidade que eu julgo bem justificaila e reconhe
cida é a do e•tabr.ler.imento de fazen~as nnrmaes, onde se 
experimente e v e• ifi•(Ue a utilidade das mach,n;,s que po
dem ser com v;.n·agtLII appJ;cad .s á no~sa lavour:J,onde se 
aprenda o u·:o de lia~ e se mo> ti e pratic·ameote os m~;lbora 
mentos dos proeesso~ desta industria. Mi!s uma escola tal, 
como a que me parece q•1e se preteod•! crear com a de
nominação de escola theo• ica e pratica, não trará senão 
despe1.a~; e. q11au -lo pude~se aproveitar, serião muito 
tardios os ~ew; b,.,nefidos. Se que•·emos imitélr as n-ções 
da Europ~, oJh, mo~ para a In~laterra, onde a agricultura 
dâ maiores lucros d·· que em 011tra qualquer pa11e, entre 
gtle a lavradot es qu~ nào ae doutorárão nas escolas de 
agricultura. 

Explicaria açsim minha opinião, vou concluir, e conclui
rei dirig•ndo-roe ao n•,bre m oistro da fdzeud~, prestdente 
do con:;elhn, que me honra com sua amiza,le. 

Muito mM Jisoogeoo. Sr. pre~identu, a manifestação de 
apreço com que o nobre presidente do con~elho acolhr!u 
o meu hotnllc..le apoio â sua administração, desejando que 
este continue ;.té o fim. Depende de pouco a latisf.,çao 
doá dese1o~ do nobo e mmistro d~ Lzenda, que tamb"m 
são os meu~; d ... pende só mente de et<t~rem de accordo 
com as miuhas COtlviccões as medidds que o nobre mt 
nlstro pn,puz·r ã consldrHa~ão d,J SPnado e pretender 
que pas·etn nesta casa. A unica que ó!té agora e~tã sub· 
mettid..t á dt-l•b~r" (áO d() senado é a que se destina ao 
melboraml.'nto do meio circulant..-. E11 aceito sem reserva 
()projecto em que concordou o nobre ministro da faztnda, 
porque suns d:sposições são CúD formes á mio h a upioião. 
.E neste iwp<~rt:.nte assumpv, entendo que o nobre mi 
nistro d~ fazenda prestou um servico,tanto mais relevante 
quandq outro mímstro ta o illu•trado como elle não pode· 
ria nesta occasiào presta-lo com a meama vantagem. 

As medidas gue o nobre mini)tro da faze~da q•ter que 
passem para o · mt:dhor:.mento do meio cJrculilnte são 
em minha intima coavic.,ão da mais urgente necessi iade; 
entretanto meohd<ts semelhantes propostas o 1.1nno pass;,do 
encontrárão a liga de diiT~rentes interesses ollendido~, e 
não putlerà.-, ser acloptarld~. Fez se intervir conrra ellas~ 
os comrJierciaotes, os lavradores, as municipalidades, 
e finalmente tomárão a aJt.ur'a e 0 alcvnce de um<~ grand~: 
questão politica, que devi<. dar bandeira aos partidos. Sao 
obvios o' inconveniente~ de assim desvairar-~ e a opinião, 
convertendo·se em questão politica uma q11e&t.~o pura· 
mente econorníca e. qt~e tanto affecta a fortuna publica e 
a plc ticuLtr. Outro mini~tro tão habil como o actual po
deria re~lizar est·,s mediddJ; ma a havia de Jurar contra 
(liffercntes interesses, apad1·inhados pd~s preveuçõ s d~ 
politica. Todas estas d fficuldadea; forao co•t·•d,ls appare
cendo á frente de:~ta5 medidas o nJme do nobre mini:tro 
da fazendO!. 

. Já se vê que não ha Jison,ia de minb!l parte quando 
d1go que no Importante ~erv1ço àe dorar-se o paiz das 
medidas que mdhorem o meit.> circulante a maior glc .. 
ria pellen~e ao nobre ministro da fazenda. 

se levantarem os part1d•s com princípios e opiniões defi~ 
;Jidas, achaudo ·me ao lado da administração, eu lbe darei 
lllll apoio sP.m clausulas nem condiçõe3, como costuma 
lazer aempre o nobre sen.dr,r pela p:ovincia de Minas
Geraes. Por emquanto me parece que a is Lo nao sou obl:i· 
!la h. 

Sr. presidente, exprimindo-tlle as1im a re·~petto dos 
partidos, não sei se mtnllas p:lhvras s~o bem acolhidas 
pelo n··bre presirlente. Elo con•elho, que ha poucos dias 
uns fall1,U da mblomidade da política I'! e conciliação ; e 
t>ntao pedirei Jiceoça ao nobre preside• te do conselho 
para i~vocar a autoridade do Sr. Guizor, qtle tanta j(n.;. 
portaUCl~ dá em Um bystema CG!DO O nn~so aos r,artido$ 
permanentes e fi~is que entende que onJ~;~ não lióuvesse 
Seria precÍ>O Crea-Jos, em b·~nefiCÍO dos proprins goverilOS'o .. 
hlgo CllUveniente citar a autortdadé do Sr. Gtmot, P'r• 
que, Sr. presidente,. eu tenh<' minhas crenças, são CQ-oi 
nhecidas, são conservadoras ; mas conservaçao uão que-r 
dizer immobllidade. 

0 SR. VIsCONDE DE ITABORAHY :-Apoiado~ 

0 SR. SOUZA RAMOS:- Todo o homem tem o direito 
e o dever de guinr-se pela sua intelligfocia esclarecida, 
pelo estudo e pnr um .•. melhor exrerleneia; e, como com 
o tempo se mod•Hcão as Clrcumshnci.,s do paiz, as opi
niões podem tambt-m soU'rer modific•ção; mu no estado 
de isolamento em que se t-•em collor:a.Jo· os hamens poli
t.icos, com a abst.,nção dJ tribuna· e da imprensa na defi·· 
oiçno e debate, em que,se apurão as opiuiões políticas, 
twm cada um Hcado entreguP. ás suas impin.ções, aos recur
sos de su J intdligenci~ isolada. Ora, não querenio eu a 
immobilodade, e por outro lado não admittcndo tambem 
alterações que prejt:diquem as doutrmas que sigo, não 
coutiando muito em miuha iutelligeucia, parece-me bom 
expt!diente auxilla-la com algumas con~"idero~ções estra
nhas á apreciação puramente da doutrina, rcfericdo me 
â $U8 fonte; as~ir;n, quando se trata de uma doutrina li
beral, admittida por amigos insuspeitos dos princípios de 
ordem, eu a tenho por boa, e o mesmo a respeito da 
doutrina conserv:o~dora. 

E' p:>r isso que citei outro dia o padre Ventura para a 
app!ícação de ~m rlriocipio d~ ~esc~ntralisaç~o. que fi· 
~ura na bande1ra l•bsral, e c1te1 hoJe o Sr. Gu1zot, tra
tando da necessidade de partidos ; -homens q,ue gozão 
da inteira confiança üe ludo quaulo ha de menos revolu-
cionaria no mun1o. · 

Náo desejo, Sr. p~esldente, que p:usé des~percebido 
pelo nobre pre:idente do ct·nselno que hoje para citar o 
Sr. Guizot cu lhe pedi licença i' ,porquanto me parece que 
o reparo que lhe me1 eceu a citação do padre Ventura .••• 

0 Sn, PRRSIDE.NTE DO CONSELUO:- .\o cootrariO. 
O Sn. SouzARAIIJOS :- .... procetleu antes da falt~ de 

cortezla pHa cum elle, acostumado a commaodar-me na 
outra camara como cabo da patrulha a que pertenci, do 
que de menos preço do nome · daq11elle escriptor .... 

0 Sn. PRESIDENTE DO CONSELIJO :-Sou um dos que 
let:m mais o padre Ventura. 

Sr. prc~idente, eu tive :mento na camara dos depu
tado= no tl'm po em qne h~HÍilO p~rtidos Or~anisados, 
com crcnç~1s e com lé: Jigad,, a uoo dos p~rtid~s. áqut:lle 
ClljfiS OpiniõeS me pHeCiâG mais proprias para f~zerem 
a felicidodc do piiiz, cu pertencia todo ao» meus prin
cípios e aos meus amigos ; o meu pensamento, sem a 
roc:nor reserva, era o do meu partido, Ainda hoje creio 
que procedia hcrn procerlendo a~sim, porqu~ entl!o ser
'Via d,haixo da <hree<;fto do nobre seuad"r pre~i.lente 
Jo con~clllo Jo min:stros, e porque continuo a pensar 

O Sa. SouzA RA!IIOS :-•••• rc~pe:tad~:~ em todo mund{) 
por suas doutrinas ortllodoxas e ptl!o seu caracter. 

O SR. D. nHNOEL: - Sr. presidente, cu estQva dispen
sado de tomar parte nesta discuuilo, porque estou cada 
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ve1 mais firme no proposito de negar o meu voto ao pro· i;~rga esc~la taes delegações, excepto aos ministerios a 
jecto do fomento. Mas ouvi hontem doutrinas tão exc~n· quem não pre•t!t o seu apoio. 
tricas, princip,os tão perigosos, que j~ lguPi do meu rigo- Mas, Sr. presidente, devo c0m profundo p~zar .di.zer a 
roso dever lev•utar-me par·• combaw-lus com toda' as .V'. Ex. que fiquei maravilhado de que o nobre senador 
forças de que sou capaz. ( Apnilldu.~.) Eu previ logo .que pela provmci<~ dl~ S P<IUlo, q••e comigo tem. const!lute
voze.l muito ma i~ instruld .. s e eloquentes do que a rollllw mente comb~lido as ~utori•açõrs, que as combateu na 
havião nece~sariamcnte d~: vingar os fó, os da a~serobléa sua l:Jbra de dir.:ito publico coo•tituciood brasileiro, 
g~ral, haviã•} de procurar m_ost.ror que s~ inteotava falsear viess~ .hontt"m f~zer uma excepção dos seus princípios, 
os preceitos da noss!l constitUIÇão em sua letra e em ieu pnnc1p1os que dt~ elle, e d,z muito bem, aão. deduzido$ 
espírito. da lei !uod•ment11l do estado. · 

Sr. presidente, tremo pelo futuro do paiz, quando ob- S:rn, senhores, o n< .. bre senador a quem me refiro 
servo que nesta ca~a. onde se senlão os .anciãos do disse: • Eu nao admitLo autorisações, nao dou delega
patria, a quem está connad~t a guarda e defes"' dus nossas çõt:s, porqlle a asseml>léa gerHlleg~»lativa não póJe dele
sabias in>ti;uições, apparecem emenda~ C(!~O essa cde: g .• r o que tem por dele~ .. ç:1o, ~sta, dtziit o nu~bre senador, 
breque ah1 fo1 lid' ha dias e que tão vJctono~amente f01 tem s1do •ernpre a mtnlla hnguagem nesta casa, IlUde 
combatida ·pelo nobr., seo.ador pela província do Alto-. H1ho conltantemente combotidu ou ao meuos votado 

· Am~zonas. contra todas as autori•ações, e tenho procurado provar e 
Sim, Sr. pre~ideiJte, e;pantei ·me de que n~sta ~am. h ou· ~rovar da m:~e•:a a m~•~ conveniente, que taes au.tori~B:· 

vesse quem dt•sPs~e em uma ttra de papel o segumte : ções ou. ddeoa~oes, alem de en•olve~ .. m .uma ofiensa a 
• Fica pertencendo ao governo a auribuiçil.o que o art.131 con~tJLutçáo, ~ao per•~o.sa1 e de ordmano _mproficuas: 
da constituiçãl, .deu ao poder legisla ti v o dt: designar os não tet:m servt.'j1' .senào pHa .fazer mal ao palZ." O nobre 
neaocios pertenc~Dles a cotda uma das secretarias de es· ~~na~or que asstm se eX~·r•mm, com a.pphuso enthu
ta3o, etc. ,. t~tasuco de todos aquolles que susteutão tgual doutrina, 

De maneira que uma erLenda feita aqui sobre o joelho "· qu~ nestd casa coust.nt~mt:nte se teem oppo~to ás auto-
~ h · ' rua~ot:s ou delegações Já com sua palavra Já com 5eu 
ii pressa, seu ore$, destroe compl~tam•.-nte a prescnpção ot cb e d r 'd· M d ' c • 
de um artigo de lei fundarnenl3l • translere para o po- v 0

' 0 n re :s ua 0 tsse: • •s etx ~:vo ,1azer hoJe 
der execunvo uma attribuiçlio qu~ pertence ao poder Je uma excepçã•.> a esta regra que tenho observado fiel-
. 1 . f' . I I d mente. • gta attvo, tran& ··reucra pe' petua, porqne na ta L ra t' • • •• 

papel ~e nã0 limita tempo. ldv, senhores, não se ac•edita; ~e _é .v~rd~de1ro o prm;.1p10 de qae a assemblél geral 
é preciso ler-se por mH is de um~ vez, e ler-se na emend.t le.gulatt~a na o pód~ ddeo•r o. que tem por deleg~ção, a 
que foi manuscr ipta, e ler·se 11a emenda q1le appareceu Cullclusao 0 ·;ceosana é b. aegumte: n~o h:.~ e _nem póde 
impressa e 'lue ha de correr o imperio todo. b.dver urua so excepção .a esta regra: Isto é logJCo; quem 

· . . . b . "' é que aos deu o direito de fazer excepções? Se vós 
.. Graças seJãO d~da~ ao meu no re. amtgo. qu~ co~ tanto enttndeiG qt1e pertence â assembléa geral ma·rcar as di-
'Vtgor sustentllU a ?rspo,l~ão constltuc.rona.l e obrt~o.u 0 lft:rentes ~ottnbui~õe1 do minister1o, se vós entendeis que 
autor da e~~:nda a rmme~tatam,ente retlra-la e a subsutut- a assttmbléa geral não póde ddeg~r aqu·llo que tem por 
la por .outra, q11e náo ba de ter o meu voto, posto que ddegação, quem vos autorisa a f.;zer hoje uma exce ão? 
essenCialmeute alterada: P~ret:e de quem não lê e cons~lt;~ M•s; Sr. presiJtmte, náo é ain1a isto que mais m~çma
mult2~ vezts a c_onmtutção, ou então dá loga, .a goou; nào é isto que me fez t~maoba impressão. Sabe 
acredttar que. s? qUJ.z ~ar ao gove· nn uma prova do rnars V. Ex. o que me fez uma terrivel móssa? Foi a razão que 
.acrysol_ar~o mlmster:lahsmo, ~e uma confiança sem ltmtte~. o nobre senarlor allegou para fazer esta excepção. O no-

Que JUIZO ha de fazer 0 paiZ ~e ernen~as de seroelhau~a bre senador disse da maneira a mais clara que não consi
natu:ez:a 1 _se t_al emenda parllue de alguns de~tes m · derava as ca~as do parlameuto, o senado e a caniara 
ços l~C~osdcrados, que não leem,, que não estudão a dos deputados, habilitadas pnra designar (:s negocioj que 
comt1tu1ção, e q1:e, para $C celebmarem ?U aote~ para devem pertencer a cada uma das ·secretar'as d ot d 
captarem as gra~as do poder, para con;~gutrem _r~n~Her s~ntJores, vós sabeis qu;.~ntos ministros 

1
de ca~a~-o a h~ 

empr~go_s, che_ga~se!ll ao ponto de arrancar uma P•o. na da nesta casa. Creio que h a 25 ou '1.7 sel!ladores que ja fo
constltulçã?, uto r_ode acon.tecer; mas que no sena~o se rã o ministros de estado; h a tafubem grande numero de 
observasse l~to, quaudo aq~t. nc:lo ha moços, quand ·' se ex prestdentes de provincias e elgu ns ccuselheiros de 
deve pres,um1r, se não acreditar, que todos a lêem e e~t~- . ~stad~; ora, esta c4sa,. que conta dous ex-regentes do 
dão couLnuamente, que t.odos a aca tão e a resp~lla~ tmpcrio, 25 ou 27 cx-mtmstros de estado, conselheiros 
profunda~eote,, que todo. a ~e!cnderáõ. e sustentaráo de estado e presidentes de provincias etc., não tem 
com ? mator v1gor, em cump~lmento do J~r~mento que alg~ns entre ellts habilitados para apresentarem um 
prestarão, é um r henome~:~o digno de medtt~çao. proJecto nos termos do art. 13l da constitui~ão Q E t 

d 'b ' d - ' I " I S OU , A que causa se eve attrt. urr uma emen a ~ao !mpen. olb3ndo para as phpionomias dos senadores, apezar 
sada? ~egu~a.mente á. falta de rcqex~o1 á precipttaçao com d;j que minlu vista jã está muito curta, para observar a 
q~e lot redrgtda.. Ft!hzmente as JUdiCiosas ob.servações ~o impres~ão dolorosa que lhes estão causanJo as pala"ras 
l1onrado sevador p~lo Alto Amazonas produzu:to o effe1tn do honrado senador por S. Paulo. · 
que elle teve em VIsta. Senhores, a uma camara de moços inexperientes sem 

Mas o meu illmtre amigo, senador por Minas·Geraes pratica de negocias, poderia ainda appltcar~se o dito de 
nada de!xou hontem a d~sejar, ~' tomando ~ deíesa .d11 S. E.x.; mas ao senado, affirmo qae elle JJão póde ter 
comtltutção, fez sobresalm o pengo da dout~10a cont1da apphc1.1ção, póde · me~ooo ser com1derado uma injuria. 
na emenda que segu~amenle nmguem podena o[erecer Mas quero mppór que todos OJ senadores, com uina tó 
como prova de capac14ade do autor della. excep~ão, são incapazc~ de apresent11r um projecto mar-

Apczar r,id modificação que se fez, eu não devia deixar cauda os negocies que devem pertencer a cada uma das 
de unir ~'minha fraca voz á d~s meu~ honr~do~ amigos secretarias de. estado; não está a~i ~ Sr. Pimenta Bueno, 
para prof!estar contra a doulr1na antl-co~stltuctonll de o au,or do direito publico bras~letro?. A su~. modestia 
nova emenda, e para ·sustentar os prece1t011 da grande nl\u pó de chegar ao pon!o de se Julgar whabJittado para 
carta dada pelo he1óe nos dous mundos, pelo doador de furmar um proJecto de lei rcgul11mentar do art. 131 da 
duas constituições, por c&s:e magnanimo principe que constituição. 
baiKr,u ao tumulo coberto de gloria, depois de haver res- E pergunto eu ao nobre senador; se o governo, estando 
taurado o throno de sua augusta filha. s. Ex. no f:Xercicio de conselheiro de eMado, encarregar 

1\Ias, Sr. presidente, a emenda que foi modificada o que á secç.~o, por cKemplo, do impcrio, de conr~cci.onar um re
é que pretende 1 Preton1e dar mais uma autorisação ou guiamento sobre a. materla, sendo .r.elatur, dirá que não 
antes uma' delegação ao governo. Não me admira que póde, porque lhe. laiJece~ as 1Iilblittações nccessaria1? 
esta emenda partisse da pessoa que a enviou á mesa, Nioguem o acredJiará_. Po1s bem, fvça o :enador o que 
}lorque e~tou acostutllil.do a ver essa pessoa conceder em pódc fazer o con~elhepo de estatlo. 
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O Sn. JlmENT! BUENO diz ao orador algumas pala
vras em voz baixa. 

O, s~. D. MANOEL:- Aceito a explicação, e àeclarr 
desdeJ~ que é uma e a mesma cou•a marcar as auribui· 
çõ~<s d:~ cada ministcri" ou designar os serviços que 
per te o cem a cada um delles. 

Pois, seJJhore,, é muito d fficil pàra quem tem estu!los 
e pratiCa de ndffillll~lraçlio deSli(Oilr OS t<CfVicns de Cl!dll 

UJl?a !]as sr.cret;,rias de estado1 E.' muito d.ffidl, 1Jr11 1ci 
pa_lmente ao nobre senad~r p:.r S. P;;ulo, que tem tm~<• 
lexturi.1 das cou~as estraHgell·;,s, applir.ar com o devido cri 
te rio o que a~ nações C!l I tas t~:l:jo.t esrabelrcido a respeito 
dos seus d,lf,·rtn•..s mtntsterin~; 1 Mas, n~ opi01ão do no!J,e 
serudor, na as~e.mbléa ~era! legi~tattva do Brtuil nao ha 
quem po1s;; str mcumbtdo de semt:'lhantes trabalhos, fal
le~~::m pess~:>llS habiilt<da!l pa1a regularem em projecto d 
le1 os seP•ços de CndiJ uma das secreta• i;;s à' estado n11 
i . d . ' or~a ete;mro•da no lirt. 131 da comtituição. 

E1S a razao por que S Ex., seguindo a •egra iuv~rhvel 
de que as dclegaçõ~a >ão contra' ia~ á te' l'und mental vê-'e 
~oje · n3: neéessit!Hde do:: fazer uma t-xcepçao, fuorl;da na 
1ncapacidarte da: C<Hllltras lf.•glslati,·as, pa1a de~ernper1ha 
rem a attribuiçfJCJ que lht:s confer~ o art. 1 SI 1! E' para 
deplorar que o ltow ado ten;,d•Jl' por S. Paulo fizesse um 
excepção á regra que te.m sempre seguido, rdativamente 
ás autorisaçõ,·s, por um .motivo que é tào desairoso á as· 
sembléa ~erallegi~lativa; motivo que ae fosse veldlldel•o 
as dua~ gr a~udes corporaçõ~:s, ch,Jma?as c~sas do p;~rJa 
mento,:ser~ao consideradas como ind•gllas de repreaen 
~arem o plHZ, de merecertm confianç1, respeito e c"nti
deração d~ seus constituintes. Nós devemo" todos erauer 
hem alto as uoss:.s vozes para protestar &oh:mnem~nle 
contra -as p;,la vr•s do honr.,rio membro por S. Paulo 
que bonu m não e) ta "'a nos seus dia~ felizes. ' 

Se .o pa,lamento não e~tá habil•t:Jdo para fazer uma lei 
regu~amenlar. do art. 131 da constitui~ão, eotã•> para qu:· 
.serv1rá elle? Stm, ser•.:; só, como declar(.IU o honrado mem
bro por S. P.>ulo, para 5e oppor aos abusos. E' um~ th··o
ria nova a -que hootem ouvimo,, e que s~ nao en.~ontra 
no direito pvulico brasileiro, cs~ripto r-or S. Ex •. Uma 
asgemhléa geral legislativa servindo 6Ó para fis~~tlis;.r 
e oppor-se a abuso• l !\'las n1lo ~e_ lembrou o illu~tre 1e
nad·.Jr que, além de olf,.niler as Cdmaras legislativas fazia 
grave inj1;1~tiça á_ dispo,ição do art. 1 S 1 d:1 con~tit~i.;ão, 

_ qu~ cons1derou. a. assenJbléa geral muito llabiliradd par" 
des1gaar os Degocws pertencentes a cada um:. das ,ecrrta.
rias de est(jdo? Tantas altr.buições import:.ntis~imas tem 
o po:!er legislativo, as quaes exerce de man~ira coo ~euiente 
a bem do estado, e qucr-se-~h.e t1rar uma menos impor
tante, porque não estâ habxhtado para bem d~sempe
JOha-la l 

E que prov_:~s rroduziu o I{onrado membro em abono 
da sua oppos1ç~o ? Os precedentes provão o contraria. 
As ctu~s.ras estão lodos ~s d:as apresentando projectos 
da maJOr moot:i, e as dtscus~ões mo~triio as muitas e 
grande~ 'habilit3ções que para todos os nPgocios se encon
trão cm ~ m ~as e lias. Não poderá alguem enxf'rgar nas 
palavras do 1llustre senador um exceS$0 ele mini>teria
lisrno 1 c, para ~e dar ao ministerio uma prova de graude 
confiança, h a de se reb;;i~ar a .al_semblé<i ger all~:<ghÍatíva t 
Na~. n.1e consta quo os Srs. llliDIStros, membro~ da casa 
exijão, nem mesmo p~ção easas-provas de confiança, até 
}lOr que, perteDceuclo clles e seus collegas ás duas c•ma
ras, não podem nem devem consentir que ellas sejão des 
airadas, _sómente com o fim de terem uma auto!"isa~ão. 
Demat~, entendo. qu~ •l Sr. pfl:sideote do constltJO ni!.o 

deve ace!lar tal autonsação para ser coherenre com as 
idé:u que manJfestou no $CU rehtorio. Oxal.i que o ml
n,isterio actual siga o CXfill!Jlo do de !~ àe maio, que re
hzmente nao ped1u aut•·risações, e nem desejou que Jh'as 
de1$em! Atnda me lembro delle com viva $audadd I Aind .. 
ullo tive um momeDto de arrep<·nder-me do apoio sincero 
leal.~ desi~teremiio que lhe prestei, tanto com o frac~ 
auxtho d~ mwha p:davm, como com o meu voto. 

Aind:t ~Jojc coneide~o os men::]Jr o~ de~se gabinete como 
]Je~Cil1Crlt~JS <l.a j)lltlla. mlllt•> dOlE'jilVÚO t:Jles fazer em 
1110 do pm; mas encontrftrflo una opposiçüo tão sys· 

tPmatica e atinto,~ que lhes embargou os passos e lhes 
tolhett ~~~ver realizados os St~us aracntes desejos: 

Se11horea,. te em-se P' oduzido argumentos que eu cha
'"aret, permutão-me a expre1são, de lanacaprina. Disse
·e • O n~.-gncio nao é de gr .. nde importaoch, e .por
tanto se !'Ó~e dar a del;gaçào • Oe maneira que o artigo 
.la Cf•nstuu•ç:to é elasl•co: dá taes fl t~es attrihu(ções á 
•ssembléa geral, mas qu~ndo a attribuição é menos i.m
po:-t;Jnte póde ser deleg:J<ia ao poder executivo. Quem 
vo$ deu dt1eito de eotend~r ass1m a grande carta outor~ 
gada. pelo im ~nrta.l fu nclador do imperio? Em que herme. 
neuuca ,os luodalS pa•a faz~ ruma di:.tincç~o tão absurda t 
Nao e• a ~em fundameuto ·que uma das glorias do pal'la
r.neoto inglez dizia: « g,, o povo les~e e ~ntende5Se tudo 
qu:toto stl diz nas nossas cam -ras, ba via de rir-se de 
aJuilos di~parates, d~ absurdos inacrerlitaveis. , · 
E'~ cons~ituição, s~;nhores, a qu·· m d.nemos ter um 

respeito ilhal, porque ella é a verdoddra ruãi do paiz •· 
é a coost tui~ão, a quem devemos ter um amor santo ~ 
sagrhdo, que todos os di~s vem 11qui pôr-se em dis
cus~ão nas suas mais claras dispo~1ções, e r1ara ·isto ciu
se a Fran9a, a l~glatern, a Brlgica, a Hollanda, etc., 
como se DO• pr€CtSa:femoS1 para o!Jser.varmos a DOSSa 
let fundam,.nt.I, estuda-h e medita-h, andar blheando 

·as consti uiçõr.s d1)1 omros paizt-~, que não teem relação 
neuhuma com a noJsa.- Não se no~ .di~:e honteni que 
aao ~abemos nada, isto é, que a assf'mbléa geral é 
composta de ignorantes, a ponto de oem saber redjgir 
11m projecto d" lei, marcaudo o~· negoci.os que dev~m 
pertencer a cada uma das secretartas de est9do 1 O que 
tee([J fetto esses veneraodo.a anciãos que se sentão nas 
cadeir«.S desh casa, para ~e diz•T qu~: elle~; nada sa• 
bem? Po·s não teem· elles lido os livros que são objecto 
de estudo e mE:dÍt;H;ao do honrado merx:~bw pu r S. Pàulo ? 
Nao t~em elle.~ occup~do e estao occupaudo os mais ele- . 
vaf.los car~os do est~d·) 1 Não teem. elle~ prestado servi~ 
çoa ~e levantes ao paiz 1 Não são elles ~ligo os do respeito, 
cons1deraç~o e grandão dos seus conc1àactãos t E poderia 
obt.er·s~ tanto com tamanha Íl:(norancia? Tçmos camaras 
legt~lattvas na mais de 30 anoos e ·amrb ignoramos tudo, 
nao •~hemos nado? Q.1e é fei1o desses di.1cursos magnifi-. 
cas que se proferirão desde 1826? Onde estão essas dis
cu~sõ ... s de :184tl, qu~ honrarião mt·smo o parlamento elo 
[,!glatt-rra e de Fraoça? Já estão esquecidos os erudito• . 
dt~cursos que se prorerir:lo na d•scu1s~o de tnterpretaçã.o 
do acto. add•cional, lei de rt:.f11rma JUdJ,·,ioria, lei da con .. 
selho de estado, etc.fttc.1 E crê o honradu membro por 
S. _Paulo que es,as discus~ões, esses discursos, 11ão forao 
objecto de louvor mcsm•) nas naçõe5 estrangeiras? 

Ainda o anuo pá$sado, por occasi1lo da discussão d:> 
<projecto relativo ao meio circulante, moço:~ de analisados . 
laleotos. apezar de não lerem a1nda muita pratica dos 
o•·gocios, P' oferirão discursos, que aeguramente uão fa.: 
riao desboora ao proprio parl~mento iuglez. E diz-se no 
anoo de Ul60 : a As camaras não sabem nada, não utão 
llabilitada1 para o1fe1 ectrei_U um projecto.de lei regu. 
lamentá r do art.131 da constttuição! I» H.1 certos homens 
para quem só é bom o que $C ptatJca t'm França e Ingla
terra. Ma!! não se sabe que mesmo em França, antes d1 
rev_olur;ão de fevereiro, os negocios das differe.ntes secre
tartaa de est do estavão defioidos .nas constituições 7 A 
nosra Incumbiu e~,a tarefa ao poder legislativo. ·Hoje 
quer-1e dar eua attriboição aó''poder execUtiVO, pOf:gtÚ! 
nas camaru nào ha saber, não ha habilitações. . i-

Eu não sei se alguem taxará de abmrda a propo1.lção 
que vou emltlir; em todo o casi> ella não o será tanto 
co~o a celeb~e €menda de que me tenho occupado e que 
rel1zmente já loi es~eni:ialmeute modificada. Nós não 
carecemos de recorrer á lt>giallição estrangeira para en
tendermos e cumprirmos fielmente a noasa constituição. 

O eslUdo, a meditação e a discussão no.s darão para is~o 
t~dos os elernentos~ necessarios_. Mas o qu~ é de mister é 
nao pór todos os dias em duvH'Ia as theses da nossa lei 
run~llmeotal; não querer interpreta-las pelas constitui
ções ou leis de outros paizes, como a e fez em um projecto 
que talvez dentro de pOI.lco: dia; occupe a attençao do 
.se11ado. 
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Nós não sabl'mos nada I Alto lá! Se mão temos taot~ 
illustraçao como c•s p:sizt:ll que coo ta o seeu J, 11 e SE·culo• 
de t xistt:DCilf, uã•J ~St:to•OS p~> 11<:0 1111 iaota•lo~ para urna na 
ção qoll ainda na •• ttm 401111001 dt< eml!llC•puçao poliuca 
Ccrt!lmente rwdto te11•o• arH n li o des~t~s p.,jz""s c~oho•. 
mas quem dirá c·o•n fuoda ffil'(lln q• o o B,.ostl nãn t.,n. 
feito p 06rf'ss•·s1 Q eru ditá l~omjuuiça que a• omsih 
camaras ret•o:.~r.,dâu 1 Qu"m. B<rna• á al'uitam~o•e que oã 
)Ja nellas discuHõt~ qut: po(}er-i~u cnl·o,~a-las ~ p~r ctas d11s 
phÍ10s que~ão apout .. •I~<B come) tr•odelos? U lo)totn é (}Olt' 

com que a na tu r• 2a favoreceu pr(;digameote o~ bobnautt:• 
da t~na ·d~: S;,ota Cruz. 

E s~bt'is, fet•hort>8, p:;ra que te diz tão mal diiS c: •• 
mar3s 1 E' p~ rd sujeita· la~ á tu1elta d.., governo. rutelf;, 
do governe,! ~ojet• .. ·st: "' tll11 quem qu12er. que eu lht: 
nlo da• et e•sa co nti;,nça, a•nri. que o minu;ter·o ~eja 
occupvd.) por Sf'i:l ;,mi~o.s meus mutro paniculares. fu. 
telfa do gov~:~rr o I Pots um S• oadn. or.de ae o.chao tantO• 
homens· ootaie·s, p• (Ptl 11e•.is tal· nt.·•, s~b··r. pr~tic:, e 
longos ferviços, ha de s•jl'litar ~~~ á tuteiJa de vm m•· 
nitterio, que ; óde ser C<•mpn••o de •e•s jove11s 1 P ·is 
l1ão de os v. lho~ Sf'r puplllos rle ~ás moço,, e•• b•1ra 
occurem o alto cat!(O de coa•elhdros 1la C•.•rôi T Tu
te lia do· govcr no! ~· um _jug•• ignua.ini .. so, a que o se· 
11ado se nâ·,• pódt: nem deçe ~u:eitdr, s,;lJ P"Da de pl'rder 
a con6<JDÇél, o re~pelt·• e a con•ideraç:w rle que .iu•lit 
mente goza no pai1. I) seoado oã•• pódl! pros~:~~u r no 
syHema de dtlegaçõrs; é •'e mts e,r arrlj .. L;r carr-eira, 
e Cumprir liuer~lm·· ute a C· mt;IU•t;àO, U.•je O O brl'l Stl· 
nador p~la provtncia de Mi(\a•·G rar.s di~se «E.' n,.CI:'$Sa 
ri-o parar com as d•l•~::;.çllt•s. • p,,,,._, IA III ort"s, nau é e· t:. 
a ot:c~siao de comt>çannos es$3 nova éra para o :~en ·do 1 
O nobre st-nad• r I'II.J Vt"2 dt! diz'"r ao s• mdo:-eu VOtl t1;,r 
uma prova vot; ndtl de•"e já c•onua a emP.nda, -· dt~u~ 
pelo C•lntrario,-dt>sta Vt'Z••ndHon~.dl)a autorisaçao. 

·ln.f. hzme01.e oãu ae• á 11 ulllUJa. 
:Ó Sa. PliiiE.NTA BUENO:- Não me metto er.n outra. 
O SR. D. MANOIIL : E PfÇl-lht! quere não metra "m 

out•a, potque é !JWYavel qu~: a novua·la aeja gr.nde 
e q•'e os 11e11lo• se levant,.,m com•) uw ~ó homem. con.rr:s 
o nobre scnC~.dor, qoe hootem não aei porque tanto e, 
maltratou. 

Sr. presidPilte, passa o pr(ljecto, e passa r.om est" 
addendo, e~ta g aorle prova de conli~nç~ que se qu•z d.r 
ao ml .. l:deoto. 1!:, Sr. p1'UiderJtt>1 occmre rtoe qne ha cer· 
tos homtns qut>, por m:t•~ ga••llntiat~ •1Ue fllfereçao, •e lh·s
CCJofia '' mpre d.-lles i 1'-a Lerlo• h• m ·ns (isto nao é meu, 
é de um dH1ucro t<SCriptur) que qur:r• m mostrar uoo sio 
cero arrepen.fiwemo, t'~lo• çao •• .., por a~ re)en ta r flllen 
das corneJ a que se eblá di~c·Jtrnd••, e a•·ezar dü SQ o go• 
veroo t-srá ~t:ut.pre cm guarda sem saber o que será do 
dia seguinte, · 

F.' por iJSõ que hontem ou ante hontem Pão cabirão oo 
cM<.~ as p111avras P'•·feridas vdo Otlbrt! ptt'S•deote do CO!l• 

se!ho, qu. n·1o nns d•sse que de.de o pr1nc pio conhect'u 
os seus aw1gns. S. Ex. uno se dt~uou 1te lat ar qu&es 09 

seus ;.m·gcs, No se .. sdo pare.:e-m· qu~: ~rão tottus, com 
uma só • xcepçao. Vi uma dlóposíçao ~::eral para apoiar 
o governo. 

Na dlscus~ão da rePrmta á r~ll3 rio tbrono só um sena
dor fall1lu em oppolt~:lo. A votação f,ti unanim;. App.a
receu, é ,·erdade, oppo içflo á crt:;,~âo t1o uovo m•nl•teno, 
mas es~a oppo•ição g., t• oh a man. restado desde o anoo 
passado. E ho. vemoa· hoje ser coutn.dictorius? Nao é pos· 
aiv.el. 

Senhores, agora mesmn chega o meu nobre amigo com 
q11em ha muito ertou ligadll. 

O Sn. Soou FRANCO :- Ilonro- me muito com ino. 
O Sn. D. MANOEL: -.Cooversámr·s a respeito do mi· 

ni~terio, e ~qui tstá o Sr. marque'Z de Olinda, com qu· Ut. 
tambf m con verlei a e a te re,peito i llÓII todos tioha moa 
a mesma oproi:lo, nó' QC\1) trohamo' tenção neohum<t 
de fazer l•ppo,içt~o ao minislt>r•o i mas uãu renund.Jva
mos aanostas pr• fund:~~ convrcçoes. e dizwmo): c Aquel· 
las medidas COill•a o~s quaes no~ proounciamOJ, .aiodil qu• 
f.ejllo llpadr.inha.das pdo mlnistcrio, nós não poderemos 

de:xar rle comi at~-l~s; mas sem animo hostil, sêm 
~plrito de opv•••·ção. No mio~>terio ba •lou• par&icu

lares <ml•c;oa UJeus: õia, B• nh·•r~'•, niu~uem faz · de 
b•·m gn:~du oppo~ição ~o winisterio oodo:: tetn amigos 
e llWI~O~ r~rri.:ula• es. Eu o:to t•nho no mínístuio, 
uma bÓ •iesnfTeiçao; ma•, como já disse, tenho dour. 
•míglu p:uticulau~s c um até dt: trinta e t~o1os ao-
, ... s. Aoa ou.ros Sr~. mio ~aro~ t 1buto rfspeilo e 
e•ll•na, tstou com el!es n~s m""lhme• relações, embora 
••ao laaj11 amizade rão in1ima como com ,,s ouuos dou~ •. 
Pots o uritü~tt<r·O as i•o t:..rn, o-to 1 odia ct~nsiderar
oos co·~·o oppo•icicoai1tas 1 Qut~.,to mala que ·tinha .. 
mo• m I•H.d., qua•l twiua ( c .. m exct>pção de um só) 
0119 til·•ras da op •osição ao m UI lt<rrO que cahiu. Nós . 
qu~ n· s tmh~ll'tOS reun•dn mu·tas v~ze• ~ prowetlido mu·. 
ruo auxilio e coad1uvaçijo uós que uoh~tmo• contr,ahido . 
romp·omis os ar.Jemm••, nós qu .. un!J..-ruo• t~nras e tanta• 
rBzões para ct•Diioua• mos a ,a,ao aer St!oao amtgos do mi·· 
nist•rio, e pttstarm .. s·l.be o oos•o apoin, st•h eludo lláo 
ernb-r.çando a allm,oi,t•a\ão, aiotla que ~lguir~t medida 
nus par• ce~se Cl!Otrari~ ao nn~so modo de peubar, t trere-. 
celltlo-lhe um·• dtscuuao fr, nca l' leal, Dia•' bre·'e ·e no 
ca''·' em qu~: a maio. ia do .enodu 1ive• SP. a .•lleama opinii_o , 
que o govt:roo, Mo p•ot•lón ln a dt•··u~s3o; JJÓ.:I, digo, 
nao v•emus aoS· n do com auimo dO. bo~r.·l·sar o win•s
l•rin. Por isso te11ho rllzão de pergunt .• r ao Sr. pre~idente 
dn const:!htJ : Quaes ;ão os :tu~ amtgos, quaea ~ão 08 
8dJS a•lvc;r~lirios? . · 

Guarde ~e d~sses amigo,, que hoj!l lhe off.~recPm tan· 
t•s g ••aot•il~ d~ c1mti nça qut~ até lhe l'"d~w. p• Gjudicar,
" Dao tenha me•lo •te .. lgow:u vo1ej ile lJm•gos que lhe 
.Jize111: • o caru nho é e•t~, as vot~•a·s wedi.las t~em es-
r .... s laj:f·n•eoieute$, qu•·rewos di8Ctlli-la~, m"s nào es
tamos dísi1ostos a põr tropeços à marcha da vosso. aJmi- · 
llí•lr<u;:l•>. • 

Gua• de-) e desses amigos, qtte lhe b:Io de Jazer :os mai• 
''lll'~••fn .. o•es exigencias, porque, colfocado~ em uma. 
po•i<tão qu~: tem crea~o no p~riz raizes .. prufuuda,, po". 
•lcm tu' I Õt'-a.~, o ·{)ue t•O:I oao p• demos lazer. 

Guat de -se desse• amigos, que, acostUrn~·los a ~overn;r, 
e a,..govrrn'.J.r txclusiva!l•ent~, comb~ttêt ã • 'ôa nnoei·ra · 
mais vinl .. nta, na tril.li!na f' na impr.-n11a, u•u do::~ 11omens 
ma·s rt'spell•veis dn paiz, um d 11 h•·meos qu~ muito_s 
·t .. }lt>s tiro11 do nada, um do• lwmeltl •:•·m qu .. m por 
muitos :mnos es•iverão oa miiS estrdw olliaDça., um dos .. 
howtn• que nt:sla casa lhtl• prt'~tuu o at•XIIIu d" "'ua pa.o' 
lavrÔj c do st u voto, e o seoadu sabe qu•nto v~tle o audlio 
.ta ,.a lavra e do \"O to do nr•bre DI•• qu• z de 01 ntla. . 

Guarde-se des•e' aruir:os que, vau coau·gu•u ·o ver rea. 
lízildu~ os atlls planos, que term con~ejitutdv ver appro·, 
vatks os projecu•s que ,,fftret:em. · · -
· H••je se concluu á a d1scu~sao do prcijt>ClO cre~ndo o 
miot•ter.io da agr•cuhura, e nãn h• duvida que :será 
Hpprov:.do. O projecto de! rtform•. el'<'ttor&l p~l,·rá na 
out•a camara e rumtlem-nelta, s,., h· uver tewp•·· O or(
jech de melhor:.meuto d .. meio circul~nte ramb~m hl 
tle pa1sar neata s• •·ao; e não é d ffitJal tlt: P'.ever o ltlUffi•' 

pho das,ioéas c1 nsigo.rlas no , .. r•·j .. Ct() or•gm.rl ... Os "rol• 
go• a que flrOVa'e meute se refere o Sr. prt>~ldente do 
c sn•ll111 não exig.,m mais nada. Mas em ma•u I Con
aeo irâõ elle~ que o m.nt~rerio v1va d,.~se m• z ~~~· rli •• or~ T. 
Ouvi.to. E quem .abe mesmo se alguma borr~'cas · nao 
f .. rrna•á que cu•te a v1da ao ltCtual~êtblu,.te 1 Ei.lhe não. 
!ll"i oe succeder i mas tenho receio de que as mauhas 
1 revliões a~: reali7.em. _ • 

Entao algorm dúâ .• Tiohei• ra1l!~; ID05Irár~.o-ae aml· 
got~, mas u erlh• unicamente ptl~s ctrcum.tauCIIH. » 

Teuh•l ddc) ~~is lúogo do que tendou.•va e desrjava,, 
porq•1e Oõl ordem do dld n~o ha nada_ de lffifH'' t•ute ai?~ 
.la emellda que ~e d1Scu1e e qo<' vai ser volad~. 

j;euue-•e df'pob o pr11jecto conct•ddldo 1'! lrterlat á 
•mp(ela lyrica cesta côrte. A tr~o.iç: o uao é má. ~i·•de 
:11 de J~, o que hei de fomentar c• mu putl~r t'tle proJecto, 
que ~e eutende aer uma das nece•~ildlldt:a Ut!;OOtts a que 
ó preciso 1•ccorrcr de pn··m~to. 

Conto de certo com a euadjuvaç11o valiosa do Sr. pre. 
sldewte do conselho, que deverá acr o primeiro a prunun-
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ciar-se cont~a o projPcto, em virtude do que a respeito de 
lot~rias eac~reveu nu seu rt~latoJ'i,). · 

Bem dJsse ha l'ouco o n···bre Leoarlor pe]a proviocia de 
MIDat! G(m•e8 que 00 pa!Z oa(l h.• mais ra•ti fns. Sim, nao 
l1a part1do liberal nem partido co .. servHrlo•; m •• eu, se"
v}odo·me d:.r eX:pr ... ssâo de ua. homem m;Jito ,.ralico, qui" 
iDfdi·Zmfnte não está hoj" ua CHSa, direi quto ha éoo•er 
v:1çãn tbs bamgas Es•e partido v~i cr~"sceud.o de u•ua 
maneira .-xtraoo·diuaria. Van d.ruiouiodo o• ('(tns,.r•ad ·
res do~ prJOdpi .. s, mas os rooservadorea tias ban ig .s vão 
em· u·m augme oro extraordiuario. 

O SR. DANT AS: -Quer passar como re.volucio.nario. 
O Sa. D MANOEL:- E'·o que me faltdV11 1 meu amigo. 
O 'SR. DANIA.S: -Por menos já •ou coosidero.do como 

tàl! 
o. s~. D. Tlf.AN•1EL:- Dep .. is ele cior:oent.a e tantos 

ann~s aiad~ m.: vou meoter em revolu~JOe::J.l 
Q SR. D:ounAs:- Já zou consid~r~tdtJ revolucionario 

·O Sa. O. MA NOEL : - Não é pos,ivel que seja coo si 
dei:ado revoluCI<•nan .. q•r .. m duraole tud.t a s.ua vrda t"m 
dá do semp• e· p OViiS o! e .. mo r á 01 UB>fl e á. in~tit~oiçll~s; 
aléa:l de q e, a CO•lS~' v ção exrge que aro isqut: a. bua po 
5ição qut océupa e a fununa que po••ue. · 

O SR. D.ANTAS :-Eu é que sinto as miserias. 
O Sa. D. M.<\NOEL :-0 nobre SPD~dor expõe com fran

queza as su;u oprorões, c11m as q~r11es cem .s··rnpre e:.tou 
de· accor: lo; nm0uem 'lhe lJz·a tuju~tiça de ch~m"-lu re
v<Jtuc:Oo-Jrio. 

. Em fim, eol endo que o n.obre presi rt.ute do conselho 
não. tt:Dl motr vos. p11r" a e ~er~uadtr dt: q .,e ha uma op
posi~ão f.,, m .tia. 

Ú SR. PRESIDENTE DO CONSELIIO:- Não, senhor. 
O Sa. D . .MAI'OilL:- Então ôiga: • Todos os m··us 

~migos, » porqu~ a1é he>je t~ó ba um mem.bro de,ta cas~ 
que póde •~r con ·iderad,, opposicounist~, pois aó temos 
f,Uado contra prójt:cto~ a re. pe1to d os qu~Ps a DOliSa opi 
1l'ião era coDhemda desde o élnno pl sadr, .. 

O. S.a. P·,RESID;ENTE DO·CoN,SELIIO:. Sen duvida. 
osa. D :auNo'EL :-Rogo ao unbre presidente do con

.e~~ que oao pf.'ça nem ace1t.,. d·leg .. ções, qrJe sao qua~i 
sempr-e um. presentt> lane~to, como a experténcilA tem mais 
qae mr1ito dem,,n~tr;.do. . 

Eu 'na~.~ dou nem d~rel delegaçOes, porque o Dão posso 
fa~er. 

0 Sn. PRESIDENTE D.O .CoN.SELIIO: - N!3m fallei . Clli 
detcgaçoes. 

.rle chamar a att~>n~·ão de S. Elt. e apoiar-me na sua multo 
valios11 a•rtoridod~. Est11va lllf.l~rt•O prfbUad·do, 'enão 
con~t-nc·.1n, da que S. Ex. app•receria na trtbuoa e 
voriõ4 tu~t~otar o meu requt~r imerrro, pa•a lll!r <·oherfole 
com as p~lavr..a que p••~o a Je.;, e~cr!ptas no atu relato• 
ria á pag. 5t. 

Prin•'IP'O H pPI(l rel~to•io. E' na ruh• ica que se ioscrevá 
-loreri~s-e quasi n • tlm da pa::;. 51 qu .. Je, m-~e as aé
eumtt>S ""lavra•. T uu~ •• senado notll 11is~···e veja ~e eu 
tiuha razão D·• qu1• h~ pon·~o d•sse; L:;m;n o qut· o no~re 
pr•·sioierr.te CIO C··IJselho oáo es•eja Dlf ca~a: (lertdo) c,O 
o um- ro d .s lo e rias :•uwrislld s,:wbre ave~<& r a popul11ção 
;o jPgo, já tem pruduz•do n:lo pequ.-no~ inror•u .. ios. Os 
ma•es r esultaotes daa que claodetlt·oam··Dte c• rr.em sob 
o .. titulfls de s .. ciechde eJJtre :~migus, fie e»·molas ou ou
tras, dev•·m avult.•r. e p(•r dt>mat~ recíthtm ~obre as i:las .. 
s· s metloll abast•das da ·soei e i ade. , 

S··nho·es, á VÍ•tlt t:le:.ha pala•r"'• não tf'nho eu ra2li0 
de diz,.r an Sf'OéldO que COOlaVa com o :.poiu do Sr. m,i .. 
nist o da faztn:la, qu" t•p~:ra~a me~ ... o qu .. t-JI., tr•masse a 
d1aO'e·ra na mouna p ra ped1r ;,o SI'OIIdo •JUe, ae oao re· 
provasse as Jott:rla•, o:ln se oppuzt-~~e a q••e o prQ .. · 
te•·lo. f••lliSS envia•1o á nobre comm•ssãn d ... f.,zeo,Ja, que é 
o que fU pr·ço em uoeu rt~querimemo? Mas, o D<•b•e mi· 
rrlstro rewou-.::~e, e eu coulesso que não go·stei deeta reti• 
•ada. 

Quando eu o previoi ha pouco que combatPria 'O pro
i e• to, foi de proposi1o para que ~ •. Ex. t:\'es-e a b nd~de 
de pre~;.tar me a sua loen~:.vola att~nçáo, e nllo ctlrtum~ote 
coru o JDLUtto de oh• rga lo a rd•rar-se tL casa. 

sr,. P' e~Hlente, s~ ul~um sr rviçv li'Dho. na,.OJinha 'ida 
pad .. mt:otar ~rest .. d,, ao paiz, é sem. do.vida. o e11forço 
que . .,urp,egue• oa st:s>ão pas•aela para que e~ta prnpow· 
çã'' u:.o rue• .. cesse a appr(lvação do.sc,n;,do. Eu ellpt:ra:va 
que ~sre co• po r.-speitavel, n,o •ntervallu de um11 aes1,ã0 
.. uutoa, uv.·sse ba~tante tt>mpo para mertit;ar naA d, s-· 
graças, nos nsales. oa immor•l•·1a!l~, que do jogo das lo
teria" d· wm derivar â 80Cie•1ade b·as leira. Eu e•perava 
q11e o s~ na•lo1 cotben~o t11das aa mform.avõr.l necc·s~a.riar, 
.,, c• mpener r11nà,o-se •lo. male» q•rt: deste jogo immoral 
tl!eltl ja pro v indu e Ião d.e COJI' muar a. prov1r ao B· asil, 
arnprasae a carreira q••e tem .l~:.Vildo, por tanto tempo, 
com uma excepç;,o, qu~: foi o armo em que, eoviaoc:to~nós. 
iii Càmara.dos Sr•· deputadosuro grande numf!ro de lote• 
ria•, cahirâo t.odaa em .. 1•· discunl1o, 1em Q.elJat~, sem: li&· 
diltr palavr.a. , . -
E~ •. Sr. presidente, applauqi o senado, por.quelp1receu

me que. el•e estava compenetrado de que cumpria um .de
ver .agro do d z~ndu.â Ca!J.,ara dos sr,, dept!tados : .• Po
dt:is .decrt>tar qu~olas .loteriaa.quizerd~s 7 nsas .ficai certa 
de que nãu_t.etão o ~~uas~eu~o,_cabirãot~)das,.e. até. 
sem que hnJa necesSidade de dlScu~.sào, pc1rqu.e o mal é· 

O SI\. D. M·ANOEL.: -V. Ex. ni!o acha qne autorlsação immiutnte,p.Jpitante,polpBdo e conhecido por todos. •Mas 
ê .a ~e•m:t cousa que;del .. gação 1 Nã{l quero entrar oeste, dt:agr;;çadamt·nte 0 1eoadoapen .. s um .:.nno perarStJU ·na 
exaroe. Passar a as·emuléa. geral para o poder f'XecutiVI• ~~ .. tão louvavt:J deliber:~ção: no. anno.aeguinlt: ello con
~tllr-j.buiçõel!:f que lhe compt:t~:m.é d~r ·Uma delegação; se tiouo,u a approvar loterias, ou vinda.• da camara,dos.Srs. 
a ()Otbtituição diz que a l~t designará os n~go.:t"s ~e,.• eu- deput .• do~, ou olferec;das aqui em projectos. 
c.el,ltCII. a cada uma d~s secretaria~ de est..d~J, é claro que, Eu, Sr. fJres1dente, ob~erva:va quaoto me é. possi .. 
J>~SfiiDdoJ •Se e~ta altiÍ~uio;ao. pa~a O governo, d{!.se-Jhe Ullla, ·V CI oiJ~r:rvar OS ínC(W.VODÍen,tes . que ·dessas CO.DCess6es 
dd,egaçao. ou autorisilção. E' questao de palavras. drvlão resultar; mas o auno passado, indo a certa c~sa e 
. Y.oto contu as emendas, e contra adopção do pro conversaódo com um.1 pes.oa, que me mcrrce m.u•to.cre
JCClo. . .. dito, per:guntei se na passada loteria um individuo :não 

Col)c!uida a discuufio, torão approvadas as emnodas, tioha tira~o ~sorte grao~a,e a imme.di:ua, e dizendo-se. 
hei)}. como a proposiçllo a$sim emt:nd;tda, e·tudo rem.etti me .q•!c mn, accre~ceotcl • Ora, aqul,eMtá o que~ u~ fc. 
doá commijsao de redacção. . Ir~ Jobador I• O subelt_o,bo.mem ex.perltnte, de mutto tmo, 

dr~se-me: c l'lào InVeJe essds fellcidade,, porque 
vc.:cê vai saber que eue io.diviuuo compra hbbitual· 
mente de 3 a 4:00US Je bilhetes em cada lot~ria, e vocé 
oao ~e h• de admirar: qtie app:ueça ali5UID acontecimento 
estrondoso na praça do Rio de Jantiro. • 

LOTERIAS. P.ARA O TBBA'J;'RO LYRIC~· 

Prosegu;u a disc!lssão, ad:ada na sessão de 2 sctem· 
b1o. do. auno p.a$sado, do re.Juerlrnento do Sr. D. Manoel, 
propunl!o que aeja rem..,tllda á couJmls~ão dt: Lzcud.l a 
pro.posição da camaru dos deputa h!B que eleva a 2,t o 
nuiQ.t:r.o das luterlall já couct:diJas ao theatro Jydco dest~ 
cid .. de. 

() SR. D. MANOEL · -Sr. Jm;uidente, de p~Of'OStG 
preveni ao St. fH esl•1t'Dtc do. conielbo de que, quau.ro 
t!n'n•••e em d!St:1u1sao o projcct:J subrc lotdria~, baviu 

A propbecia veri1lcou-•e, senhore•: quebrou uma casa 
c ,rn 5 a 6,000:liOO~, e era urn do• so1:ir.•s desta casa 
que comprava em cu da loteria 3 a 4:0fl08 dc.Lilhetes. Fez 
sobre mim a maior impresaão este facto, e ain la outro, 
se•·horrs, de um nf'gociante muito acredihdo, henest)) 
e de bom oumc, qu~ íoi :tCIIDólr os seus di•s ·.Do l.o.,piclo 
do Pedro ll em conscquencia do jQgo da3 loterias. 
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Observa.va. eu, Sr. presidente, que as loterias. cord~(\ 
com uma velocidade hpaotús;, ; que as vt·ze• ern .iS h -
ras não, haq18 um bilhete p;~r.• le comprar· de 1\,000 !JUI:' 
1e. nn'dlào; lo~o llepoi~ ~e annun :r:. v;, uova vt-nda. e st
alguem querr;, compr<1r bilhde• t· n:ho i11 '~"'" pre•sa nao 
os ac.h:mt •. Pcrguutt:i a 'azáo disso e me d1sserao o se
guint~: 

«No dia cm que ~e anounci;,r a veoda de hilh~IPs 
V() C é vá para ai~ urn11 IIIi li e veja c num e• o de pessoas 
que entra Dôi casa das loteri<~s. • 

Acc:escentei: 7" E. que Pf~so:,s? - J'o•1C31 limpas, 
tudo e gente orrlmana e que tem app:•rt:toci. de pobr ... 
Cllrroceit us, pt·d eiros, nego OS, etc. Ürit, St:ObOrto~, qu. n
do ~e ~uouucwu a venda. Cl"ll btlhelf~s, t-n, movido pela 
cu·ws.tdnde, fui para deli·•·Ot~ d11 ca•a Olldt" se Vt·ndem O!' 
bil~leles, e fiqud pas!I!lldo tio nunH:ro di! oe•~oa .. que 
alh e.otr<ou. ne .. e di11, couro q11em diz • se eu .for blllll

nhà não 11cho bdhetC$; • e entao ~i quae• er:1o o• com 
p,radore~. Sao IH•S pouc~>s dll. inf,}iz· s que tizer~o suas 
eco~omtall, ~que, flll •e~ de u• m. por .. xe up1o, ao h"o'7 
q_ueuo deposna-la~, ;.tim de veoc. re ,, um Jll' u, em v e, de 
accumu}.,Jt·m u11 pequt:nu Cllpttal que ihes ae~tili..t OHS 
nas suas eufermidaae~, nos srus iufot·'uuios, •UJ.tl:(iuao 
q~e a IUJI.e lh"a ~e1á f.,voravd, gastaO 5a tllll Utn bilbeu,. 
d1zendn logo: • Eswu CtriO 41w ri• ú:~: s .. rt•'· ~oat~de e que 
~m~nhã ou .depois serei po~:uidor de 5:0nog,;.. cow 5:00"8 
Jâ não preca~u ser Colruceuo, vou cstiiLelecer. o meu 
negocio. etc. • Mas, Sr. prehideme, a roda andou a 
s?rte 1oi ad~ersa e o in_feiz dis,e: · ' 

. • Agora o que me re~ta é gast11r mais 5$, para ver se 
recupero r• que perdi e tiro a surte do. 5:00!1$, ·ele. • 
A. sorte tor!tOu a ser i>dVr·raa, e o iufdiz u.ilo .. det.i:.Liu 
do. s·tu iuteuto, e, éiCõbado o pc.:queuo capital, f, ~.oclo de 
economias, tolltregou-•e ao furlo, í:IO roub·~. p~ra aoquidr 

·dinheiro pára a C!•Wpra de novos hilhet.e1. Pr.or ii'Stt os 
jot naes uus ·da o todus os -dias noticia~ de t:uitns. furtoJ, 
roubos e ~uicidios. N .. m sou. temeratio attrouutndt) á 
paixão are~toria uma gr .. nde parte deslt"S cdme11. Foi o 
mesmo que acouttC•·a em frança; e por i~so o go•e no. 
o parlam~'·lo, 11 imprensa e os escrJptores' cornett&rão 
uma cruzad..t C(>utra um jogo tão funea10, llté dilrem 
cabo ddte, C(;mo com tfft!lto deaã11. · 

Ora; quem 111teotamcnte n:etltta naa cousas do· p:tiz, 
quem obsel'va ii·veloci•t<1dt: cJm que corrtm <1s l•·terias, 
corrn1do <t~l vezes em um mez ciuco, e as wze. m .. ~mo 
1eis, quo:m vê 1u pe~>Olls que vào á rua de S. Pt:l1ro com. 
prar Ldhetes, que ·C•·ncluào tir:<1":1 Que o Brnstl va1 ser 
theatro d~s me;.mas llesgraças que pe~ár:ao. sobre a Frunça.; 
que oa roubos e 6Uicic;lioa irao at-mpr:e rm cre~cimenw, 
·gràças ao jogo das lot~rias. E quer o seoC~dn saber o que 
escreveu um dos mJtores ecouoml.t.tas 11a F1:..nça ares
·pei'to deste· assumpto? cOs J.eg~sla"ores{diz Say, f.lt:.udo 
das }Lterias) que sanccionão um tal impllsto Vlitao todos 
o.s aonos 11m. numero certo de roubos,eauicidtos. Nã.óha 
Pr.• texto algum de dttpeza que alltorise a provocação o.o 
~1me. • · 

Ora, qual dEr DÓS se não ix.press!onará vivamente ren
•ando em taes scena~? Qual de nos se níio recordará do 
que occorreu na Frar:iça e na Inglaterra? Qual de n611 não 
estará dizendo com~igo mesmo que é necessario evuar a 
repeti~ão desse$ horrores, dess•·s de:~aat' es ?· E neces· 
sario pôr um freiu â esta paixã() dcsenfreiada do jog··, 
paixão que se na o fôr c' ntii:la, tradt a desgraça da so
cieâade br~sileira; 

~oi est.a justamente, Sr. pre~idehte, a r~zão por que to
mei a dt:llbi·raçà.o .. d" não votar por umaro Jottna, mcsmu 
5endo Ci>nccdlda p:.ra fins pios. De nu o e lóra da c:ua as
sim o tenho d.!clar~d,> aos q:1c me pedem votos em fa
vor dos projecto~ que lratáo de loterias. Desejo ardente 
.mente ver retd.ficuõo~ os templos do StJohor; faço voto~ 
p1.1ra que as cus~s rte caridade tenhâo bons J!lltrimfJnins; 
mhs nào hei de concorrer para fins pios, fomen t:.ndo, 
inr;itando a paixão alr.atotia c coucerrt.'ndo pau roubo• 
e suicídios. pdr11 as d,·hgraç;~s de innumeras 1'11milia~ quf• 
cousoa.eru uJa~ forlUn~s no :en I ver Jogo de lt',tcri~~. A 1 e 
ligião, a m'rJI, a ciVIlisat.,ã:.~, nii.o coas· nt<m que s.e cou-

si~ão fins justo~ pi) r meil"s deshone'sto!1 perigosos e.ten
d~ot .. s a JHOIIPC8r O CJ illJC, 

PriO•\ÍpÍ•·i, Sr. pre, id .. ntP, a V• tar ~iii'DCiMI!meote cot::
t a lodo~ o:< pr• iec ''ts d., loteria. 1\ie:-t:. c.sa a.m .. migo ·n:ieu 
tnuilo dt>rlicaoo m.,d.za;;: .. Fulan , r~zl' UDIII except;ão •• 
• Nao r~ço no, hum., re~pondi ~u • Pe~Sf•ilS que me 
•ã" rr·ai" ca .. afl erao io~t.;da, e n·gad:rs ••ard q::te me'pe-
1i•sem que f .lla~lle e \'Olis· Se por Ct'.rlllS lot .. rias : a .mi• 
nha resposta fo i Sf'mpre nt-g·•ti:~ll. A Cllrt~s ·tJ;;s· proviu·. 
c•as. no mesmo s• n.udo 1e~pondi que PU t• uh ·• ceuvic~·ões 
f)l'ofuoda' a. reJpetto da u~:cessad11de d~ ~O·· termo· ãs. 
lnt,., i<ss, e por is~o nao me era posstvel· advog11r a cauia 
del!as, 0' m· dar .. )hes ·o meu voto · 

bllllll, Sr. prestd· nte, eu tinh3 uma missão' facil, 
apre·l~owvao-se ás duztas as loterias, V. Ex. punha-as. 
á ~ ppro~ar,;~o •'o·. seilado, eu cuoservilva-we st ntado no. 
Jogar, mostr nd;r assitn que não .cnJJC•lr.r,i:. com o meu 
VtoiO p<ora·ll C~rntiouaç:w dtost~ paox~o óleatt r1,a 1 .1~S,~e jog!) 
ÍOOIIJI)o~J, pfo h.b do, COOdt"IDDodn peJa r;,zão, pel• mOri>l, 
prla. r .. liglao. As. rm pro cedL silen· io~aru~nt~ B•é qut: an
Dfll•ciou-•e oa CC~ll'lara .dós :srs. del'ut.;d,.s a »f•le)~lltação 
d.- •·m projecto r.oucedeo~o mais U. lo eria$1 ulé u d .. s 'l~, 
jA C •JJlCrlll.i;.S,. á rUJp\eza d,J tf•e•tro lyroCO Íte·t~ ·c·O.rte~ 
V. Ex t~lve:~. se reco· dt;" de que o-;.nn•• f'll~~aoo, o.a dü.• 
cussão da. res~o.~ra ii fdlla d'• tbro no~ iiJaOJfe•le' logo. mi· 
nha •·pi-.tão caoegonca a este. rc~perto, e dtsse q.u .. e !liD 
f•CC8SI:IO r•ppo,luua t-mpre~ana todu:~ os mflus r::.lorços 
p~ra que esse r1•uj~c.to .nao lo-• e approvaJn pelo ~·eu<1l'IO. 
Seoho• e·, o s• n;,do sabe os emp~nb•·S dr. queac 1em .lbn
çadom~opar;,lazer passar est" pn>j cto; l'ut J.ledido, roga;. 
.to, iostarlo, m:.s dil;.e com fraoquez.,: c 1!.' oegocio e.m que . 
não me cou1ento com o roeu V• to, bel <le.eu p ~"g r·me:us 
l'r;,cns. r~ cursos· p11ra, pelo meno,,:"diar. ealtl projei:to. !" 

luf.}:zm,.llte t'DtrOU eJJe em So~Cu>Sàn, . e;' .C••mo b.avià 
outros u•~gocioi, Bpezar do:~ e~ for :c:s que • e e~p•t:gãr ão., 
pud.- c• ·os•·guir que fos.sc retuado da ordew do d'ta, por
q··e .sem is~o fir.anão prttet idos multi s f.bj~ctos <la maior 
ampoat,octa, como, por exemplo, a subv~:nçao p~~ida 
pt'}d C•·mpanbia Ua•ão t l"dut~tn3~ cujo e~t·do t-ra tal' que 
Srm O IIUXdÍO que llte drU a a~~emb!éa geral talvez já 
estiVI:'He hujé declar.at1a f~llio1a. · · 

Ttve, Sr, pre~idl!atP, .um11 unica voz que. s.e ergueu 
para ajodar-n e, que fJi a do Sr. aenadqr pelaprov•oCia 
de Goyaz, m~s delJOii clle t•mbrm ret'aróu·st', ·fiquei só 
oesta c~sa; tinha ~'Dtlio mJis ~~ude doque tenho hoje, 
ao meDos e~tuva m;.is furte e Lllei, empit·g~~i todti(O$ 
me~s e~furços, como disse, para obatar .a f>~SS!!gein :do 
proJecto. . . · . 

Lt:ri,bro-me com vivo prazer que me sc.cc:orri á ·autort;. 
do de do ool11 e senador pela pro~iocia do Rio de Janeiro, 
o Sr. visconole C1e lLaborahy, o qual ~e dignou fazer· me do 
seu lagar um :ueoo affirru.trVtJ r.elativ11meot.e âs mloh;~s 
idéas aob~e loleriiis, cuocordltodo comi~;;o .que eitej~go 
é immoral e deve ac;.har. . · 
, 0 SR .. VIS~O:NDE DE· lT.ABORAUY: -E ainda~ eátou·,na 
me)ma opiotã.,. 

O Sn. D •. MANOEL: - N:Io era preciso que v. Ex. o 
dis•eSbP;. ·estou l't:'s"adido que eltH é a '·'PIDtilo de \Odes· 
O li nowt!OS q ne fie mão seriameute Dos cousas do· p:oiz, 'e 
que d~ cor~ttão quertm evitar e~se futuro d~sastn:So que 
va• 11pparect-:ndo, e que deu occasião a qu~ o Sr. presi
dente do conselho diHacs1e: • O uumt!TO das l1it~•ias au:
tor.Jslrrli", sob e avcsar a populaçao ~o jogo, já tt•m:pro
j:luzido oào pequ~nos Jol'ortun!o~. • Já se vê qut e~1as pa· 
lavras nao sao e~criptas ~eria,metúe, sem documentos, 
sem factos em que se.!Jasctm o· Sr~ prrstlll'n•e do con
selho assim se t-Xprcss~ndo, .pede, acon~e:ha ao ~cnado 
que n~o continue" d.lr,a.sua.~:mcç:lo a .prt•Jectoa.r.fe lote
nas,. porqore .du contr<ITiO contlnu:tr.áO em m~ior esc~la 
os muito~ iufortun:o• que llellas tetm ja result4dO. 

S,!oboaes, o primdt·o rlever elo governo oào é trutar só 
dJt crraç~o de novo~ mrnisterios. ela refo ma t!leitorill, d;) 
mr·lhurumeuto d,l rodo clrculuute, de rt~l'urmus admi· 
,,istrativa•, cumpre-lhe I'Dvidar todas :.a ~uas fuculdades 
para livrür o parz de um fu10ro des~~tr••so, a que o ha de 
arr~slar a pa1xao a,le11tvriu. Um dos meios d.: morahsar o 
pill& é tra.uca.r as pvms da caea onde t~tá todos os dias 



1713 SESSAO EM 26 DE JUNHO DE 1860 

entrando gr8ndc nnmero de infrlizes, dP qtJe a mrtc zomha 
e a l'ortuoa rsc,.;roeef', ~a o govrr• o •• rn a ~r;;nd" m:.i.,r1a 
de que Ee lis:•ojeia, não I h~ ~erá •llffi,:JI p1\r. t rwo n.;~ta 
se1sao a t'SSe jng•l ÍlllllJOI'ld, a que o I-'" v" já •'S tá tão :.v..
•~do. C..:orrã11 embllra 11s lote• r~ts ronc .. d~o1 .. s, em · e;pe•to 
dos direi toa ~dcJUloiJos. ma• nem um. •Ó ro:m SI~ c• oc .. <l~t. 

Oodr: esrá o Sr. p1e' dt>nle do,., n-elho! ~: •e I'U m•· 
queix.r ha de dtZPr qu<'S>·U op 11• sh:10111•ta E• a di!~"" 
obril(ação Pstar pre•eute, potqu~ o cooc"lde• a 1 uvu·· me. 
Qu"r,., ••juda-lo, r•a•ll qutl oito cominu~ om ~nnos s~
guintes a e•cr~;ver as p uc;,s ma, ai~ulfie~tívas pai~Jvra• 
que h, fXtrllhidas do fCU •ei•10rio. 

-1111' Z31 I 6<:f'bVa qtlC O rro.j••CIO p~SC:ISCP, e por· iSJO .tO• 
md u exp.,.ti .. m .. rlt~ • !T.-re•·er '' rt!lJUt'rl ;-ento que V. Ex. 
h a pOUCO pOZ I' fi chCU•• ão, F.u qut>rta Sl .. bretudo OUYir1 
~euho·es, a opwiã" d • r. oh• e cornnliss:io de 1azerida, e 
• m J•arr.•cul·•• qu~::r•it um p;,ro cer tia'" pelo Sr. vise. ode 
de itóU•II~hy. Oi~ia tll.l t:omig••: a N ·O •·sLOu em posiçao 
.t .. ecut•euce. ~o :~tna•l• ; m~~. se :.• minh s idéas fort·m. 
Jtro•l•i las 1 e1a ll•·b " C· mmi•t~ao d" f;;zeuda, se o nob•e 
wisc. n•l" c:te ltahor~hy So;__ puzer a freult· lieiJas, 16 se di•. 
guar d••-lh~~" St'U v~tlinso ~tp,.io eu .. um p:trtcer, tf'nho 
h .. m lunduola· es1J· rança• dt~ que o >~·nado ha de ccncor• 
dar Cc•migo na O~C~v· Í l<tdt~ fi~ IC~{'Ít;H O rroject01 e tO • 
do• r; s O• t• os 4ue Cfln, e•1• m lot .. ria•, • O proJerto que S Ex 1 fft:reC•"U a respeito da, rifas é 

um pa~so d~d1> pdra acai.Jar com 31 lote• ias; eu o np
pr()vei t-m 11 e ta di~cu•sáo, sem f•tl:•r, pa• a nãl) 10m~r 
tempo; m~s é preni•o dar um golfe mars pr~;fundo, tO

mar uma medida rnars dt~dsiva. 

Eu n.~o •er,Jw a men"r f.UV!'I~. sec.hrre1, sohre ljUal 
ser.~ o parH•:el' dcl u1 bre viscooct.·, po• que S. Ex. me 
1.11oha <•pOÍ;·dO o :.rJDO pa•l do e du ha mt,jto que eu CO• 
nbeço H!U UI• do eh~ r~~~~.r a f'Ste ·e·peito. Dizia eu 
m. Is: c o. ~am:go' do n .br .. viscc.onde 11ã • 1 o .-I em ir de 
encont• o ás :~ou.s r•p•rr.õ:·s. por•Jll"' s. Ex ln de IUS!en- · 
to.-bs m•Jirn we;hor o.<• q••tl ·u~•etJt·· a~ m;nhas. • Foi 
nest:. f'JJ·er~n~a, Sr 1 rrn·'l!nr .. , que t>ffereci o adia. 
mr ntc•, On, •t-uhore» o s1 na11o oào f•Ó:J .. ~schar-me desar
razoado se ain,Ja pHst~t., ne, ttl • di.JtJ;eoto. · 

M~ts~ Sr. pres•dente, para q11" 6m sâro d ··stin:·d~s as U 
loterias c• ncedid~s pelo projt·ctu7 A ~ux•liar a ~u.prrz:• ly 
rica dt"St~ cóne. Tem o s.:oarlu inforwa~õrs s~,br~ o es· 
t.tdo rleua em preza' E~tá habilita•lo para c•·nscí.-nciosa
mtnte votdr a subvençao que ella deceja 1 P••ece~me 
que Dilo ; e por isso eu r~qu~ri q .. e a propo11ição fos•e 
rem{' ti ida á commiasão,· que:: Sl:'m d,rvida eotr~trá e1n todos 
o> exame1 necessarics para diir um part'Ct:r, ouvindo o 
governo. 

O que me contta_ de boa p:nte é que o estado da em 
preza é hmentHel. que as prodigaltthde' to-em stdo ex· 
tr~ordinarias; que aJg,.ns tra•llntes p .. ssao á grande, euro 
oslfnta um luxo qu,.causa IJSCO a toJa a populaç:1o dl'sta 
c~pital. An<il em 11 ago fl..:o coupé, puxa-tn por excellfnti'~ 
cavat!o,, com um ~raode charuto na b::ca, bell.-.s tu i
)baott>l', etc., e parece um gn•n te ~eulwr, s•·ndo .-li•· um .•• 
O dt•sprezo e ll•·rror com qu,. é gt'ralrril•nt" t>lbado não 
ró:le subi· de ponto. Coma-se qUI:l fez ('Outrbl0•18•s I'O!IJ 

os caDtores que f~i cnnt•atar IJa Eu·npa que fJH• 
ce,be n:en•almeote uma porcen1agem de 4 a 5;1:0(18 
pagos pdos diws c. ntoret~, em Vtr•Ui1e de' Ulll c o
trato s~crt-tO dt! que a clire<·ção h~ de ter nntici • 
O ce'rto é qu' a d·rerção dá ao gerrnte 1:000§ por IDt'Z 

e o gfJveruo ab~"luto dos n .. gocios thealrae». O quc ''" 
d;z e se cont~ das cou,as d.o lia• rll.Cà" <l,o Campo execre 
a lUdi.• qu11nto a llD·I~a m_usa canta. E por ruo miJit.• g .. ntt: 
CODS d.cra aqu.e Ja C,8Sd como U·u f po de expec111, Ç3<l, 
de p•ofiJ08yàl) 1 de pros1ituiç,ão, S~ O !li"IJ rt·qu.rriWtl,.tO 
n.llo fc.•r ;,pprovado e ru tívtu· de fallar oovalll~nt .. , r1_fe 
r!rei ao senijdo tud • q•tavto tem chej:\ado ~o mt>U co•·hl:l
c:mento. Nrn~uem lucr11 como o tal maJáo, qt1_e, tenrl · 
$8hlc1o da pdsà•• ct"s ptl•m•neot .. •, <'n·-1~ f:~r recolhtdo, por 
indici4do na gran I e l~dr.,f'i· a qu.e se okuuh•)l,l tenameuto 
nr~ncupa1iv.o .to ba1ão de ViiiH-N .. va dll Minh .. , foi eoviad .. 
como elhbatxador em mi•são esp• cial á F.ui'np.a, ~·ar .. 
contr•hr c•nt•·r~s para o theatr" 1yrteo, reudo rtc.,]Jic1o 
provave !mente ajudd de cU•! o tl diohetro para os g. slos 
de reprt'seuraçã.o. O que é f.íra do.: duvida é qucjtz fi· 
gura e agenciou bonç contratos. 

Não está ~qui o Sr. Silvtira da Motta 1 
O Sa. SJLVEII\A DA M OTTA : ~~ttá aqui, 
O So .• D. MANORJ.·: - Peço a V. Ex. que n~o faça ó 

que ml:l fez r) ;,ouo pHStãdl•, nãn me •'eixe só. Eu tJoha 
p1r.mett-do a V. Ex. qu .. r) coarljuvarh quaodo estivesse 
c11nsado, e V. F.x., Cle·XItlJ•~•··m~ lfqui quasi a acabar na 
~·ibuna, derappdractu, dtl certo que i'or motivos muito 
JUstos. 

O Sn •. S'I~VEIU. DA Mt-TTA:- Hei de votar como já 
me txrrtuu. 

O Sn. D. MANORL: - Pl'ço a V. Ex. q•r~ nlio se Col1-
tenttl com o Voto ~ymbolico; rogo· lhe t'OC8rE>cidamente 
q•le me ajudtl n~~ta t!rautle tat·tf<~, purqu~;; um homem ~ó 
o que h"' de f.z~r 1 

0 SR. SILVEIRA DA MOTTA:- Nestl questão o meu 
TOto já nao é ~ymtl()licJ, 

O SE. D. MANt1EL:- Mas is~o já passou, aguas p:ts• 
sadas llâtJ m••:vem nJOinho; qu•· remo• qu .. V. Ex. 'falle elte 
anno. E. eu thm~e.u tenho minllas rspera~~~~ de que o 
nobre vrsc:ontl~, s~nador pt lo Rio cle JantiN La de ter a 
bondade dtl r~adju var jlle. 

0 SR. SILVI!IRA DA MOTTA:- 0 :nno passado fiz U 
disc1WOS so!Jre loter1as. 

o Sn. n. ~IANoF~: -· Sobre e• te projfcto nlio me re
cordo lt:Dâo de um. 

O_ Sn, SILVEIRA ~A MOTTA:- E alguns outros dedi· 
que•-os a ~sta marerJa. 

O SR. D. M.u~o't:- N.âo se dctliclio llliscurtos de um 
ar no a outro; V. Ex. h:t oe tr·r a bondJde c1e repc1ir o 
h >I lo di· CUI SI) que ft:z o anou p· 'sadr• ; h a dt- t('r a hr ndado 
dc!"mostrar aquel•es dnt·umr n•o:l que pron•e11eu mostrar, 
e que nos ~ssewe.ou s~r· ur_muit" 1mporrar1t~:s; e~pero, 

pors, que este annh ha de cumprir " promes~a que fez, 
ou pelo menos h a d<! urco• trar n e em part1cuiar e~ ses do· 
cumcntos, e su•ortsar o·e p:.raapr .. Feota-lc·s no t:enado. 
Eu n·•o tenho do curuento11, ma' pc s~uo muitas c:n t;os ano
nytuas, muitas il1f •rrnaçõt•s dada$ J.•or pess<,as fidtdiglla!l 
.. re8p~tto d-'S nt gl)r.io~ d11 barr.cãL•, que já não devia 
exlsttr p1lr h• nra deRI::I capit~l 

O qu ... queria eu. Sr. prtlNitlt·nfc, cnm o tnf u rNpH'ri
m•oto.? Vou rrevenir di,tn á oobre cornmis~llo, rara que 
~u .. sa1ba qu,J é a mitoha lrrttnção, se porventura o ac• · 
nado eorender que o proj• cto ti~ VIl ir á el!a. 

11 que• Ião.- Convém subveoclon1r o lhearro lyrico d.\ 
rOr1o n.s circumstondas trn qutl cHá o p~i:.? 

Entretanto poucos di,u depois que se encerrou a as
aembtéa g .. rolle~lslaliva apf•Hrreu nos JO> n ·~~ um attes· 
tado p:ts~~do pela direcção, fazfntlo " n:.at• pompc·•o 
elogio ao embmxt,dor por ter dt·sem,,enhado pr!feitbmmte 
a ~ua mhsilo l Ora, a .urecçllo n~o s&be que 1111 rô· t· 
não ha qu"'m n'ão couheça o gerente do thea>ro lyoico? 
não ha quem nl\o saib~ dar ao tal attest:.do o apreço 
qne elle mo1ece·? Se I'B porent~dos que t~em camar!Jlt:'a 
no theatl'o q111!rt-ID cont;nuar 1.1 rega'ar CJs ~eus orrvl· 
des com os c~nt<·S dr.s &t'rcias euro~éas augmentem 
o fundo capital. c m,,udem I'Outr. ta r Düvas C!'lelm;. 
dades qllP. teem f~itn ali delld .. a das P' imeiras capllaes di:! 
Europa.. O eUJba• xador, qui! ba de ser o m .. smo, lHol oc· 
casião di! faz .. r now.s 1:ontrdto•, tend" .~o em vi sr a os inte• 
reuea da em preza. E o poh• e povo, acabrunha~o de 
neceslid;,de~. a que .não 1J6de s .• trsfazer, cunt·.nuHá 
a pagar' imposr.m, para p~gar H e 13 0008 p•1r mt·Z a c~d• 
uma das cautoTll:o que for• m cnntratao1~s. Já •e c•b~ qu•· 
desaes 1t nu 13·(htOa a cad!l ••m <],,:~ c;.ntore• ha de St:l 

deduzida a pn•r.•ntr~y-m 1111 embdrX!Idur l 
Eu, s,, p•es di!DW, confe~~o a v. Ex. com toda a rran-

~~ I}Oestão.- Qu;,l o melo de subvenciona-lo ? gerá o 
maJs proprro, o mais cooveviente, o das lotenas? Er2o 
estas a' qnellõeP, ;..Jém de outras pura as quac• eu cha· 
mava particul1umente a. 3&tt'nçilo da XJc,~rc éommb~iio de 
fazen ltt. · 
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Ora, umhore•, ha nad!l mais razoavel do que este re 
querim~:oto 1 Que info• mnçõea rem o s~n11d,, par:.o vota 
eatas loter·as 1 O que s~be ogseoado ~cerca rio mnrlo p ., 
sue tem iii do dcsp'ó'D'Iido n pn,ductn o1a~ 1 '! J,.r;.ri.t• q to 

í!)rão concedidas ultimamente a essa emprt za? O qll .. 
sabe o senado a respeito des::~ea contratos, de "' s trata
dos que se fizera o n:a Europa com c11ntnrrs e c'mtoraa? E 
o governo não deve estar senhor dr. tu :o i••o, não dev~:~ 
entrar no exame de tt:d .• s euaa rninuc osida·les? O go
verno, que fornece os diohtir(lstdo est:'d'·' pHa coadjuva
ção do theatro lyricn, não é obrogado ~ to ~.ar t• das,as in
formações e ~ pres• nta-las ao corpo legi ... J~tivo 1 lguorü se 
o governo tem cunrpr ido o •eu deVtlr ne:>ra pllne i mas 
&ei .com certeza que elle deseja que acobllm 111 loterias, 
á vista do trecho do relatorio dJ Sr. rr.iniatro da fdZeDda, 
que ha pouco li. 

.Querem os nobres senadnres Eaber o que é o theatro 
Jyrico T V ao pelo Rio de Janeiro e muito~ homens r~·spei 

fins t:lo p1oa. Nãl) ha qnern advogue a causa dessas lo
terias, mas ha quem advogue a causa das loterias para 
nos profauos. 

f' Sa. A l'iG ELo MUNIZ:-: !preaentei um projecto neste 
~fnti!o, mas pret~:udo retua .j,.,, 

O Sa. D. MANOKL :~Sim, mP.u amigo, retire, faz muito 
bl'm: e11 pe;lii· 1h~·h1a com JD)tnac:a que o fizesse, por
que um ho~>em duua ordem, HlO pro.bn e honesto, e que 
ue~:~ta CnBa tem dado I'X.emplos disso, nao póde ainda mes
mo p.ra a sua J·rov•ncia advc•gar a c~u·a d~ um meio 
rmmor ~1, dado qae o fim •eja justo. Se V. Ex. mostrar 
· mpenho p•l passa~"m. rless.- S•·u p• ojecto hão de querer 
faze• jo~o com V. Ex.: c Vote por e)t" loteria, que e.u 
ht-1 de votar pela sua;' mas V. Ex., que não é homem de 
traosar.çõt!'' porque() conheço muito hem, não póde dei
xar de r espooder a isso: • Na o .vo1o, embora caia o meu 
,.rojecto. que em tempo retirare· i. u Jofd1zmente homen1 

· laveis e impdrciaes Jh.-s pode áõ rtor iuformações a ess,. 
r.espeito. Eu ttnho t) de•vaoecimenlo de dizer que f>s 
meus .dlscurwJ, proferidos aqui o •nno panado :.cerca 
do tbeatro lyrico, fo• ã,) lidos entre fomilias rcspeitavd. 
que não me coohecião nessa occ•si~o "' que hoje dizem 
de mim inaravtlha,. Dizio•me uma senhora do meu c• nbe 
cimento: • A h I Sr. F. o senllH nào sabe o que bc~e 
vale entre as senhoras; oao acreàile que ellaa levem a 
mal o que ·vm. disse no seuado; ao contrario. • Es~as 
não aão das que apvlão t:s~as desp,..zas hl rrorosàs, pelo 
contrario. sao das ecooomicas, que pouco trequ• ntao o 
théatro Jyrico, porque prefe• em f<~zer er.t•nomiH$ em 
bentficio de seus fi hos. Felizmeoto:~ temos hoje o• Anna•s 
do sen2do, Ollde se achão os Clous d1scur,os que proferi 
nesta c~sa, nos ultimos dt~s da ses•ão do anuo l1o1do. 

Eu d1sse ba pouco qu" desejava que.a nobr., commis
são de faz.-oda imerpozcsse o at:u parecllr priücJpa)ml!nte 
a respeuo de do11~ pontos. 

Coovérp subveocioo.r o tbcatro lyrico da có te nas 
nos•as actUa!3S circumstanci.as? A respolla para mim é 
opyia .i 1e1 ia o maior desacerto, para nã() dizer c• i me, que 
OJ poderes poljticos do e~tado em circum~taoci!IS tão 
critlr.as continullssem a manter um theatro tão dispen· 
dioso. As despezas aooo~es do barracão, Sr ''re•ident.,, 
e~ced~m, St'gun·lo ~ou ink·rm.,,to, de 70o·ooog ; ora, uma 
parte desse dtllheiró é tirada dJ pr()du~to da~ loterias que 
o governo estâ· autori>~tdu a m•ndar extrahir par;; eis:• tm
pr(za. Doze loteria11 renrlem 130:000~, e se a isto accres
cc~uíi· mos as 121oterias de que se trllta ten:>mo' 260:0008 
ex·torquidos de quem 7 Dil classe mais pobíe e oecl.'ssuad, 
da socieda•1e, porque é est.• que pnnclpaltt ente j• ga, 
como já demon· trtl. Ora, como é que '"'vai privar ess<~a 
familias pobtelfo d~ suas teuuea ect•nomiaa? Digo privar·-
e digo-o d.: proposíto, porque concedendo loteri<~• fo· 
me,ntamos o jog•• i essa .-:~ore pobre compra bilhetes e 
p,erd,e, depois recorre ainda á lr•teri,. para ver se re~>arce 
o p ejuizo, e o~o h" mdos de fazer com que .ella pare oa 
carreira .da dissip•çã • Pois o .Bra5il no cotado t m q1,1e SP 
ac~a h a d.: d~r 260:0008 &ó para o ~rti!(o theatro ly• ic"? 
J~ fallei no re,ultado desse jogo, já f .. llei nt s rouboa c 
nos suicídios ; agora trato da pa tt1 economica. Ha de o 
governo m;.nter um estabde.;J.mento que c1,1~ta aomll)a$ 
tão enormes! Não, é ill)pOSilVCt.! 

E Q pov,o não olhará com bo1ror para um jogo gue 
obriga a confumir nelle todas aa .s1,1as economias? O 
povo nrío maldirâ daquellcs qoe fomr.ntã:• ess.e jogo, 
conce~.endo tantas lott:riaa? Jláu maldirâ naquelles que 
g3stão o dinheiro Ela 1,1açáo priuclpal.rntnle com ('Str(.Il· 
g~>iroa? Note o senado que uma pr1ma-11ooa ganiu H llU 
n:o.oog por mez. Poli 1ato .s~ acredita? Pol1 o povc·, 
que 1abe que com H ou 12.:000tt~ ~e p,óde tirar da mise· 
ria muitas familbs, ddxará de encher de imp1ecaçoe·· 
aquelles que pnllicãç. taes ac10s ? E o senado niio trewe 
ante tanta:~ e tão justaa mald.içOes? 

1 

E cumpre observar que nao ha Dl ortlem do dia ne · 
nhurna loteria para ca1as de cd•idade, pa1a igrej~s; 
eotre.tnnto é certo que neste seotido ha na cusa muitoM 
projec}os c proposições, a:guns dos quaeJ jâ co~tã.o sela 
fj tc~c annos de c~Jstenctu, concedendo Jotenas pa· a 

ta t~m~,era de V. Ex. não são Lequentea no seculo em 
que vivemo,. 

J:í se ,ê, Sr. prelidente, que a nohre coml'IIissão de 
razendi1 tem um ponto iwp01 t•ote a ex<> minar e disc~tir, 
e é ~e t:Oo~ém suoveocioo~r o thell!N lyrico da CÓI te. Eu 
Já emitti a m:nloa o. iniao; mas ~uppoulamo.• que a com':" 
mis~ão peo'a de di1f::reote maoeiril; eotãn cumpre lhe exa· 
mio11r a outra ques1ão, e é se a .lUbvenç:~o serã por meio 
de loterias, C<JmO p1ópõe o projecto. (:onfi., t•nto na no
bre com•trbsão que dPsdto já ouso &Oirmar que ella não 
a11provará esre expediente, porque é composta ~e ho~ 
mens, mui10·p ofiss:ona~•, COLh1·Ce perfett.amente os ma
lt:s das lo•erl:u, e nao ha de querer concr.rrer para esse 
mt'do nhu futUrO ,d~ que ll<lS f,.ltou O nob•e tiresideUte do 
coo,elho em seu relatorio. Sim, a coCBrulsdw nao ha de 
querer de maneira nenhuma concorrer corn o ;eu voto 
p•ra que nova• e maiores <lPsgraç~s v~nhãu 11inda pesar 
~obre n p,lz; a nobre commi .. ~ão não ha de concorrer 
para que o nobre mior>tru da fa~end~ no nnuo" lfguinte. 
n.,g nga: c As dl!$graçJs llU~m~ntâJ ao, os iofor!uoio~ crel
cê ão, os roubos e os suicídio» se derã.o em m.aipr cs .. 
cala. • 

Ora, nl!o ha duvida que, se continuar .o jogo das loterias, 
tud•• 1sso necess .. ri~mtmte ba de act•Dtccer; e estou per.• 
•U<Jdi1to, Sr. presidente, de q•·e ba .dr: acontecer em 
maior t>acala do que succ~dia em Fra~oça, po1 q·•e t.emo1 
uma cl:~sae que lá não existe, a clasFe dos e•cr .. ~o3, que 
iouodão a casa da rua de S. Pedro nos dias em que se 
poem á vend» os bilhetes de lot .. ria. Onde é que nm 
escravo' Vai buscar 58? Ha de roub, r seu lt'Dhor, e
o1esg•açaào - se o Sellhór o sabe, porque o suje•tará a 
um castigu rigoroso e mesmo barba1 o. Mas não creia· o 
senado que e~•e cast•go ob,te a cootinu~çao.> elos 1.oubos, 
vorque u eicravo tem Jernpre em mira a liberdade; 
• Se eu tirar, di.z ell~ comsigo, a .arte ~r I)de poderei 
livrar-me d• es.cravidão e .amda 11 e resMá diuheiro ; • 
por bs.o arrisca-se a cnmmetter novos roubo.s e a sujeiiar· · 
•e a novos cast•gos ainda mais barbaras. ~~a. ~e.oho!es, 
como bavernos nóJ de acoroçoar tantos crimes e caaugos 
tiio b-.1 barus? 

Mà• suppoubamos que o senado appro'a estas loterias, 
peo guntc eu~ O que quer dizer o senado approvar essas 
lcnertas e não approvar as autras que, Ct•mo ji disse, 
~stão na casa ha cinco e seis annos, deatiuaddS ·a fins in
teiramente ptl•a1 E ae o aen<-d() a,.,provar to.das ellas, 
qu!lodo ha de correr tão !'(rande numero de loteri s, se 
v<•N t-x.tr•cção das que já t~:em •ido concedidaa }ii' • p• eci· 
sos 10 a H aonosl O resultado.st:rá que ~s Clncet11das. 
ao theauo Jyrico, que aao as mais apadrtohada$, cur~erá~ 
com prtteru;ao de todas as outras, e com gr•n•le pre~UIZO 
para as i1mandadeM que estão carregando cflm os Juros 
das quanti~>S que ~diaotárão pa1a :. c•·nstrucçã" ou ree
difií·aç:lo d~ts Igrejas, na e!iperança de que dentro em 
breve tempo receberiâo o producto desse auxtlio; essas 
irmandadt:J, t-sses e1tab.ecimentos pios,e~sas lgrej~•, serão 
V•cti•na• desse inrame quintu poder, cham~odu p•tronato. 

Qbem, portcJIIto, combati! e~ses horrnres me parece 
que cumpre o aeu dever e é digno da estima publica; é 
ai~ no da11 bençllos do céo, porque a causa qut: adv,•ga 6 
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a causa do céa; é a causa do céo porque é a causa d-' 
moral e da religião; é a C<•U·a no céu. porq· e trllt• dP 
evit~r horrorosus crime. para o furrroo .... lrvrar a s ... r:ie
dade da cootinua~ã·• dos mui r o. iufor tunio3 de que l..ollo 
o Sr; prcsidentt! do coo;elh .. em seu rl"lntorio. 

Pensa V. Ex., Sr. pnsidt!utP, qur.~ não ~~í o que se h•· 
de escrever e oizerconr r~ mi11•? M .. s foço ta o to ca:;o eles~· s 
escriptos corno rJrlq11tlks que os escrevrrn, entrl'g· -o~ 
ao :mai.s sebe r ano dr:sprt'Zo i e Lei d~:: cunt•nuar <• ergu~r 
a mit~ha voz contra <is loterias em•JU ·Dto tiver l'o·~a~; 
hei de conti111JaJ a clamar contra o di,·pendoo dos diuh~::r
TO! do pobre, p: r., I nr.:lwr a bar liga ue rorasL .. u'oS e ··•c 
alguns velhaco~, qu~<, sem eira nem bt:irll, vtvem nest.~ 
côrte como grande~ SPOhores, quando o po•o tr .. biilll~uc:lo 
dia e n··,ite morre de forn~. 

Sr. prisidente, estou um pouco fatigado: n1:\o sei se 
poderei aioda flller o que t1.who uo pemõtmento. A causa 
é boa e de certo ~graaa a Oruç. 

Já se Yê que e~te ;,nuo não pn~so con~eguir o que 
obtive o annu passa ·ln, porquo: V. Ex. U<llUralr.r.rt·nte cou 
tinuará a dar para a ordem do dia e;;te p•OJeC!O. Não ser 
~e alguem virá ,,ro m~u <1ux.ilio; ~e nã., liv~::r cyreutus a 
discussão tenniuará ~::ur breve. 

.Quero que mwhns opio õe::s fi JUem consigm.dns; ell:ls 
já o forão o «nno passado; ma• hs• n.ln hasra, é dl'l mi:•le,. 
cbi!ma-la• de novo á drscussáo, afim de que a gente boa 
e bone~ta, táo intere~~;,da C(Jmo eu. em que ac;.bem as 
lotenaa, n~o digo: • O O. 1\'li!OOt'l e-quo:tu-se este anuo 
de Julminar a p<~Jxão ;,Je<ltor:a. • Nao quer·o que iil~uerr.r 
~upponha q•1e t~rubem o patronato exerce sob1e mim o 
:eu tl!rrivd p• deiio. 

Se cu como Juiz, acostuma•lo a arrostlir tudo e .a jul 
gar sempre segundo arinha con~cieucia e pelo i!ll~gado e 
provad(o, de,pr.-zo 01 t-mpt>nh,•s, hei de fazer ca~ o ilelle~ 
como legi•lador~ H.·i de irupor:-me silencio p~ra que pas 
~em depre~sa m3is 12 loteria• de~tina·l~s a erur ... ter a 
imawnl'idade ~o barr:.cão do Camj:o? Não, n:;o. Que os. 
{orast~iros vào buscar fortuo:~ cm outra parh:! que os 
velhacos V:ÍO o.bter meiOS de 5Ubsi~l€llcia pelo ltilbaJho 
hon,Stlt I que •e ponha paradeiro ao jogo I 

Senhm es, se cahir o requerim(·ülo, e se o projecto 
passar em 1.3 discu:são, eu pediria que algum dos meus 
nobre1 collegas se apressa•se a nfferecer como emenda 
na 2a dlscUI$30 todas as loterias que estão na casa. Poi$ é 
possível que tcodas euas loterias,dcstinad< s a fins tão pios, 
e que estão pretendas ha cinco e seis annos, o sejão aiod:1 
por este projecto,. qye tem por fim dar m~i.i130:000g 
para serem drsniLu1do:ro t:,Jvez por um r;equeno numt-ro 
de indivíduos,, que muito teem efpeculado com o the~tro. 
E já ae diz que o ia! rnarão, que me1 ece a inteira con
Jiar.ça da dilecção,. se reputa com direi1 o a 60 ou SO:OOOg. 

Pen1ão que como não ent.ro no barracão não sei nada 
do que. ~IIi se pas~a1 Tudo me tem sido contado por pes
soas que t1 em édlt ~ntra.da e sabem de todos os pflrrneuo
res; pe,~oa~ respeitavets me derão o ;,noo plus:tdo aviso 
de f~~:los curiosos, alguns do' quoes já revelei. E :.inda ha 
quem ~e e~fur .:e para que o senado dê a sua approv:~ção 
ao pr•·Jecto! . 

Estou fazeado um relevante serviço afl paiz e tambem 
ao governo. Nir.gu,·m póde nesta o~casião ser mais go· 
ve ni~ta e mioisterialhta. do que eu, porque quando um 
presidente do conselho e ministro da fazenda escreve 
palavras. como as que se lêem em seu relatorio (vou re
peti·la,, não ha rem r àio; n·unc;, me caos~ rei de o fazer) : 
11 O Durn~ro d~ loterias autorisad~s, sobre avesar a .popu
lação ao JOgo, Já tem produzrdo oao pequeno numero de 
iofort unioB. • Quando um miuistro de e1 t:Ado escreve 
isto om um docummto de\ III ordem, que tem de corr'er o 
mundo inteiro, llfh é para que a assc·mLJéa gtrallegisla
tiva 1 onln teimo á conce~são de loteria~ ? 

Po:tanto, quem e!gue a ~ua voz coutra <'ssejogl) im
mo;al ar.r:w. o seu pa·z, co~àJUVa o goveJ no, desempeuba 
i cimente a sua mi,são. E qtJem assim proct-de, ~eoh• res, 
n5o sc1á di~uo d1: estima ~ de cuusider:tção, de ludo 
quanto merece o nome do: hccrado ~ ho;JC:~to? E a causa 
11âo é tão bella, nno rnertCt! qiH', n;tHIJ qui1udo me cus 
trm ... , L~esaft_,ro·J, injurias c ca'umnius )'ola inrprr.wa1 eu 

~o[ra turlo pel,o ~mor rlP.. D11u•. e da s<n~a causa que de~ 
leudu? Lá e"a quem ~lgum dia tt1marâ mo em de~conto 
do· m us 1wecad ··. 

Ox"la que a~ vozes e]oqu•·nles que nesta·cas:~ são 
se01pre ·ou.•id .• s c·om :..trenção s~ levaut~m para Co:ldju~ 
vür me no gnmrte emrleDlt·· qr11· t mei de ~ccorda com o 
gove•~'o I Ox lá yu.- n senado in1ei•o vote coutra estaR e 
uoma) oterias q•l•- fot•·m subnwtli •a~ á sua d<:libPraçao! 
nx,lá qlle fJÚ> termio·· a r•IL.m;1 ses>ão ria prrsente lc
~j .. I;,JUra ,em que esra~c;o• t:orao;ào re.•peit~vel, atten
.iendo aos clamores da o•or:.l, rla civilh~Jç::to e da Jell
go:JO ponJw unr f,, io á p .• ixão :d·•atoria; p~ra qne o p~iz 
ua .. pa~sr pel•s gr;,nde• ca•amidHdt>s q•;e outros mffrê~ 
rã,! Ox:da lJUt:: '' itHJ.Irc·ns .. , a l• ilrtdl•.~os escnptore,, re 
dê ... m ;,s m:ws p:;ra f>rú11 ga · ern um jogo tão desilstrcso! 
l\'ãu pr.S>O crer que .-u fiq.,e só o a t• i huna do senado 
urlv••ll:uudo uma cws • tão s" ot:J, O "r. miuistro da ft.• 
,euda tewn~orosa obrig ção de cnodJIIVar-me. 

M .• s S. Fx. deixou a cns.• apHwls c"•mel'ei a fali ar; pe'r
m Lta-st:-me, pois, q.ue eu m'~ queixe desse procedimento.· 

0 SR. IIII i'ilSTRO DOS .N I!G0CIOS ESTIIANGI!H\OS:
V. Ex. sab·" q•.1e h a um' dr·.cu.,an imponan•e. na ciiinara 
!los Srs depUiildo~, e q,1e aqui trat:iva-s~:: agora ~óm.ente 
dt:! ua:;a 'lucs1ão oie ad:atnL!n:o. 

O SR D. MA,NÓEL:- Ouvido. q11e a que~tão de qile· 
•e trata ua cum . .r·<.~ dos Srs. tl;·put.rdos SeJa mais impor
r.~n•e do que l:l>ta. Pnis o· n;,bre presiri··nte r! o -conselho 
nào Lerll est;,lfu n~sta .ca"a !iurant.,a di.cu.são que· tem 
tido j •• gar na IIU[I;;t c:omar;o? Nern me paree" qiu~ s .. E,., 
seja ali i indispensavei ;. lá • stão quat.ro .collegas seus, 
iudu:sive um que já 1orno11 a palavra P. que ~sseverru 
que havia de Vll!tJr á tribuo:•. Pt•rm;tta me o nobre· 
M.noi.\tro q11e eu não aceite e~sa de1culpa. 

0 Sa 'MINÍSTRO DOS NEGOCIOS ESTRANGEIROS: .....;.. Nlo 
é um" d~s~;ulp·•, é l!tn fiict•.J. 

O SR. D. MANORL: -E emquanto se discutiu' o .pro
jecto do fomí'uto u nobre miui•tro não ab .• n·Joaou .esta 
easa, e sabe se qut1 não H a precitil flH presença para ter 
grande m:~iori:l, porqoe Vill·58 a VOtaç:1o que tt:Ve O prÓ• 
jecto. Mas S. Ex. relirou-se depd· que eu pedi a palàvra, 
e foi para ~qut-11 t s~la, onde. esteve mui! o t~ mpt' ;. são 
co~sas que na verdade porieru se fózt:r, m~s não ae devem 
fazer, e uao se deveru fazer princ•piilmente quando ie 
previne o ministro. · . , 

A qae motiros se póde altribuir o proced.imen•o de 
s. Ex., a qljetn teuho tratado cem toJa a CODilderaçll.o 
que Jhe é devida 1. 

0 SR. !UINISTRO DOS NEGOCIOS ESTR.ANGEIROS: -
V. Ex. sabe mu1to btm que na ... foi. por fa!t.1 de cunside;.. 
roçào, 

o sn. n. MANO·RL: -A causa não .é m:nl\a, é de to• 
dos; e; desde que o nobre miniblJo escreveu as' palavras 
que por ma1s de uma vez tenho referido, era sua obliga
çao ap'>iar·rnt!, p•incipalm•:nte horto· eu dito em ma pre:. 
s· nç:t que havia de: cll;:m(lr sua· auençiio sobre es t;l ma
ter ta. Em fim~ faço o m• u dever; o Sr. presigcnte do con· 
~tdho f ça o que egte.tlder. · · 

A nobre cOI11tllis~ão, senhores,. tem uma tar. fa que a 
meu pensar é de facilliina solução. Opine que nas ac· 
tuaes crrcumsta·ncia~ ufir! é possível que a n3ç:lo subven
cwne um tlwatro lyrico, e a segunda questão fica pre
judrcada. Tr.davia eu peço eoca•ecid<~nHnte á illuatre 
c(:lr.!nlssão que desr:nvolva em seu luwiuoso p~recer tó
das t\S r~zll'es que accnsellúio, se não exigem, que fe 
ponha termo ao jogo de loterilis. 

Agora m'l dil'ig·rei a V. Ex., Sr. presid-ente, para red(r
lhe que dê t•mlH:Hn po r.t orJ~;~m do dia outros projectos 
sobre Jolerws. 

0 SR, PRESIDENTE: - E~tou llil. disposiç'io de o fazer. 
O Sn. D. MANOFL:- Pardl arnanh~, por exemplo, 

V. Ex. poi!ill tl<1r outro; projt~cto~, preferindo os ::ntigos, 
e J•·111re oj ~nt·gos aqudles que eoncedem Jott:riail para 
e; tabelecimtntos pio:! e pm1 tdilica~üo ou f(•paros de 
lgrcjus, de. 
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. Já deu a hora, Sr. prrs'd,:nte? 
· 0 SR.' Pi\'ESIDENTE: - Faltáo I 0 minutos. 
O Sa ... D. MANOEL: - Sr. pres1cleote, qu:mdo fU e~tive 

nu Europa t•·.d, s o.; dias ou quasi toJtrS os ·liaN lia nos j, •r· 
mes antlllncioli de su:c1dw~ nu Boi.~ de Boulog••e (~·!!um 
lagar preCe: rido pel"s su•cidio~). Fez· me isto g•aude im 
pre~~ãn, e 11m unigr• mel.l qutl r"~idi• ba [(J(J~os aunn~ 
mquella capital, e que era pro!uario ptnsaJor, mt:.as· 
segurou que quasi lUtlos ~~s suill'id.s ti"bao pur Ol••llV·'· 
0.11 p~ixõcs ~morosas ou o jogo. Pdgrtnlo:t lhe eu admi 
rado: Poi~ tm ·~tll<t ter.a 1ão ci.vili-acJ,, :e p aticão.t<~u
tõs suicídios po•· c;,usa do jogo1 Qutr Vru. sabtr o 
q'ue é o jogo ém Paris 1 A11.auhã da~ 11. ao rrieio·dl.• 
ireibusca~ld para. i, mos juntos ao Fr.scali Cone.ff~rt. 
No dia.ap•.az~··O fomos áq•tell,j celelHe t.as~ d~ jogo 
oll.~<.'nos' de.riio• <í'fllos m ·is dd •'ilas h li' 11s , e ti v(:) ncc~
aiao dt: observar os • ffdilus terr.iveis da p<li'x;io aleal•l· 
ri'a. A sala estava cheia de gl'.nl~:~ bem tr~jada, tanto 
homens como mulheres; as perd .• s eráu graudes, e uru 
indtviduo, q•le me p.1receu inglez, bern ve~tidr· e de fi .. 
gu·ra uoliit~, foi tãll ml'.-lrz qu~:~ aflua! Jan~ou sob•e" 
Dl€SU um gr.,nd~ moço de brlilf:lles, e aioc[,. a sorte· Ir. e 
foi'advers.t Ouvi dit.cr que erào c~m mil fran:os. 

·A roHma cous..t éiComecia c,m bS loleria~, e por isso 
a·Françd ac •. IJ .. rrcorn·osjogos, elos quaes auft:ria amitos 
milhõe~ Je fraacos. · · 

Se nã.u podemo$ já rei:nediàr os muitos into·rt11nio~ 
que teem p ovrudo à o jogo, a que .o puvo se vài ave~ 
:;~ndo, ao mtn!Js eropreg,1etims os ilOSsos e~>fürç"s 
para· que se u·~o repitao, não concedendo uem· u'm<~ bÓ 
loteria ma1s, e rrj ·iLando o prcjecto que Se a'cha sobre 
a nresa. E se o il'co.do quer ter e>crarecirot·nlo~, se quêr 
ouvir o parectlr de uw~ com'missão tãó il!ustr• dd como 
a da fazeu•Ja, Jigoe~se approvar o meu requer: rrierito. 

,' A hora eslâ dada ? 
O Sa, p:a.HSIDE:'i'TE:- Si!!!, senhor. 

'O SR. D. l\'iANÓtü.:- Se amarihã hou'~er quem o cr:m~ 
líata,·voltarei ~ diSCUS~ãO; 'e lf' elle DilO merteer O as
Sétlti!lleDIO do· s•mado eontiouard nas miúhas r~flexões 
a· respeito do pi0jecte, que comb,terei emqu;,nto de todo 
me r,ão L!ta1 em as torç,•s. . 

·Dada a hora, n Sr. presidente declarou adiada à dis· 
cuss'ão, e deu para or<~em do dia da s•·guir;ttl sessào a 
continuação da diSCUSSãO adiada e as OUtras materiasjá 
d.esigoada1., 

LeYantou~se a sessão ás~ 3/~ horas da ta'rd·ê, 

~§a sei!Jsão 

EM 27 D!!:. JU.NIIO DE 1860. 

PRESIDENCIA D:J sn.. MlNOEL rGN.A.cio CAVAÚANTI 
. l>K LACÚ\DA. 

Smm ARfo • .-:. Expe·l:e!ltt>~...;. Ordem do dia:-Loterias para 
o Uleiltro ly•ico. llejei~ão do a'diarriento. Discurso· do 
Sr •. D. Mauoel. 

A's 10 3/~ l10ras da m'anhã o Sr. presidente' abriu• a 
sessão, estan l.lo presente~ 31 ·sra. seuadt•res. 

Lida a acta da anterior, foi appronda. 

EXPE~IENTE, 

·o Sr. 1o secretario lett UJ.1o1 'ftl.iio do 1° se~retario da 
c:imara dos deputldot! acomp;,r,Jun.lo íiS seguint~s 

Emenrlas fdws e r.pvrot,arl.!is pela carnar11 dos depullidâ,ç á 
propr·siçoo do senado que mtwrtsa o, go11trno para mandar 
pnssal' carta de wwo·at.is';~·rio t)e c dad!io bra.1ilei1'o ao 
s.ubdíto porwguez Amamo .1J,lximíarw de Figutiredo. 

nortngUA7eS Antonb Maximiano ile Figueiredo, J.osé M~
ria F•·l'l'l'll'·~ P;,l'tor, An•ono José Alves, ·paa e C~ndido; 
CypriHno ol<i Rod1a c, UI o, Jo~e 1\odJ igues Tig,· .. , Joao de 
-\S•I'Bit~LPS, Jo,.quim .Amoni:l do Sor:co•ro, l\I~n.oel Jo~é. 
rltj Mour;o,C 'rl··S Alll·•DIO ri~ CitSLI o PClt!J, Jo:to 1\utonio Mu~. 
nhó~. '•i<Jr•O•d Marques DillS, Aul••nro rle Üli~tira Albcdos 
!),,mingo~ CI:.u lino lia Silv:•, J11ão Ga1p"r dê Oli~êira' 
Ped. c ~o a r: e~: Oramaule.< F• edúico F~rna.ildes P .. es e Ji:ia~ 
da Silva Morats, r~siclent.es ua côrte e provibcia do. 
Rw dr! Lneiro; padre Aotouio dJ Cuulia Lima, Antooio 
de "(·uza D1il!S. padre Aut .. ni,) Gu• des de A1sis, p;;df,e 
J:oré v.,SIJ118• Goo~ç lv.,_s, Manod M.:r.lins d<• Sdv;,, p~dré 
Ma11oel l.:,;:wcw 1\l. nte1ru, Jn1é Vicenlll. e P· dre Bernardo· 
Ba, b"s·rl dt; And_ra,le Pllllo B• andáo, r t'Sideut·~ na. proviu-· 
era ele S. Pedro do R•o-Grande dl) Sul; Ern•·Sl'l Cynlo .do: 
Amar .. ! ne~o .. ny·<:JrÍO ~~ Y·• iJd Ruch;í, resi.irntesl:ia prõ. 
vruci;, d~ s .. nt;,-C~tha• r na;. J.''.~~ Joaquim L· tlienço, Ma
llod d· Froga Sanr .. s, Fr,ncr~ro ~.1a,yue. fe Q;Jndes da 
Silv .• , Fr· .• uci;co J ·é de Olrvcira Mach;,do.l, p dl'~s Mtrnotlo 
Jll3é To·· ··•·s e Jo;é Bento cta Costa, n·Si·itnl"s na provin~ 
cia dt: Mi •:•s Gr;rae~: Frauci~!!O Mar••n• · d,· Jesu~, Jo•~ 
.\nl"lll'l Vltira d., Fana e M .. thl'll• ferrei;:.. da Silva, 
resideoles na f'Jroviocia d11 Espi., ito·Sa••t<J; J. ãJ Ari~uslo. 
da c.ma,··· •csidelll" na província d.e s~r~'re; Joao 
Perei··~ VJ~una; lt·~ideme n' proviocia das Ala~ó:H!; pa• 
rlre Thuruaz Coelho' EstiiJ~, re>:d<!ute' lia piOVÍncia .dà 
P.r~hyba: Antooi•l Pintri Teix'eil'~. TP3i•lent~ na provin·. 
i:ia fi,, Ct->ará; Jo:•quirn Piuto. de Moui·a, rtsi(l,.·rite' na. 
provincia do Piauhy; t\n.tooio M,;rja da' Costil e Silva, 
José p,.,,ncis,~o de Azeved,1, M;•.noel A lve:o Leite,· Joá· 
quim José Videira, Jo~é da B.··ch,a rrado, Kstacio Ma;;, 
no I'! de F .. da ~~ iYi<dJOel Antfllli•• G.omes l~ibw,o, . resi· 
àt·ntHS r.Ja r;,,,vi ncia d.J ~l'a'fcnhao; Antonio dá' Cunha 
M D<lt·S e José F··rrei·a Vaz de Carvalho, re~iJentes na 
UI OVIOCia do :Grao-PaJ:á•; ', e. l\1~Íloel Jo8é G'ointS en~ 
gaja·do ·no serviço da ;.r ma da. . 

• Accrescf:nte-Se o &f·guinte : 
• Út. 2o. E' ta~bell1 o governo autoris~do para man• 

dar pagsar carta de natur~lisaçi\o de cidadao. br?ii.leirà 
aos subditos francezes Fernaodo li:tchelarn~, eog:rjado.no 
5erviço dà a'roüd··! 1\eué J.oseph A·Vti5non, en;;ajaâo na. 
serviço. do tX~I cito, Ca! loiPllilipe Gal Ç"D R·viere, en• 
"dihe•ro r:ívd, rcsi.•eute n~sh Cóite,. c o pa~·!re Antoni() 
FriiUC!SCo Mar~niuk, r.e;i lente. n ~ provin~:a de S. Pedr.o 
do Ri•J Grand~ d 'Sul; ao• subdiws li:e~j.,anbõ ·s. padres 
Oomingt.JS R. •dl'i~uts .e Jú$é V alls de S. Fe' oa~do, · resi:. 
dentes ua rnt!sma p:ov:incia;..aos alle,nães Jolio Roberto 
Lekmano, IZ!rlorü Pau. o dé Oliveira; R.odolpll 1 Schnei~ 
d~r, · eog;•jado no serviço .elo ex.ercit9,: e Chrlsri<âi.n 
Ed~H,lo Wdl1aru Wal}\er., resident .. s na mesma'provincia; 
ao $ubdi1o au>triaco Pedro 'l)bachi,re.id,•ote na pr<!vin· 
ciadu Esp l'lt·· San:o; aq subdito da Conf'ed-raç~ü IIelv,e~ 
tica Ilt!' man TtJJber e. ~o it~II .no Jaoullrio Sequetine, re. 
si~r.Íltei na provwcia de Mioa.;-Ger~eJ! ~o cu bdito orieli~ 
t·l Antonio P,euto Cas~,•l e ao subdrtq 1nglez J. hn 1\Ja~oel 
Geai ti, residtntes na provincia de S. f'ed• o do R1o Grande 
d•) Sul; B. rna,d•!lo Guastav.n,, subd1tn arg-ntino c:uga-' 
j',.do no ser;v;ço da "tn:a'da; e Joaquim qsca• El·t•:r, s1.J.>.• 
diLO d.nam!lrqucz, reuJeu:e na provtncla da Balua. 

c o art. 2° do proprisiç~o passa a ser' 3,o 

« P.JW d~ cJm tra d;)s deputvJos, em. 2l de junho 
d·.: 1860. _; Co,,de de B.1ppendy, pre~idente.-:' Antonio Pe· 
reira' Iiirao, 1° secrdario.- Caruliao 11/endi:'s de Almeida, . 
2o sccr<:talio. • · 

Forão a lmprioolr n.) jornal que p:1blica os tr •. b~lhós 
do senado. . >· 

Corr·parecó' ão no decurso til scss1to mais Mva ~enho~ 
res senadores. 

ORDEM DO DI.\~ 

LOTERIAS p,\.'1\A O TIIE,\TnO LYIUCÓ. 

~ Sttl.nUua-se o art. 1° da proposição pelo seguiote: Continuou a diP.cus~ão, adi11da rela hora n01 ~esstto a:-~le· 
• Art. i,o E' o g•)verHo ~utori~:.tdJ para mandJr pas~ar certtn:c, do requerirnetllO' do Sr. D. M~t;Oel, [ll'l•pondo 

c.~tü <ill naturall;;,,ç<tu do: cid:dáo b: a~ilelro .aos suldito~ q~te ~cJa remcllida á comrnis~üo de f.tzt:n'a. a propu~içl'io 
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da camara d()l deputados qtte eleva a 'H o numero das 
loterlasJá con~edidas ao theatro lyrico deJta cidadtl. 
. Dzda po~ t1~~1.a a discussão~ e posto a votos o reqr1e. 

nment.,, ro1 ri'J!!Jtado, pro11egutD lo purtaoto a 11 discussão 
da refi:rid..t propusição. 

0.-ou o Sr. D. M.iooel. 
Dada a hora, o Sr. presidente declarou adiatlt a dis

cuss:lo, e deu par;. ordem de dia da seguio1e sessão : 
21 discu~são da proposiç~o da camara dr·s dP-pnt8dos 

declarando que o BallCO do n,·.sil fl su;,fl caixas tlliai'S sa. 
c;,brigados a realiz~r suas uotas em moed~ met .. llicll, á 
von1ade d..l portador, C•Jm o p~reo~er da commÍ>t;li, de 
fazenda, e as outras mattrias já dt!Jign~das. 

Levantou-se a sessão ~s !! horas e 50 mioutcs da tarde. 

29n sessão 

algum dia ~n me ~>sqneça dos meus deveres a tal ponto 
c··~n ••leum di:t m" e~queça ~ao e*c~nd•losamente da di~ 
gnJthdr. t1a CiJS~, casrolllgum •ha Deus para punir-me levar 
'' •eu r•gor a pnnto de eurr~quect.'r tanto a minha razão 
q~e ats'm proced;l, po~sa t&mbtm fazer tudo que me 
vt~r. â cabl'ça. Aasim, se V. Ex •. I'Utende que se deve 
C?nsrgn••r este facto na acta, eu .JUII(o que deve ser con· 
~'gnado. porq••e o não e~t~; se V. Ex.. eotende que este 
facto é tanto d~ lantz caprma que não vale a pena con-
s .. gra I.,, th.mhem e1tou co,!lforme. Foi paraist'.l que rou• 
b~1 estes roJnutos a atren'iao de V. Ex.. e do senado.· 

O SR.. PRESIO~NTE: -O eatylo, quan1o qualquer JC• 
nador pede penutssao para fallar Stntado, e o renado 
tacrtamt!nte a1 l)ue a que o f.,ça, é n:io b7er-se declaração 
d'o~so na acta, cumo aconr.l'ceu varias vezt's com o Sr, 
t~eDador Verl(ueiro; mas, se con,·ém ou não alterar-se 
agora tal es1y1o, a casa o decirlrrâ. 

O SR.. D. M.\NOEL: - EntP.ndo, Sr. presidente, que 
a acta e~tã r~d gu111 .como 11e~e estar, s.·gundo o ea
tylo da casa. V. l!:x, Já me prr:veniu,, dizeud? que. nl!o 
era COltiJll)e cons•~oa'- se na a e~ a o lacto mutto tnvial 

PllEslDE~CIA DO SR. MA.NOEL JGNACIO CAVALCANTI DE muito corri,~u ... iro, mu:to Oldlnario, de um mcmbr~ 
LACERDA. dl cas~ p~d1r. h?ença ao sen~du para sentar-se e ccn· 

EM ~8 DE JUNHO DE ~860. 

SUJU31ARIO.- ObtnvaçOes sobre a ac·a. -Ordem do dia. 
Q11estão b2ncaria. Rrquerimento do Sr. Souza Franco. 
Votação.- Discus~ão dot m.<t.eria prmcipal. Discur~o 
do Sr. Souza Franco. 
A. 's 10 B{t horas da manllã o S ·• presidente abriu a ses 

!ão, estando prese o te~ 30 Sl's. sell• do• es. 
Foi lida e posta <m dhcussão a acta da sessão antece

dente. 
O Sfl. VIS~ONDE DE JF:QfTITINBO~IL\: - Sr. presi

dente, não se1 se é de estylo nao se declarar na acr.a cir 
cumstaoci•s que me narec~m d1gou di:' ser mencion.das 
como seja que um dos membros d~ casa p~diu para LI!.; 
sentadodepois de ter fallado certo etpaço de temp.• de 
r.é. J .... go que esta circum·t~nci<t é indisp~-nsavel men
ciOnar-se na acta, porqu~ ella deve aervir de precedente 
para cada um de nÓ.ii é preciso que ~e mec;ão pda mesma 
craveira oa direito11 do~ seoadore~, é preciso que tlla , .. j;. 
a mesma para todos. Ora, Sr. presidente, coroo teremos 
nós um precedente se não d~11iguctrmos na acta o que 
occorreu na sesbã.o·? · 
. Eu disse qq.e era _i~di•pensavel qu,e cadl upt de nós 

tJ!I'esse os seus direttos m~:didos pela mesma cr .. veira 
Supponha V. Ex. qoe Deus para puDir-me eofraquecia·me 
a ra~ão, e que rol! fazia e1quecer uma .vez o r,e1peito qut
~evo á casa ondl! teoho a liconra de s•·ntar-me, e que por 
uso parecia-me convenieDte divagar· sobre um ,,bjecto 
tanto quanto me aprouvess~ par" veo":r a hou; que JUl
gava aJDda op.po•tuoo.propnoj deCt'Dte lDSUllar O car~ctcr 
de diversos .indivíduos que DâiJ teem ~ q11i assento, tornan
do-o.s a.o.s olho~ do sel!-a~o, nào !'Ó índígn..>s,comoitJ,morat:s 
c ~IID?mosoJ, elpprestando-lbes qualidc;des que t:'lles 
pou~rtao ter,, porque Sã(.l homens, rna.s que IJãO são pro
vadas por mim e que realmt-nle Dilo trem : supponha 
V. Ex. que eu façl) isto, porque D ·us para punrr -me 
tir ára-me ou e.ntraquecê;a me a razão· complet!lmente es 
q11ecido dos meus deveres nesta c•s~,' t:m tal caso em llio 
tri,te e deploravel coodiçao, quero que tambem 'me s.,ja 
licito, ~~pois. de f~:~llar um. c~ r to espaço de tempo e na o 
po?:odo cont:n~ar r.or fdttgado, pedir a V~ Ex. que me 
derxe fa(l.,r em famtlta, que me seDte na mmha c11deird 
com o unico fita de div~gar e tomar tanto ttmpo quant~ 
~e for necessarlo para vencer a hora, como 11e es
ttv,cra conversttndll com os meus am•"os. Por que ma· 
ncira, tt nd., já sido isto f~ito uma vez t'lnao me será licito 
fazer tamht'm 1 A. cravtJira deve ~era mesma para se me· 
direm 0'1 ll.reitos dos senadores e para ae enttnJtr o 
1 egimeu to dd casa. 

Por ilso creio que V. Ex. me dará licença para pedir
lhe o se11 conRenllmento (porque, se •e oppu'l.er ao meu 
ped.~o, V. Ex. dc$dejá fique certo que cedo), atlm tle tlc,.r 
CRDIIguado na acta o facto a que 1pe reijro pa1a que, c~so 

t1nuar o st>U d1scurso. A.qui .. atá o meu nobre amiao 
senador pel11 província do Pará, que na camara dos d~
putados por duc.s ~tssG~s Inteiras fallou sempre sentado . ' e a cam~,tra o ouVIa sfmp·e com toda a att"'tlção. 

Ora, eu que nuoea na casa P"di lict nça para fallar 
sentado, mas Dl ressao de ante houtem tinha !aliado trea 
~oras, uma hora a respeito do pr.ljecto que se discutia 
rslo é, o que crêa um<~ oov;, secretarl:t di: estado dua: 
s·_.bre a• loterias, tinha passado ru.J a nL>ite, co~o era 
de ~resum1~, e dema1s I'Stava e~>(ri.1quecido, porque 
qu.ast nào t1nha 11lmoç•do, vim p~ra o .senado para não 
detxar o meu pu:to; m11s, vendo que nao havia reohum 
d .. s nobres senadores com a palavra, n3.o tive remed'io 
senão ~;otreter a atleução do tenallo por dua~ horas 
e, quando nã~o pude mail! fallar de pé, p~di licença par~ 
1enta~-me, nao porque a mmha razão t'Stivrsse' fnfra
quecldn; gr .. ças ~ Dtus,, ~stâ melhor do que nllDCa es
teve; a prova disto fm a manerra por que combati o 
pr~Jecto. Talvez raza.o enfraqul:'cida e prm.:ipio de amolo:" 
lecJme!Jt,J d.e c~rebro teohlo outros, já pela Idade, já por 
molt·sttas, Já por outras razOts que não é preciso expor 
agora. 

.sr. presidente, tenho sem duvida o direito de expor a 
mrnha opln·ão s··m respontabiljdade lrgal; mas nl!o 
t•?Sto e•~apar da moral. Quii,I)'10, Sr. president~, a opi
mào.p~_blica é uml só a respt'ltr' de um indiv1duo, quando 
a. optniao publt~a .diz: « Fulan•1 é um traHnte •, eu possQ 
dtze-lo, *em recetarcomparecer per•nte olribuuhl da opi· 
mDo publica. Um ou outro patrooo dos tratarres, dos ve
lh~cos, p!'dt!lá levar a mal a5 minhas.ex.presspes i mas eu 
nada perco, porque nao faço caso do Juizo que elle fizer a 
meu respetto. 

V. Ex., qu.e é jui~, e juiz rec'p e imparcial, quantu 
vezes tem srdo obngHdo a absolver ladrõ~s e até as
Hassiaos, porque não ba provas nos auto, 1 V. Ex.. sabe 
que o palz todo aponta cerLos inrlividuoa como velhacos 
er.c. ; mas V. Ex. é forçado a julgar segun::lo o alll'lgado ~ 
~~~ovado i e, cpmo J~lt~.o prova~, V: Ex; ,.o se obrigado 
~ ahso.Iver um iudlVld~o QllP, l,llliJhcaclo en) uma gr~nde 
llld~oeJra, e c~~o tal JUlgado pela opiniao publica, to• 
dav1a •eve a fehctdade de que o seu crime se nao achasae 
provado. 
. Quem na paiz ignora o que houve, por exemplo, no in
tnula~to testnteoto do b~rão de Vlll.1 Nova do Minho? 
Q11~m n!lo sabe os nomes dos velhacos qu.: nelle figurárão 
e a quem coube uma parle da pin~ue hennç<A daquelle 
On~d)? Entre~anto to~ os forão absolvidos, graç •S ao e!!· 
p1r1to com pasmo d?s JUizes e ao poderoso patrtmato, qne 
alcançou tamanha VICtoria. 

O ~R. VI~CONDE DE JEQUITlNDONlL\ :- Esqueci
me, l:.ir. prendt~ote, de fallar sobre outro objecto. 

O Sn. D. M~NORL : - De5de já peçp taml.>em a p~lana 
para ot~.tro obJec~o. · · · 

\' 
', •; 

-< 



_j 
p 

J 

,.. 

SESSAO EM 28 DE JUNHO DE 1860 181 

0 Sn. VISCONDE DE JEQUITINllO~DA :·-V. Ex. sabe 
que eu não votei pela reforma do regimento .•• 

O SR. PRESIDENTE: -E' preciso primeiro pór a votos 
a acta. 

0 SR. VISCONDE DE li!.QUITINBONBA: - E' mesmo 
sobre a acta. 

Eu não votei pela nov:a reforma do regimento, e, de
clara~do agora ao se~ado que ~·não vota na, l•tl~ é, que 
vot:ma Cünlr.a, todavta quero ·a verdade daqulllo que 
passou, daquillo que estâ tm vigor. 

t.ante~ente que .ao pretidente della pertence dar a intel
hgeucia dos a1 trgos do regimento~ Hoje o caso é outro. 
H a na verdade doua modos de entender o artioo 3 que me 
refiro; o que sei, pnr ter consultado os Srs.

0 ~utores ou 
com plices, perd6e se· me a expressão, da reforma do 
regünento, e a mór porte delles me d:zem que não foi 
essa amente uo senado, porque então ficaria quasi no 
1oesmo tstado. Não sendo usa a mente dos nobres·au
tores e auxiliares da re!urma, creio que se deve consul
tar .o sena~o para s~ber qual é a verdadeira intelligencia; 
mu·to ma1~ qu11nôo, Sr. presidentl'1 já vão aj>pare-
c~ndo valvulas, por onde cada um se Vlii escapando do 
ngor da 1 elo1ma. · 

Não me opponho, Sr. presidente, a que qualquer dos 
membros da casa falle setJt~ do ; recordo- me de que o 
~r. Vergueiro,, e antes delle ,um outro nobre senador, cu
Jas luzes cre:o que todos nosrecfJnhecemos e cuj:t perda 
lamentamos, ta ilav ão sentados; e eu mesmo talvez tenha ·':.
de ped·r ao ~enado qne me conceda esta graça, para po-
der falia r ma1s alguns minutos no estado em que me acho: 
portanto, não é comra isso qne me declaro ; é ~óa:eute 
para se consiguar na acta que 1e deu permissão de fallar 
seu ta do qu~ndo não havia stnado7 quando apenas hayia 
12 a 15 mtmbros, e por isso u senado; nem tacita, nem 
expressamente, podia dar o seu 11sstntimento. De:ste di· 
reito é qu~ quero tambem usar, porque pódtl ser que .co• 
m~ce a d1scu~são com vigor e me ac!:le enfraquecido de· 
po1s de ter usado e abusado do dirdto de fallar. Peço, 
pois, a V. Ex. qne haja de consultar ao senado sobre este 
ponto, que me parece importante. · · 

Nao creio que seja objecto de indicação; entendo gue 
o ~ena do pó de já deliber~r sobre elle ~ont'orme entender• 

V. Ex., q11ondo se discutiu a lei sobre a creação de 
uma nova secretaria de estado, deu por adiada a d1s..:ussao 
logo que se coocluirão as quatro h o' as do regimento, não 
tendo ninguem pedido apalavra. Agora aconteco:-u o mes
mo ~obre a di1 cussão de }lootem, e é por isso que ttm 
ligação com a acta; nãtl tendo uinguem pedido a palavra, 
V. Ex. com tudo 'declarou ~dia do o objecto. Ora, eu en 
tendo que, na !órooa da nova reforma, não podia V. Ex. 
declar;.r o objecto adi<~do ; mas era obrigado a per guDtar 
se o objP.cto estava suffi :ientemente discutido; nilo ha
vetJdo quew pedisse a {>alavra, pôr a votos, e, não havendo 
c:~sa, dar por encerrada a d1scu~sãt•, porque no regimento, 
como V, Ex. ter â a boadade de verificar, não se põe a 
condição rle se ter ou não terminado as quatro horas de 
sessão; lá se drz que, quan.io não houver quem peça a 
pal.tvra e for-:oe votar e nao se athar casa, a discussão do 
objecto ficarâ enjlerrada. Isto é o que diz o regimento, 
e diz com toda a ra~áo, segundo os priccipios s~guidos 
por aquelles que votârào pela nova reforma. A d1scusoão 
é que póde ,embaraçar que o objecto seja votado; uma 
vez que nã6 ha mais quem queira fallar, a discusbão está 
fi11d~, e e~;~tJo deve· Be votar: por consequeucia, é acto 
continuo, e sabe V. Ex. as grandes vantagens que devem 
resultat• e as desvantagenJ, uma vez q11e se espace, que 
se demore, que se separe a votação da rliscusaão; as 
idéas estão mais claras, vota-:se com conhecimento de 
causa, etc.: por isso, uma ?ez que as quatro horas estão 
completas e que não ha quem peça a palavra, o novo 
regimento exige que se ponha a vote~, e, não havendo 
casa, se declare a Eliscus?ão encerrada. Se esta é a in
telligencia dirão aquelles que votárão pela nova íet'orma. 
Eu de~de já declaro queo, votando contra a rerorma, agra· 
deço a V. Ex. a interpretação benevola com que adoçou 
u~ pouco o seu rigor. Póde V. Ex. ficar certo de que 
htr de levar em conta esta intelligencia benigna com que 
V. Ex. adoçou a reforma. Mas eu quero a verdade daquil!o 
que se votou, e por iaso é que tomo a hberdade de pedir 

O SR. PRESIDENT~:- A intdligeccia qus eu tenho 
dado â reforma do regimento desde o primeiro dia de ~ua 
execução é que só :e deve con.iàerar encerrada adis
cussão quando não houver na casa quem tenha a pala
vra e .11ãv se puder votar por falta de num~ro no decurso 
da sessão; mas q ut>, quando Isto ·se v0ritlcar depois de 
dada a hora, deve dar· se por adiada, e não por encerrada, 
a discussão. Reconheço toda~ia que o lirtigo admitte 
duas diversas in:elligencias.... · 

a V. Ex. que consulte o senado sobre a verdadeira intel
liseneia que se deve dar .ao artigo a que me referi, e, 
neste caso, se f<~ç.a a declaraçl!o na acta de hoje, para 
por. elle se regularem as questõe:s em que vamos entra•, 
atslm como todas as outras. 

Sr. pre=idente, ainda estou na millha mesma regra, e 
vem a ser que eu quero uma só craveira p·na todos 
e que o regimento seja entendido de maneira tal que não 
dê mais direito a um do que a outros. Desde já declaro 
a y. Ex. _que de hontem em dian~e julguei·me com di
rello de divagar da3 questões que discutir tanto quanto me 
parecer, bem entend1do, ·se Deug me tirar o juizo, se me 
n1oditi1:ar a razão, =e Deus me fizer esquecer dos meus de
veres para com o ·senado: hei de contar historias e fazer 
tr!lvessura,, ~entar-me, insultar a Pedro e a Paulo, â 
mulher honesta, e tanto mais ... 

O Sa. PRESIDENTE.: -Isso não é parlamentar. 
0 SR. VISCOl'iDE DE JE-QUITINHONBA: -Isto é, Ee 

.Deus me ti r~ r a razão para punir-me; e ta•Jto mais 
quanto, Sr. prcsidrnte, ttnho a grande garantia de não 
poder ~er chamado a jurados e na.o poder ir responder a 
um tribunal pel:~~ injurias c calumnias que dirser, satis
fazendo por essa f6rma os sentimentos de cobardia que 
envolvem um proc~der deasa o dom. 

Eis o que, Sr. presidente, eu desejava mail dizer: isto 
é, que V. Ex. tivesse 2 bondade de oll'erecer á considera
'Jfto do senado. Trata.- se de dar uma intelligcncia ao re
gimento; eu sou adverso a que a maioria do senado in
ter prcte o regimento; tenho ncst;~. casu m~te11t alo com;-

0 Sn. VISCONDE DE ADAETÉ:- Não apoi!ldo. 
O Sn. PRESIDENTE: - ... mas, na duvida, eu lhe dei a 

que me pareceu mais favoravel e benigaa, que é a que 
não restrige.tanto a discussão, como enten4o que se deve 
sempre praticar em casos taes. Entretanto p'óde ser erro
nea a m~nh~ opiu~ão, ~ ~6 ao senado compete à~cl.~i'ái' ~
verdadeira rntelhgenc1a do arttgo que fez suscitá+ esta 
questão. 

0 Sn. VISCONDE DE ABAETÉ: -Peço a palavra. 
0 SR. D. M~NOJ!L : - Já pedi antes. 
O Sn. PRESIDENTE: - Lembro aos Srs. senadores que 

pela ordem não ~c pó de falia r mais de uma vez. 
O SR. D. MANOEL : -E' sobre a mesma questão. 
O Sn. PRESIDEl'll'E : - Então tem a palavra. · 
O SR. D. MA~OEL :- Eu n:Jo diue uooa palavra con· 

tra a It:!'orma, é verd;de ; não julgo que fosse objecto 
digno de occup11r nlinha attençúo; contentei~me com 
mn voto symbulico; considerei-a til o in•lgniftcante que 
não devia fc~llar sobre ella j ma:~ !.leguei-lhe o meu voto; 
hoje faz parte do nosso regimento,. e hei de cumpri la. 
Vamos ler a ret'l!rma e examinar as razões della: (lendo) 
• Qu~ndo na discussão ele m<:tería principal nllo houver 
n<~ casa quf'm tenha a palavra e nllo se puder votar por 
f<dta de numero dH-se-ba por encel'rada a discussão, e 
se votará na seguinte se~são. , E~aminemos o que deu 
occalião a esta reforma. 

Seuhores, reconheçamos um facto, que é de todos sa
bido i eu quasi nuuca o prat1quei, e por isso posso fallar 
com toda a liberdade. Acontecia que se retirassem da casa 
antes da ho1 a tantos senadores que, quando V. Ex. por 
dilferentes vezes tocava a campainha pora pór á 'Vota9ão 
o objecto, não havia nun1ero ; Isto não era de proponto, 
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porque era feito por quasi todos os nobre' senadores; 
quantG a mim, poucas vezes o fi,, e qu;;ndo me retirava 
era ou por incommodo ou por outro qnalquer motivo 
p!ausivel, e nunca o fiz sem dar parte ao Sr~ presidente. 

E1 verdade que os oradores de um e outro lauo, isto é, 
os que su~tentavão ou combatião o ministerio, prevale
ciiio-se da retirada dos ~enadoreç para uãu prüseguirem 
na di~cus!ão, ou j.lilra não tomarem a p:.lavra qu:.udo lh• s 
pertenci&, porque di2ião : • Não tenho nect'ssidade de 
matar· me; a hora está adiantada e vou f~llar em uma 
occasiiio em que p1~ucos me ou vem: pa1 a que p€rder o meu 
tempo 1 • Por is$0 deixa vão de fallar; não havia numero; 
a dhcusslío não proseguia; mls os oradores não perdião 
a sua vez de fallar, porque no dia s.:guinte podião d.J 
novo pedir a palavra. Quer•~ndo·se obviar a isto, COilSÍ· 
gnGu-se a dispo~ição do ~r:igu que :lcabei de ler. 

Note V. Ex:. que o fim <li-ste a1tigo não era que conti
nuassem os trabalhos depois das quatro horas ou que 
houvesse a "Otação; pelo contrario, era qui! ms quatro 
horas se votasse, por não havtr um só or~dor com a 
palavra. Mas, ~::~gotaúas a~ quatro hor;1s, como se poderia 
exigir isto, aeuhore:s? p~ra que fim? Portanto, V. Ex. 
entendeu perfeitamente bem o regimento. 

Eu não hço que~ tão disto, nã.o me importo com a in · 
telligencia d.trerentc que se pos~a dar a emi arugo, por· 
que estou disposto a falh:r poucas vezes e a, não repetir 
o que pratiquei hontem, e, se o fizer, a ruillha aaude 
póde soffrer considerava! alteração. Eu n5o quero rht:'gar 
ao estado a que outro!! teem chegado, não pelo e~turlC>, 
não pelas disco>:oões, ma$ pür outras causas conhecidas. 
E' verdade que fiz um esforço h ontem ; mas ti-lo em àefe•a 
da mais juita, da mah santa das causas. 

Sr. presírienle, se uo paiz não tivessemos um jury que 
é nimi:llmente c• n·ie~ceo .lente, se certos homeu• na o tive=
sem privilegies, e pri~Hegios giancles, tstou pHsuadido 
que, tmt'regues ao julgam~nto de juizes rectos e il:npl:lr· 
ciaes, já h a muito terião suiTrido a p~:ua de seus crimes. 
Que import~ que os juize$ de direito appellem? O procr,sso 
entra em novo julg:.meuto, e o ::c-:usado é de novo abs(;l· 
vido. A J~i t~mhem exige uma tal eviJencia e prova que 
com d:mculd.;de se pr,dem j•1lgar p•oced~n!es as ra1õe~ 
do juiz de 1.4 instaocia quando o processrl sóbe ás rêla
cõe$. Ei:o a razão por que temos v isto fi r arem impunes 
êriroes gravissimo.5, sendo os seus autores indigitados pela 
opiuião pubiica, que rara~ vezes te eugma. 

Se o ju·y tivesse outro proced.imeuto, certos tratantes 
não and~rião pel<is ru~s de>ta côrte figurando em opli
ruos coupés; ha muito fstarião hab:tando eru uma man 
sarda n~ casa de correcção. 

O Sli. :t>RESIDEl.'iTE:- Não é sobre esta queslil:o que 
tem a paliivra o Sr. senador. 

O Sn. D. M.ANOEL: - Senhorc·s, é um incidente que 
vem muito aproposito, e já se f;d!ouaqui nelle. Portanto, 
jú V. Ex. vê que o nos;.o rua i é qtte C(•J Lüs homens oão 
~ejão j ulg..;dos por juizes, por exemplo, como V •. Ex., 
porque, se o fossem, não é possivel Cftle já não estives
~em no lt'gar design<~do pela lei criminal para os per~ 
versos. 

Concluo dizendo que V. Ex. I.'U!endeu bem o artigo 
das ultiro.~s reformas do regimento e ped.mdo-lhe que man
tenha a sua decisão, emquauto outra cousa não for deli· 
berada pelo senr:tlo, pelos meios competentes, e Dão pelo 
tal recur!o de que se preteude laoç:.r mão; recurso que 
V. Ex. não de'le ~dmittir, para se não vPr o regitmnto vio
lado a c~d~ momento. Senhora~, na que~tiio da ~holição 
dJs loterias reprcsent~rei lle$la casa o papel qne repre• 
sentou Wilbefurce Dl camara dos communs n:t questão 
relativa á aboliçllo da e~ c r avidào. Todus os annos, em
qualto tiver forças, erguerei a n!Ínha voz contr:1 um jogo 
túo immoral. Entrego ao dc>prezo o i uizo d0s velhaco• e 
dos seu• protector~:~, sobre cujos f1 ontes a opinião pu
blica tem l.t.nçado o ft:rreLe da ignomínia. 

O SB.. PRESIDENTE:- Senhores, já r.lCpuz como en 
tendo a reforma do regim('nto, e que dL~sde que ha du
vida deve o senado resolvt-l:J, para ficar consagrado como 
Bf.! deve proceder, e livrar.r.ne cu ~s~im de d:lflmlti;.,cJ·:~ 

e embaraços, e até da responsabilid:..de moral que d;,hi 
me póde resultar. Nilo tenho, portanto, a menor duvida 
em con ultar o senado sobre a verdadeira intelligcncia 
do artigo, para se rrór termo de uma vez a tal questão. 

O SR. VISCOillDE DE ABAETÉ :-Principiarei por 
perguntar 3{-', 3pprovt~da a actrl corno está redigida, fica 
estabelecida a intelligeucia que V. Ex. dâ. · . 

O SR. PRESIDEl'tiE: ~A intellig~nda que en dou fi1:a 
suh~i~tindo emquanto o ~enado não resolver o con
trai i o. 

O SR. VISCO:NDE DE AllAETÉ : - Acho que a questão 
v;,le a P'·ua de ser b~m discutida, .para poder o Hwado 
dar urna decisão acert:td~, quando V. Ex. nfio adrnitta 
uma modificação no modo por q'l6 tem procedido. 

O Sa. PRltSIDBNTE: - Não o posso fazer, porque lls
sím o 1;nteudi, e devo ~br cohe1 ente. 

O SR. 'VISCONDE DE AnAETn: - Como receio que ~e 
d~cida esta que:.táo &eoo que haja uma di~cusEão maíd 
prolongada que a esclareça, e como eu não de~ejavel 
nesta occasião demorar o debate de um objec~o .tão im
portante como aqutlle que está dado para ordem do 
dia, por i~so me persuado que a approvação da acta não 
:auccJonará a iutelligencia que V. Ex. tem dado á Je
forma do Jegimt:~nto. 

O Slt. Pl.l.l!SIDENTE : - Seguramente. 
0 SR. VISCONDE DE ÀBAETÉ: -Eu' espero que não 

ficará senccionada esta intelhgencia, embora a aeta ~eja 
:lpp!'ov< da; r, o r Íb~o. lillli~a r-r~ e-hei a fazer muito li
geiras observações a 1Dtelhgenc1a que se tem dado á re
fulma do regimen!o. 

Prote>to cootra esta iotell:gencia. B.ecooheéo ~s luzes 
de V. Ex., recouh~;ço que V. Ex. procede da m:1neira 
que entt:nde, qut: é mais conforme õ;~O que p&seou; was 
estou CCil.lVeaJcido qne V. Ex. não tem razão. ( .4 poiados e 
não apoiados.) Estou convencido de qne o artigo da re
form 1 não ~dmitte duas intelligr.ncia: ; é muitíssimo ela .. 
ro. Diz o artigo: (lendo) • Quando na disctmão da ma
teria principal não houver na casa quem tenha a palavra 
e náo se puder votar por falta d~ ntu:nelo dar-se-ha 
por encerrada a discus8ão e se votará na seguinte ses
são. • Supponlwmcs que não tinha havido no regirn~:nto 
refvrma alguma, que a ses~ão ti11ba durarfo qu&tro ho
ras, e que no fim das quatro horas de sessão, ttndo fal
lado o ultimo membro desta c:.~s~, n~o hav,ia outro se
nad,.r com a palavra; o qlie faria V. Ex., seguudo o 
1 egimento antigo ? 

Perguntaria !le havia mais alguem que qui1esse a p:~
lavn, e, não havendo na ca~a numero sufficiente .rle 
membros p;,.ra votar, V. Ex. declararia adiada a discus
são, pelo motho de não ser pos~ivel votar-se por fnlta de 
numero de senadores. Ora, a reforma. o que declara? 
Não diz senão que, quanrlo se tratar de pôr á votação um 
objecto e se verificar que não ha numero para votar, 
nao bavendo nenhum seuadür coro "' palavr:~, V. Ex. de· 
chre que a di~cu~são fica encerracfa. O encerramento é 
a consequencia de não haver numero para votar-s.e. 
P01tanto, $6 bontem, quando acabou de fallar o nobre 
senador pelo província do B.io· Grande do Norte, não 
havia 1.1a casa roais nin~uem coro a p:ilavra, nem numero 
de mimbros 'utlicúmte para votar.s?., parece evidente 
que V. Ex. dr~via declt~rar encerrada a discussão, como 
j6: deveria ter feito na ses~ão antecedeote, quando se tal· 
!ou sobre o adiamento, quando não havi.t m~i~ nioguem 
com a palavra e na casa não havia tamb~m numt ro de 
&coadores para votar-se. A votação é acto successivo ao 
termo da di~cussilo, e pela refornw, se não pôde votar-se 
por f:~ll.a de nun1ero, encerra-se o debate. 

Ora, de mais a mal>, V. Ex. permitta-mc que lhe lem· 
bre que o artigo de que se trata é idtnltco ou sarne· 
lhante a um do regimento da camara dos der:ulados; e o 
lJUe é que se prattca na camara do~ deputados? Prati4 
ca-se exactamente o que :;cabo de dizer. Se no fim da 
~cssào n~o ha m·jis nenhum deputado que tenha a pala· 
vra ou qlJe poça a ptllavra, c &e não !la llUDlt)IO para :e 
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:votar sobre a matcria, o presidente d.eclara que a discur
.cussllo está encerrada. : 

Co11tra esta· intelli,encia ninguem tem reclamado na-1 
quella camara; é uma intelligeacla que tem sido dada desde: 
que principiou alli a (•Xecuhr se a reforma. Ora, V. Ex., 
que respeita tanto os precedentes, que os consulta, que n 
JFrige por elles, não acha que deve ter. muita força este 
precedente que se encontra na maneira pr-r que se executa 
na camara dos deputados um artigo . identico ru aeme
~bante ao da reforma approvada pelo fenado 1 Parece-me 
que sim. Entendo que, re 4ouvesse alguma duvidasobre 
:a intelligencia litteral deste artlgfl, d11vida q.ue.eu nãc 
posso descobrir, teria V. Ex. para seguir um precfdente 
ae grallde importancia, relo quàl conviria com preferencia 
• gae se regulasse. 

·Portanto peço licença a V. Ex. para não me conformar 
-cow a intelligencia dada pl r V. Ex.; a intelligeacia litteral 
.que deve ter o artigo de que se trata é ersa que damos, e 
nem pôde ~e r outra na minha opinião. A intelligencia que 
V. Ex. tem dado não ha de por certo annullar inteiramente 
ós :t:eratl.cios da rtforma; mas ba de infelizmente.modi
fica·los-.por uma ma'll.eira que não me parece estar de 
accordo c(!m o pensamento da maioria do senado que votou 
este artigo. Esta é a minha opinião. 
. .O SR. SOUZA. RAMOS:- Pedi a palavra para r.ec1amar 
,pela ordem. 
· O queé que está em discussão 1 E' a acta; e eu entendo 
,qne, qualquer que seja a intelligencia que se dê ao àttigo 
do regimento, eata questão não tem relação alguma cem 
~acta. 

0 Sn. PRESIDENTE :- E' verdade, 1 ú 
. . ~ 

O Sn. SouzA RA!\IOS:- ·1>,.' acta diz' o que aeon!eceu, 
~.a historia dei do qu.e se passou, e mail nada; ora, I?er
gunto eu: E.' ou Dão verdade que V. E~. deu por ad1ada 
a discusaão das loteriás .? E' terdade. Lego, vem .tór~ de 
proposito a questão que se tem levab.tadl'· (Apoiailõs ) 

,.0 Sn. D. MANOEL) - Tem toda a razão. 
.O Sa. SouzA RAMOS : - Pedi a palavra para regar a 

'f, E~. haja de retirilr da discuu:Io este incidente. Se clle 
. coDtinuu, o senado 11ão se occupaz.á hoje com outra ma-
teria.. · 

0 SR. VASCONCELLOS:- Peço já a paiavra. 
,O SR. SouzA FRANCO: - E11 tamb~m. 
0 SR. D. MANOEL: - Que duvida I . 
O SB. SouzA RAI\IOS: - Estou inclinado a au,tentar a 

i;ntél!igen.cia qu.e V. Ex. deu, e txporei as raz.õ'es por que 
.assim procedo; os outros no bus senadores quereráõ falia r 
DO mesmo rentido, e outros centra a intelligencia que 
S. Ex. tem dado: portanto, se o senado não quer perder 
a 1e1slio de hoje, destinada para um objecto muito impor
tante, é indi•pentavel que V. Ex. retire da discus•ã.o eate 
Jl!cidtn te. 

.0 Sn. D. MANOEL : - Ordem do diaJ 
.O Sn. SouzA RAMOS: -Já vê S. Ex. que pedi.a palavra 

p,ara reclamar pe:a ordem. 
O SR. PRESIDENTE :- Eu já o pr.eteadia fazer, sub

metteiido a acta 'á approvação, pois que realmente nada 
~em com a Je·gunda questlo (apoiados;, sobre aguai veJe
.mos depoia que marcha re deve seguir. 

0 En.. D. MANOEL:- V. Ex. é quem decide. 
O Sn.. PRESIDENTE: -Os aenhore•, pois, qae approvlio 

a ~cta como se acha redigida (apoiados) q11eirll.o levan· 
tar-se. 
· Foi approvada. 

O Sn.. Pn.BSIDBN'l'B : - Resta-nos agora a aegunda 
questão. · 

O SR. FERRAZ (p?•esiàento elo conselho):- Sr. presi
dente, n!Io devemos dtmorar a discussão da materia que 
·está na ordem do dia, e cuJa importancia todos reconhe. 
cem. Nada mail &imples do qúe a queatllo de que ae trata; 
é apmas um recurso da decisão de S. Ex. para a do senado, 
porque a.lguns Srs • .seDadores .ente11.dem (c: eu sou deste 
J).Umero) que a iutelligencia que V, E.x. q1.1er •st~b,lec~r 

n~o parece a mais regular. Entendo que DÚO·fÓ]e hlver 
nenhuma dbCUSSliO a este re•peiio, pOlque DãO I e apre
sentOU nenhuma m(.ç~o por escripto; o que sómente pó de 
haver é uma v ... tação do ~coado. 

O SR. PRI!SIDENTK:- O que resta saber é se o Sr. 
"'iscc..nde de JequitinhoDha q11er iute1 pôr com eiTeito o 
recurso.... · 

0 Sa. VISCONDE DE JiJQUITINIIONlU : ~Sim, senhor, 
porque t:.lvez que hoje inesmo teJ..ha applicação a deci:IIo. 

O Sn. PlliSIDE~TB : - .... e se o caso é de recurso, par~ 
'er coosultado " senado. . 

O SR. D. MA.NOEL :- Ordon elo dia, Sr. pres:dente: 
vamos ac.cupar a atten~ ~o da c~man com cousas ~ériae • 

O Sa. Sou~! FRANCO·:- Se se illterpõe o recurso,.in· 
a isto pela p~ lavra. . . . 

O SR. D. MANOEL: -:-Sem''· discussão n1o é possivel, 
Sr. preaidente; ordem do dia. . . •. 

o SR. visÇ•>NDB DE JI!QUI',I'INIIO~IIA: -·A questão 
não p.óie ficar assim. .· .. 

O SR. VASCONCELLOS:- V. Ek. permitta que -eu 
faça pela ordem breves ponderações, para demonstrar que 
o arbítrio que se qaer tomar uão me parece· o mais 
regular. · . . 

Trata·se da intelFgencia de um artigo do nosso regi
mento : e qual é a maneira regular de rero~mar o regi· 
meuto? E' mandar-se á mesa uma inllicação (apolatlos.)J, 
haver sobre esta ind:cação parecer da mesa, e :e1te pa .. · 
recer ser ducutido e v~Jtado pdo senado. Tud9. o mais.é 
tumultaarlÕ, tudo o m~is é lóra das rfgras ordhmias da 
discussão. 

O Sn. D. MANO EX.: - Querem demorar de propo:ito a . 
questão b:,ncaria. · · 

O Sn. VAsco~~BLLOS:- V. E.x.. nã.o té que o·Sr.vis· 
conde de Abae té levalltou-se e ex pendeu os mo ti vos.~ elo 
quaes entende que a iotelllgencia gue V. F~ .• deu. ao 
artigo do reg•mento não é a verdade1ra? Os q~e. segu~m 
a opinião contraria n~o terão n:otivos muito .p•n·lerosos · 
para $Uitentar, como eu, por exemplo, susteQto,.que V.Ex. • 
tem cumprido rigcros:·~ente .o rfgime,nto ·u.ésta parte 1 
Como é possível q1,1e por uma simples votação do ·seria i o 
decllremos a inteiligencia deste ~nigo 7 • 

Qu~l foi o pro?edimento ~ue teve o n,9,p~e senador 
que propoz a rt forma do reg !Jlento? V. Ex. ha de-recor:. 
dar-&e de que o-fiereceu um~ inJkação; esta indica_ç~o f~i 
submettida â conrideração de V• Ex. e dos outros :enho
res qu~ compoem a me~a, ~ouve paucer, estabeleceu-se 
uma ducussao, e depoiS d1rso votou-ae. Mas V. Ex; re
flicta que. agora nll~ h moção neDhuma e gue a hor:t"para 
os requer1.mentos, Indicações e proJecto I Já passou;· 

Por conseguinte, o yerdadeiro expediente a ado plaNe 
é entrarn;~as na ordem do di~. e qualquer dos illu'stret 
senadores, ou mesmo o nobre senador pela provincü·.de 
Minas. Geraes, que já se declarou crgão da n;~aioria nrsta 
questão, poil disse que a m.:ioria do senado entende .COA· 
tra o parecer de S. Ex. o regimento; este n bre senador, 
digo, 011. outro qualq\ler, se encuregue de formular um:. 
i11dicação que sirva· 'de baae para o deba~e. ·· . · . ·• 

Entenio assim que V. E~~, declarando q.ue passamos á 
oidem di) dia, procede1á r~>gularmente, e por islo peço 
que me de&culpe estu obsernçtie,, · que não h!nd~m 
senão a demonstrar qae nó,, sem discuslâo :.lguma e por 
uma votação, não devemos est~bell!ctr a int~ JJ'.g-,ncia.ch 
lei da casa. Eu não entrei ua discussão d.a materi:.~, por 
me parecer que não é propri~ da occasi~o tratar della. 
Este é o meu voto, e para consigna lo p~d1 a palavra •. 

O SR. PRESIDENTE:- E'' exacto que só aepóde alte· 
rar o ii additar o regime11to por meio de indicaç.ão: mas a 
questão agora é .di vem, porque não se trat!,l. de ~lteraçao 
011 addiçao, e s:m da Jnte!ligenci:t do regimento. Mas, 
como quer que sej2, CODtérri pl~Sarmos â ordem d.o dia 
(apoiados), para se Dlio consumir todo o tempo da ees· 
aão com eata questão, que tlcará rem·vada para outra 
ccca1Uo. 
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O SR. VISCONDE DE JEQUITDHIONIL\.: - Peço a pa· i O Sn. D. ~ANOEL:- Dê para qrdem do dia ·em que 
lavra pela ord•·m. · - i der as lotenas pata o theatro lynco i será uma quest~o 

o SR. PRESIDENTE :-Pela ordem só se r óJe falia r uma: prévia. · 
ver, . 0 SR. PRESIDENTE:~ Ordem do dia! 

o SR. vrsaoNDE DE JEQUITI:-;-no:::-.'I-rA: - E' i ara saber o o SR. D. MANOEL : _.,. Muito bem ! 
que V. Ex. resolveu a este .rcspe;t•J, 

O Sn. PRESIDENTE: - Rei.ohi nne se devi:t pmar á: O Sn. VISCONDE n:rl JEQUITili'IHOimA:- Não é de certo 
·1 na sessão seguinte~ 

ordem do dia, fic:.:ndo re1erv:~.d<A eHa quettão para outra 
occ~sião. · 

0 SR. VISCONDE DE JEQUITIN'HO:t-."lll :. - IstO é q~testão 
inteiramente de ordem, · 

O SR. PRESIDENTE : - Niio é tanto assim: é questão 
de intelligencia de ug:mento, t<·b e a qual rnuitoli ze• 
nhores p.edirão a palavra pró e coutra. 

O SR. PRESIDENTE : - Será na seguinte ou em outr.a 
qualquer. 

o SR. D. M.A.NOEL :-E que tempo se tem p~rdido r 
Não houve expedientr. . . . 
Ficou $Obre a me~a a reJacção das emenda; do 'e nado 

á proposição da cama1;a dos deputados q.ue tcrêa.•uma 
nova sycretaria de estado, com a ·deno:minaçã•'> de .se• 
c~et:ma dõl esta~o dos n·egocios da agricultura) commcr • 
cto Ql c.bras publicas. 

Con.parecêrão no decurso da msão mais lQ Ss. ·sena. 
dore$. 

ORDEM DO DU. 

QUESTÃO BANCARIA. 

O Sn. vrsco::~DE DE JEQUlTI?\HOl\IIA:- V. Ex.. tfnha 
a bondade de ·'e r no regim~nto ·qual o processo que se 
deve ~fguir quando algum senador appella do Sr. pre· 
~idente p~ra o $ena 'lo. Não me recordo do artigo do re· 
gimcnto que marca .o processo relalivameute áJ questões 
de ordem ; m;.s crero que, ~pp\!ll::ndo qualquer 'ecador 
da dcci~ão do Sr. presidtnte para o sensdo, não ha dis 
cussão ; e, se e~ta hypothese não é clara no regimmto, 
me parece que asúm o pede a razão. ' E ·. 
· Senhores, est;: questão poderá fic~r indecisa, q11ando: t:Jtrou em 2a discussão a p'ropo~iÇão da c:miara do!l 

hoje memJO sua decl&ão roderá ter applica~ão? ·são deput~dos decla-rando que o Banco do Brasil e suas cai"' 
questõi:s estas que, uma vez Ievanlad:A,, devem aer re- xaz fi:!aes ~ão obrigados a reaiizar sua:~.notas em moêd~ 
!Ohid,s. Se o senado e&tivuse tacltam~nle consentindo, m~tallica, á vontade do·portador, cvm o parecerda com· 
c.omo fez :tnteJioJmente, na decisão tomada por V, Ex, missão de fazenda i começ~ndo-se pelo art.1° e seus pa• 
elta dechão poderia continuar; mail, àesde que é posta ragraphcs, com az respectivas emendas da commis$ão, 
~m duvida, cumpre que baja uma vctação do smJdo, que farão apoiadas, e Da$ quaeg e~:tão úmrrehendidas a$ 

S. Ex.. já declarou q11e continuaria 3 pr~t!car do .rucs ~presentadas pelo Sr. Silva ferr:;z na 1.a dizcussão. 
rr.o modo, po1 que a intelligencia que d;;v ot ao artigo do O mesmo Sr. Silva Ferraz mandou ·á me~ a anc guintss 

'rr gimcnto era C!h~ d" suas con•·icçõe.•; hr.je ha de ter 
log&r urr.a discussvo. qne ha de levar toda a hora, e no ,· · Suo-emendas cís da com-missúo. ·. · 
tlm S. Ex, praticará o mesmo, que pó]e ~e r o centraria « N6'a:rt. 1. 0 sejão &ub~tituidas ~s p;tlavr~s- caleulàda 
diametralmeate da opinião da m~ioria do senado. por trime~trc, ete. . . . . 
- O Sa. PaBSIDítNTE:- Em qu•lq11er occ2s:ão pórld « No § 3o do art. 1o das emend:~s da commis'~ão s'libsti· 
recorrer· se das dechões do presidente nos cases eri:J. q11e tuã,>· se as palavras- serão cbrig.,dos, •ttc. · · 
o regimento o permítte; ma! é melhor deixar esta quts· For~ o apoiadas e entrárão cocjuoctam-en:e €1~ âiiJ· 
tão para cutro dia. c ussão. 
· O SR. VISCO~Dl!. DE JEQUITINIIONUA:- E' o que fiz 0 SR. ''ISCONDE DE JEQUlTI~IIONHA. (pela o,·de·;n}:...:. 

hoje; e, $C o fizer no =a Lu. do, h a de haver o mE>smo que S:. preddent~·, ·~dejo sab~:r o que e$ tá em di&cussã_o. 
b(!je. N~o tlzoutr<~ c, us<~mo:is do que reconerda decisão 0 S 
deY. ~ ~~ p-ai'a o senadLJ ; hoje V, Ex. me diz que reccrra R. PRESIDENTE·: -E' o art. to_ do projecto, assim 
em outra occ;;~ião, e, te eu recorrer no saLoado, V. Ex. como a emenda af·relentada pela com missão de fazenda. 
me dirá a melm• cou~a. Isto e·~u1pa~a-Je ao caso daquelle cem os seu~ paragraphos. 
que põe em sua casa de negocio- Hoje não se fia, O SR. VISCONDE mi JEQU!TINHONHA.: - .Então ó o 
~m~nM. sim. art. 1° do projecto que Yeiu da camara d:o$ Srs. deputado~, 

Não me estou opp• ndo, nem quero oppor-m:e, nem com o a1t. 1° das emendas e todos os 'tlUS paragraphos~ 
dhcutir a inté.\lig~ncia dada por V. Ex. a esse artigo do Peço a _V. Ex.. que me dig01, se em sua,cCinscieucia acha 
regimento; o qu~ desejo s?mfnte é qu.e aquillo que ae connexao entre to~os e~M .pa! agrap1os da emenda~ ou . 
dsltberou com a reformaseJa uma verdade. · · pelo_ meaos analogta. .. . . 

Portanto, V. Ex. &orne em consideração este objecto Nao ha tal connexão, e nem mesmo uma ~nalogia t•l 
como recurso, consulte a casa, e a maioria dectdirâ. que possa austentar a mesma dircussjo. Mas n'ão creia 
Veja V. Ex. bem o regimento; partce ·me que elle diz que V. Ex. que t:nh~ por fim offerecer requerimento algum, 
das deci. ões do Sr. preside11te recorre-se ·sem discussão. nada; eu detxo uso, porque, :eomo estou ·doente e n'ão · 

O Sll. PlESI-DE~TE:- Sem duvida; mas 0 qae resta pos:o entrar na discussão como detejára, não faço ~enão 
nber é Je o caw é de recurso. o art. 5o do regimento , despertar a attenÇão do senado. Mas é extraordinario, 
que pauo a ler, combint~do com os arts. !!6 e ~7, ao Sr •. presidente, que ~e ponha em um mesmo artigo para 

· 1 é h d á d d (Le ) serem discutidos de uma só vez objectos absolutamente 
c permttte q•lan ° c ama 0 or em I) ora or. ', distinctos entre si,.e quando tir.amos á camara dos Srs. de· 

O· SR. VISCONDE DE JEQUITlNBOJ.UJ.A.: _.' Vrja V. Ex.: putadoJ ·o direito de discutir como c..>nvem a um ·objecto 
-questões semell~a1~tes. de,ta naturez~, porque, voliando á ca.mara dos·S:·s, depu· 

o Sll!. PRBSIDENTE :- Nas pal&vras e em out1·os casos tadoll <:$le P1 OJecto, e !la não pó de dlscutir··seoão uma vez, 
. semelhantes- nãoHlá comprehtndida a e~.~pecle de que se e Dão póde •il~rar as emendas; ha de vc.tar $Ílll ou não 
trata, porque )Ó vem ahi desigtwd,) para o fim de ser cha- ~obre todu 0 objecto, porque, se houver rejeiÇão de parte 
mado á ordem o orador. della, terá lagar a reunião daG dut1icamaras. Ora, veja 

V, ElC.. o que vai, o que deve ir e o que se deve·:seguir 
ó Sll. D. MANO.&L:- Vamo11 á · qncLtão importante, de toda c~~a confu•.ão.na.discm:.iio. . . ... 

Sr. presidente: e1ta é de lema cap1·ina Eot· e tanto hei de ob~dlicer, .0 1ó desperto ,a llttPn,çiio 
o SR. PRESIDENTE: - As$im, C<'m effeito, não poáe · do senact.o sobre este pNJeCto i p<tra conseguir este.fim foi 

mos continuai': lica, pois, retervaJa íol queetao p:ara (IUtról que pedt a palavra pela ordem i os senhorc~ que lá se 
occaslão. avcnh~o. 

O SR. VISCONDE DE JEQ,UITINIIO:-."TIA: · Então dê V. Ex. 
para ordem do dia. 

O Sn. PRESIDENTE: - E' aempre ~ssim; o t~rtigo entra 
cotn todom os seua ·paragraphos. 

í 
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0 SR. VISCONDE DE JEQUITINIIONDA:- Lembrarei o 
que houve aqui sobre o projecto de reforma judiciaria; 
os paragrapbos ·deste projecto se discutiráõ um a um. 

0 SR. PRESIDENTE :-Só por deliberação da casa. 
O SR. SOUZA. FRANCO (pllla ordem):-Eu faço o reque

rimento a que allndtu o nobre senador pela província da 
Bahia, fund~do nas mesmi,slmas razões que elle acaba 
de sustentar. Não as repetirei, porque não poderia dizer 
nem tão bem, nem de sorte alguma melhor. Vou por
taut~ mandar um requerimento neste seottdo, e .o ma~'
daret sem. demorar a discussão; direi apenaa meta duz1a 
de palavras, porque o meu intereue não é demorar a dis
cussão. 
. Vou requerer que o art. 1. o, §§ 1 o, 2o e 3°, sejão dis. 
cutidos coojunctamente. Que o § 4° seja diicutid:l sepa. 
radamentP-, porqtte este paragrapho trata d• autorisação 
para substituir os titulos de garantia, m<~teria importan
te, que não tem relação nem analogia com as outras da 
qtJantidade de notlls que porteráõ emittir os banco~ e das 
providencias para faze! em effectiva a emissão ou a reti
rada. Que tambem o § 5o teoba uma discussão aparte. por 
que trata da fal!encia dos bancos, ma teria importantíssi
ma, strbre que se podem escrever tratados, a qual não se 
pôde discutir em um:.l:;essão, em que se teem discutir 
tantas materlas juntas e importantes. 

O § 6o póde se unir ao 5o, e o 7° precisa de uma dis
CUS$lio especial, porque trata de impor ás sociedades ano
nymas de todos ~s generos um fiscal, que a commis$ão 
nao se esqueceu de declarar que seja pago pelo~ mesmos 
b~neos. O so n!!.o tem grande .. importancia, creio mesmo 
que não sotrrerá ditcussão. O 9° ~ntendo que é daquelles 
sobre que ba de vers;.ra maior discussao do senado e que 
não póde passar sem uma discussão mu1to luminosa; e, 
portanto, n:to pótle eltar envolvido com os outros para
graphos. O 1 oo, senhores, em que se vai privar o gover
no de um direito do qual está de posse ha tantos al)nos, 
não póde estar envolvido com os outros; é materia im· 
portantissima, que deve formar um artigo especial alli, por 
que restringe o crt:dito collectivo e individual. . 
. 0 -SR. VISCONDE DE JRQtJITINIIONBA.:- Até em pro
Jecto separ11do. 

<? SR .. SOUZA FRA.NCO:-Os §§ Uo e Uo podem ser dis
cutidos JUntamente. 

Vou, portanto, apresentar um requerimento, a exem
plo do que se praticou com a reforma judiciaria. Se 
ainda o anno passado o senado determinou que· a re
forma judiciaria fosse disculidl por p~ragraphos, não 
obstante serem as materias quasi todas connexas ou ana
l(!lgas e de menor importancia, entendo que este anno 
ha de ::er cohereilte determinando t3mbem que os para
graphos deste projecto sejão discutidos por paragraphos, 
como acabo de requerer. 

Veiu então á mesa o 1eguinte · 

· Requerimento. 

• Requeiro que a discussão seja feita por paragraphoJ, 
na 1eguiute ordem: · 

« O Art. 1. o s~ja discutido com os § § i o, 2o e 3. o 
« Os § § 4o, 5o e 6o até o- firo, todos em separado, como 

se fossem artigos.- Souza Franco. • 
Foi appoiado e entrou cm discussão, ficando entretanto 

suspen1a a da materia principal. 
O sR: FERRAZ (presidente do conselho) : - Parece-me 

que este requerimento está fóra de todos os estylos. 
Quando se apresenta· um projecto, comprehendo que, em 
relação a elle, se posJa pedir e decidir que a discussão 
verse sobre cada um dos paragraphos; mas, quando se 
ofl'erecem emendas como as que forão apresentadas por 
parte da commissão, não ha nenhuma regra, nenhum 
precedente que autodse a divisão dellas. · 

Tenho o direito na:o,só de olferecer estas emenda,, mas 
ainda outras, e o senado tem o direito de rejeita-las i 
mas eu as oll'ereci conforme minha consciencia e minha 

mente dictárãn, e não posso de maneira alguma restrin· 
gir este di1eito, uniéamente pára melhor commodidade 
de qualqt!er membro da ca·sa. Ao senado cumpre appro· 
var ou rt<Fitar as emeodail, mas V. Ex. não. tem o direito 
de engeit:l· las q•tando ~ão oll'erecidas, nem de divldi-Ias 
para a diseussào. . · · 

Voto, P')rtanto,contra o requerimento, porqJ~e vejo que 
o nobre s~n<tdor pelo Pará não apresento.1u um s6 argu
mento da ·conveniencia para f'Ssa divis~o, e porque o 
que o nobre ~enador quer é poder exprimir maig com
modamente o seu pensamento, não está de conformidade 
com os estylos nem com a razão. 

Qu•l a razão por que se ba de fazer uma discussão se· 
parada dos paragraphos a que o nobre senador se referiu? 
Sã() materias inteiro~~mente connexas, dizem respeito aos 
b~ncos, á ~ua emi,são, á sua solidez. . 

O precedente que o nobre senador acaba de ci·tar 
deu-se em relaçáo aos paragraphos doa artigos de um 
projecto, e n:lo ao$ paragr aphos de uma emenda. E, ainda 
me~mo que se pu ies~e apresentar um precedente no 
sentido deate requerimento, entendo que semelhante pre
cedente seria mais filho de causas particulares do que 
das conveni, nciàs publicas, das causas da discu~são. 

Voto, portanto, contra o requerimento. 
O SR. MARQUEZ DE OLINDA :-Sr. presidente, antes 

de tudo desejo fixar minhas idéu sobre a maneira por que 
vai ter Jogar esta discussão. Desejo saber se .está em dis
cussão o projecto da cuiDara dos Srs. deputados com o 
art. 1. 0 das emendas da com missão, ou se entrãó esses cha

. ma dos artigos addittivos. 
O Sn. PRESIDENTE 1 - O que estâ . em discusrlio é o 

art. 1° da proposição da camara dos deputados e as emen• 
das da comm.issão apresentada$ a esse artigo. 

0 SR. ltU.RQUEZ DE. OLINDA: -Approvo o requeri .. 
mento, porque euteudoque esses paragrapb_os apreseuta~os 
pela comrniszão como emendas ao art.io couteem matena1 
inteiramente distinctas, comquant? se refi1li.O ao mesmo 
objectt-. · · · 

0 SR. VISCONDE DE lTAnoRADY : - Entendo que não. 
0 Sa. MARQUEZ DE OLINDA: -Notarei ao: nobre se• 

nador qui', se no requeriml:'nto proposto pelo nobre se~ 
nador pelo Pará, ha commodidade para os óraàoret, ha 
lambem a maior d:.s conveoiencias para a discussão. , 

0 SR. "VISI::ONDE DE JEQUlTINDONDÀ: -Apoiado. 
0 SR. JIIARQUEZ DE OLINDA 1 -Não se con(lind~e as 

matarias, porque dessa confusãe póde resultar prejuízo 
para. a votação. . 

Agora, se se quer atropellar a discusJão, se se quer que 
se vote sem d.::bat~, cederei tambem, vamos votar já. 

0 SR. PRESIDENTE DO <lONSBLDO!- V. Ex. está en· 
gana do,· niDguem foge cla di,cussão. 

O SR. SOUZA FRANCO t -O Sr. presidente do con
selho leva o privilegio dos proponentes de emendas a ~m 
ponto que nilo sei como S. Ex. póde sustentar o seu pnn· 
cipio 1 porque podem apparecer emendas de tr,l natureza, 
divididas em tantos paragrapho~, contendo tantas mate
rias, me, mo heterogeneas, e subatituind!l por paragraphos 
um projecto ·de muitoa artigos, que t(•rnem impossível 
a discuuão, que o senado se veja obrigado a votar dispo· 
aições que não vill discutidas. 

A qualidade da materia é que faz com que ella seJa 
distribui'da em artigo~ ou em paragrapbos i e é ui? ~aDeJO 
de que ;e ttm usado, mas que não se póde ~ust11lc~r, 
esse de se considerarem em paragraphos matenas mu1to 
ditrerentes. · 

Eu pergnnto ao nobre ministro se não entende que só 
a ma teria de fallencias exige um longo dlscur. o. Se eu 
tivesse de falbr com toda a individuação, com todos os 
dados, com todos os meilõls de que posso disp~r sobre a 
materla d11 fallencias, que nessas emeodas const1tuem um 
paragrapho, _que~ das l'a!lencias dos bancos, quer ~as f~J .. 
leucias em st e seus efreitoJ, seus resultados, sua hutor1a, 
os abusos que ~e teem dado, etc., occuparia uma ses1lio 
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inteira. O mesmo po!SO dizer a respeito do paragrapho intenções de melhorar o meio circulante, não vou pro
relativo ao:. depositos. curar descobrir, descortinar, nenhum outro manejo, oe-

Assim, pois, mesmo por interesse da discussão, tanto nbum outro protex.to. 
que vou entrar nella já, porque tenho mai,; intt~resse em O $Coado comprebende que, se outras fossem a§ minhas 
fallar na que3tão principal do que em .questão de ordem, disposições, poderia procur;Jr na mtclida proposta outros 
em que quasi nunca me occupo, insisto no req11erirnento, fins que não este. Eu poderia, e blvez alguem poderá, 
porque clecbro que não puderia tocar hoje nem em me- discutir a questao no sentido de uma nova r"forma ao 
tade das materías que ~e vão dtiCullr cm p~rag,·apbo~, plano górado de 1853, para comprometter terceiroJ na 
quauto m<JS em todas ella!. Fiz e~te requerimento na sustenta'ião de suas idé:1s emdas, de suas idéas, que 
melhor boa fé, como um homem que de1eja que e.ta dis~ acredito qne"forã'> convertidas em lei no e~pirito da me
cus ão $eja clara, lucida e escoimada de todas as paixões 'hor boa fé, m1s que falhá1ão na pra1ica tão completa· 
politica~. mente que não é mais possível relubilita-·las ... 

Finda a di>cussão e posto a votos o requerim~:nto, foi O SR. VISCOl'IDE DE lTAllOR.AiiY :-Graças á interven-
r~jeitado, proseguiado, portanto, a discussão principal, ção de V. Ex; · 

f) SR. SOUZ~ FRANCO: -Senhores, em qualquer 0 SR. SouZAFRANCO:-.... graçasá intervenção domi· 
tempo, no est~tlo mais normal da sociedade, seria de nisterio de 4. de maio, que pMe afastar, impedir, todos 
grave ímportancia a discussão desta ma teria. a di~cu~são os seus máos eil'e::itos; graças ao apoio que o gove: no 
da~ que>Lões que tendem á modificar o estado do credí to encontrou na praça do Rio de Janeiro; graças ao credit"o 
publico collectivo e individual, qlle tendem a alterar a individual e collectivo, que tioha alguns meios, com que 
legislação existente desde muitos anno~ para a formação pôde vir em auxilio da praça do Rto de Janeiro, meio:~ 
de companhias, que tendem a reorgani;.ar ou organisar os que receio que se lne vão tirar eompletanlt:nte, em dum no 
e~tabelecimento' que nunca tiverão lei org:Jnica eiltre do futuro. · 
nós, como ~ão a.10 caixas economicas, os nrootes de soe- Eu p(Jderia ainda, ou alguem podet á, examinar este 
corro, de pie~ade, qtlil tendem, ernfim, a alterar a le~isla- projecto como tentativa pol1tica d~ escorar nol esfo·cos 
ção coromerciar do paiz em pontos em que a •Iteração da restricção e do monopolio dominação ou influtncia~, 
hd àe trazer como consequencia a ;;Iteração de outras que ;os u~csssidade da é1loca repellem e que não podem 
que lhe são parallelas ou correlatins. 1er mais sustentadas; àominação e in!luencias qae, se nào 

Se em qu:.hy•1er tempo, pois, era de muita importar.- fossem procurar outro; que os ven!,ão sustentar, o clamor 
cia esta questão, na quadra presente é de impof'tancia su5citado tm todos O$ angulos do ímpelio viria acabar 
muito grave, quando o nobre mioistro da fazenda nos de as derrocar. Essas tentativas, que 11e acobertão hoje 
annuncioll um deficit no orç:1mento da receita e despeza. sob a responsabilid.de de terreiros, por não ousarem se 
publica; qu•ndo o estado da nossa producção ;.meaça mostr;.r a descoberto, ~-Iguem talvez mostrará q11eserãll 
manter-se uo desequil•brio, que parece crescente, ~utre a baldadas, mesmo sob acapa de plano tão meritorío, como 
exportaçã•) d(ls productos do imperio e importoção de é o de regnbr o credito banc.:.lio e su~tentar o v:tlor do 
mercadoriJs estrangeira•; e maho quando o estado da Eu- meio circulante. · 
ropa nos incute rt;cei<IS de que as lutas politicas hão de Puz de p~rtc, senhores, todas cstos questões par:1 exa
trazer crises commerciaes, e qne es~a' crises hão de pro- minar, e estudei as medidss propostas em si mesmas e no 
duzir abalos dentro do nosso paiz ; quando entre nós seu alcance financeiro. Amda nesta mesma face exclusiva 
mesmo não estamos livres de alguma luta estrangeira e da questão que eu estou examinando, se póde fazer dis· 
temos de pre11arar todos os meios necelsarios par a SllS · tiacção entre pllln<rs incubo.dos no th::souro, pianos CUJO 
tentar a d goidade do imperie. fim principal de :ustentar os interesses mal entendtdos 

Quando, senhore$, eu f~llo deste topico, não será fóra do tbco é tran~parente, e$quecendo os que os sustentão 
de proposito que declat e ainda urna vez que nas questões que o Jhco não teem interesses que não pos~ão'estar li· 
exteriores, nas questões que tmhão pnr fim ~ustentar a , g•dos com os do paiz int~iro, e. que. o~ vet daddros iate
dignidade e iutert:·sses do imperio, o governo pó,te contar resse~ do paiz são $empre os mars entcazes para manter o 
com o meu voto, fóde contar com todos os meus meios, tbesouro repléto dos meiolõ iodispensaveis. 
póde coutar com o meu inteiro apoio, para que a digni- Quando que•tõaF, como esta da refo1ma rlo meio circu
dade e interesoeli do ímperio não Sútfrão a meuor quebra. lante, são encaradas no ambito limitado que se pôde des
Nem faço a menor excepção deste principio, que teoho cobrir dos telhados do edificio da rua do S;;cramento, 
seguido em toda a minha vida e de q11e tenho dJdo muitos os ~lanos não teem aquelle vasto e salutar alcance que 
exemplo~, para com aquelles que durante os annos de poàeriào ter quando enearadas de ponto em que sedes-
1.81i7 e 1858 embaraçárão a adminimaçlio de que eu fazia cortine o Brasilluteiro, do Amazouas ao Prata, e tendo 
parte ll<·s med1das tendentes a sustentar a dignidade do na maior atteução os verdadeiros interesses de todo o 
imperio: não tomei seu máo exemplo; e corjtem tam. paiz. 
hem CilSfS com o meu voto nas qliestões exteriores se, Attendidos os interesacs mal comprehendides do fiEco 
guod Deus avcrtat, tiverem de entrar p::ra a admínbtração qual é o resultado 1 Essa negação ab1oluta do uso do cre: 
~O paiz. dttO e emis~ões uancadas á quasi totalidade das provln-

'E' t~o grave a importancia desta questão que eu, que cias c localid.,de$ principae~ do imperio I essa negação 
aliás não posso encobrir ao senado que tenho opintões quaslab~oluta até do cred,to iudividual,. C$~a I!rivação _do 
fix.as de:~de muito~ annos, que as tenho sustentado com uso de um dos elementos que é o prmc1pat motor ãa. 
aqllellas peq11enJS modificações que o tempo tt·az sem- civílísação e do progresso d11~ $OCiedadea modern<\~ I 
pre á·l opi.uiões ll'!ai~ bem firmarias, as JlUZ de parte A desigualdade vem eu1ão a ~er o rt sultíido deste mar
para examrnH o pwjecto e emendas de que se trata; char ás apalpadella~. Mantem-~e o uso do credito áquel~ 
os puz de parte, no es1•irito de que estava po snido desde o les que por um ac.s>o qualqner tcem podido obter auto
dia 10 de ag·1sto do anno passado de ir adiando as mi- risJção concedendo estas vantagens, e o qua é direito 
ubau aspirr.ções ao melhor, ao mais conveniente aos in- de Lod•)& lica conaiderado favor áquelles que tomárao 
tereiises do llr:Jsil, para oceitar o q•IC, não ~endo o me- ou se lhes deu a di nteiu. Todas~s outr..:s provincias, tod01s 
lhor, tod:.IVia fosse aÊlmÍS$Ível, toleravel; porque e.m[im as locol,dades, todo1 os ou troa individuos, que não tiverllo 
os homem politicos não podem preteader sempre que prio1iddd61 arra•trem-s~ ua prlVi!ÇâO, que é injusta, por
as SUÍ1S vp:oiões predominem, e devem em cerr.as qua- que SO(DO> todos brasildroz, l'orque, se o credito é uma 
dras contentt~r··se que não predominem a~ opin[ões to- neces&idade, é p::ra ;, Bahia como par:1 o Mato-Gro,~o, 
talm~nte (•pposta5 ás suas. para o Maranhão como para o Pa1á o Am~zonas, para tl 

Foi neste propo1ito qtte estudei o projecto e emenda$, Riu fle Janeiro como para S. Paulo, com a uuica dill'e
para procura L achar medid<~s en:; cuja adopção pudesse rtnça que as provinda~ mtuos adJautadas bão as que mais 
concordar. pre:cioào do auxilio poderuo que_ o c1edito bc~ regulado 

Senhores, ~eu do e~te meu proposito) ex:nnimndo a qtws- tr:sz á forma~üo das riqut·zas e maior comruodJda.tc dos 
tno corn a mell1or boa fé, como um plano propo!to nas respectivos habilautoD. lia p~rigos no ~buw do Cl'(dito; 
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ma~ os inconvenientes do abuso não forão nunca motivo 
Jlara a privaç.1o absoluta de instituições, que podem 
aliás escapar-lhes em grand" parte quando bem regu
bdas. 

Senhores, eu t•lvez me enganasse quando f;,llei em van 
tí•geus, em favores concedido;, a provinci:~.s a que s~ 
concedêrão eswbelecin:.entos de cretlitos. Esses favores 
torn~o-se com as nov~s ldéas motivos de emba1a~os e de 
Jlerseguição; as riquezas, o ouro que se quizera conceder 
derrete·-se nas waos do~ que o suppunhão rec~her e as 
conve1te em carne viva. com 1oll'nmentos horrivei~ para 
os que coufiátão n:t palavra dos poderes do e1tado. 

Rtflro-me :~ que as restric•;ões :ão tanto mois gravo . 
sas quanto haviAo go2os e contra aquelles que, confian· 
do nas pab.vrali dos mini~;tro~ de 1.853 a 1857, no seu ap· 
pdlo a·)B melhoramentos materiaes, nos 1eu~ esforços 
para desenvolver o espirita de as~ociação, em pregárão 
capitaes, que hoje reconhtcem compromettidos, pelas 
medidas ele muitos desses a cujo appello se movêrão. 
Assim, cs maiores embaraços teem sido e viráõ a ser para 
a Bahía, pua Pernambuco, para Maranhão e Jlar:l o Rio 
de Janeiro, que tiohão obtido priorid;;.de no desenvolvi. 
mento do credito, e a respdto d~ii quaes se veri!ica que 
o mal de perda é ~empre mais grave que o bem de ga. 
nho. 

Outras províncias permanecem em privações que, ema 
hora durissiooas, s(;ffrem-se pelo habito; es[as que men
cionei recuão, e recuão aos empurrõe~, e DeU6 queira 
que sem as graves quédas ql?-e ~ão de temer. 

1\las entremos na questão pnuc!p:~ol. Qual o plano de que 
se lança mão para melhorar o me10 circulanLe? Reduzir 
a quantidade das notas banc:1rias. Não e:;capou á per;pi
cacia da commissão e suas vistas futuras uma declaração 
neste sentido: "reduzir-lhe a quantidade relativa.» isto 
quer dizer que a reducção ~erã prpgre,sivà. e incenante 
para o meio circulante bancaria, porq~e a~ notas Elo the
souro não entrão na reduc~:ão ·do proJecto, e e lias com 
se outra:~ constituem o meio circulante que ttmos tido 
noi ultímos annos. 

Desde o principio do anno de 1858 até hoje a reducção 
tem já sido de ~O a 2.5 °/o das quantidades até então exis
trntes; esta reducçlio, po1ém, não parece bastante; quer·.~e 
agora reducção relativa, que cot~stituirá o phenomeno do, 
nunca antes vilte, molu continuo. 

A reducção do meio circulante hl ncario, diminuindo aos 
b:Ancos, ãuocíe-:!ades e aos ind1viduos que,·usando do :eu 
credito empre~tão fundos ãs industrias, os meios de que 
podem di$por, trn como consequeDcia (e já trouxe) 
" reducção das tr~nsacções, a diminuição de trabalhos, a 
liquidação de negocias. A quantidade dos notas bancarias 
v1rá assim a tornar-se superabundante e a provocar novas 
reducções de notas pelo> meios peremptorios com que 
o projecto põe os bancos actuaes de emi~são á mercê d::s 
mínisterios. 

Nã.o basta dizer: • Reduzamos as crnistões, porque, re-
duzindo se-as ha de melhorar o meio circulante., E'preci· 
so mostrar como é que t:ffectivamente deita reducçlio 
vem a elevaç:lo do valor do meio circulante, e de modo 
fixo e permanente, oú tão fi"o e pcrmaoente como po
dem s.:r o~ valores. E' preciw que a commissão nos ex
plique, e eu a cou~ido a que o faça, como é que a con
tracção successiva das ewis)õe~ ha ele deixar de trazer 
em resultado a limitação do credito, que ~ll'ccta em pri· 
meiro logar a agricultura e inuustria, cojos emprestimos 
são a mais loogos prazos; como é que de~t.l limita
ção de credito J!Óde dtix.ar de resultar a diminuição 
dos product'JS, a cuja plilutação, om<.uho, colheita, tra
tamento e coDducção faltem os meios, que grande parte 
dos industriosos obtem a credito; como é, que os 
productorcs hão de obter p~eç~s razoaveis, sendo 
obrigados a vender com sacr1fictos os poucos pro
duetO$ creadcs, por não poderem espera·r· occasião : 
ha de nos dizer ~final, eu. a convido a que o faça, como 
é que, reduúda a producçãoa 1/3 011 1/2,'tendo baixado 
os valores pela diminuição da quantidade de moeda, hao 
de pagar os d~vedou:s JOeus dtbitos ; como ha de poder 
deix.·.r de considerar-&e rcduúdas as riqut:zas do paiz, e 
elle pobre de 1/3 ou de 1 J2. Se, porém, estas são as con
sequencias uecessarias das restricções propoatas ao cre
ditn banca rio e ao credito co!Jcctivo individu111, o equí
liurio na pobreza a que nos levar1áõ as medidas propos
tas é um mal, uma cal~midade, para qne eu não concorre
rei coro me11 "VOto, tanto mais que essas calamidades tra
T.em ~empre o11tras, que para o im11erio podem ;er das 
mais ~r aves consequencias. 

Senborcs, creio que os f.;ctos, creio que os princípios 
teem desmentído a theoria que a reducçào das nota:o traz 
cowsigo o augmento do teu proprio volor, qne a 
reducção da quantidade de notas trará comsigo a fixação 
do valor do meio circulélnte. , 

Eu não ~ei como é que a commis!ão, como é que esses 
homens que lorão consultados pelo governo para dar a 
opinião so.orea materia, que Jêrão e citárão t&ntos autores, 
só eucontrárão Colwel, por exemplo, (porque não lêrão 
Somers, Gilbart, Logic of Banl•ing, Sealy, etc,) e só lhes 
me1 ~ceu citar daquelle <as poucas palavras que pôde con· 
vil-lhes, e não as centenas d.:: expressões ou argumentos 
que servem contra as conclusões oa commia,ão. 

Não sei tamhem como estes homens, aliás abalisados 
c couheced?res da que~tã?, n~o procu1 árão le.r o que hoje 
se tem cscnpto lobre n.e1o Circulante, depots principal
meute da expeliencia de 1857, porque reconhecerião 
que uos Estados-Unido,, como na Inglaterra, quasi que só 
se escreve no se11tido que tenho fallado, com ex.cepçao de 
Iord Overstone, ()antigo Sir Loyds, que, tendo $ido o con• 
selheíro de Sir R. Peel, ainda tenta sustcmar os erros em 
qeu c;,hirão, bem como entre nó' ha quem tanto traba-
lhe para $uatentar. 07 erros de 1.853. . 

Mudarião de opm1ão se lessem Somers, Sealy, Gdbart, 
principalmente na sua (.bra Logic of Bauking, e tantos 
outros escriptos; o mesmo W1llwn, que em um dos :eu~ 
mais luminosos art'gos no Economist de Londres diz que é 
notavel que a !Dgloterra nunca pros~·er&sse mais, nunca 
a sua exportação fosse maior, nunca os negocias produ~ 
zisselll.t~o gr&n~es van tagenJ como nestes tempos daexage
raçao do crec.ltto, como ne3se;; tempos do augmeuto do 
papel c,rculante, que alibs ellc tanto combateu. 

Qual o paradeiro desta marcha descendente de desa
nimo para maior desanimo, de eJmorecimento do com
mercio para a wa qua~i corupleta estagllação, eu não pouo 
lobrigar. Talvez um unico ponto se divise, e é a extinc
ção dos bancos de emissão no1amente crtados, ou a 
cessa c à o do ·seu direito de emissão, que constituirá o 
Banco do Brasil no gozo do monopolio bancaria. Então, 
e pondo-se elle á m~rcê dos que o perseguem desde que 
a assembléa geral dou accionistas .teve o arrojo de votar 
por inspirt1ção propria, terá talvez liberdade de e:missão, 
voltará ao gozo do triplo e cmi~sões avultadas de 1856 
e i857, e obw1ã;.o c• edito as Jocaliiiades e individues q•Je 
mer<:cerero os f.tvores e graças da &upreroa e exclusiva 
direcção da~ fluanças do imperio. 

Eu tinha esperaria que a commiasão de fazenda, com
posta de homens tüo h~hc:i:~ como são, nos tives~e expli
cado no seu purecer, aluda que em termos breves, qual 
a acçáo que 11 rerlucçao das notas tem sobre "producção, 
sobre aexportaçao, de sorte a equilibra-la com a impor
taç~o, sem que a producção se amesquinhe e sua diminui
~ão empobreçl. o p;dz ; ernfim, .quaes os mdot praticas 
por que ella dana tm rcf:lul ado o m•:lhoramento do melo 
circulante. 

:&ias, senhor e!, vamos :>.os factos; depois iremos aos 
princípios. 

Em 1.857 oóg tínhamos em circulação 95,000:000~ em 
notas circul~"~l's. São al5arismos tir~dos das pu~licações 
do no h r e mmrstro d~ fazenda, que fez 1100 servtço man
danda colligir e publ1car lados esses dados estatísticos, 
de que ~ó tm p:ute t.iuharnos coohecimcnto. O Sr. ex-mi. 
nistto da filzenda dizia t-m uma das ~essões, crtio que de 
agosto de 1857, que os ruttaes existentes em crrcula
çáo naquclle ten1po eráo cerca de 40,000:000~ : ot·a, 95 
com M $ãO 1.~5,00C:000~, que S. Ex. elevóu então a 
13~,000:000~. 

Não adooitto os 4.o,OOO:GOOB em metaes, e ~ómente 
part~. Supy1onhamos q~e nl\o tl!lhamos ~enüo 125,000:0o~a 
na cucul<çf.\;1, o cambto c·~tav:: a 27 1/~, o valor do meto 
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circulante acixra do par e era o mnis solido que se poJia 
desejar. Note-se urna circumstancia de que os escri pto 
res todos lallão: ne$ses tempos dd plena confiança o 
dioheiro todo anda em ~yro; não ha reserva, não ha en
thesouramento; todos os i'Z5, ou 138,000:000U anda vão 
em gyro, cem excepção do fundo disponível dns bancos, 
que em metaes e nota; do thesouro regularião, em par.tea 
iguaes, por 1.8 a 19,ooo:ooon. · 

Ultimlmente, segundo estas mesmM publicações, as no
tas existentes depois da creação dos novos bancos nunca 
subirão dos mesmos 95,000:00oa, tendo ~escido em 18!18 
a 92,000:100$. 

Nesta ultima époc~, de dezembro de 1859 até hoje, não 
existia moeda de ouro na circulação, e, deduzidos cerca 
de 12,000:000U em notas do thesou1 o que fazem parle do 
fundo disponível ãos bancos dn i!.Dpeno. acirculação fl. 
ductaria em notu bancarias e notas do 1hesouro reduz 
se a cerca de 83,000:01)0a. Era reducção de cerca de ~5°/o 
do meio circulante existente em 1857, e o s~u valor tinha 
comtudo baixado com o cambio a ~~~ 1/2 e 25. 

Agora a observação contraria áquella que fiz anterior
mente. No fim do anne de 1859, época de receios e deli 
confiança entre nós, como é hoje, não. havia e oão ha 
commercianle, não havia e não ha capitalista, que não 
conservas•e ou conserve em ~uas caixas uma certll por· 
ção de meio circulante para occ01rrer aos pagamentolt pro
ximos, ou para emprestar a taxas m>.is ~l1as; porque, 
como os bancos nao tiohão, oem teem meios sufficientes 
que equivalhão á procura, como nega vão e negão acom. 
modaçao ao1 seus melhores freguezes, e o negavão e ne · 
gão porque o não podem deixar de tàzer, cada um se 
cons;ervava ou conserva a e lutelado com deposito ou re
serva de dinheiro. IIavi;t e ha, portanto, fóra da clrculaçã:> 
uma grande p~rção desse~ 83,000.000a que a1 tabellas 
dão como emíllido~, o que elevava e eleva redu<:ção de 
not2s a cerca de 30 aJo: comrudo o cambio maoteve·se 
24· 1/~ e 2.5, e vai subindo a 26 por cau~as t:stranhas á 
quantidade d~s notas. 

Assim; Sr presidente, a menor quantidade em notas 
circulantes não traz em resultado o augmento de seu 
valor. 

Sinto não ter tempo para ler um luminoso parecer que 
a esse respeito está publicado no re!atorio do Sr. minis
tro da fazenda, e foi dado pelo illu~trado ancião o Sr. 
visconde de Jequitinhonha. E1 um pare~er que honra ao 
digno con!elheiro de estado, -assim como o honrão ou
tros muitos; mas refiro-me especlalmt nte a esse, quanto 
ás alterações de valol' do meio circubnte. 

Todos os autores ingleze,, as commisaões de ioquerito 
da camara dos lords e da camara dos communs. todos el
les assignalárão, todos ássign~lão (e eu podia citar Somers, 
Gilbart c Sealy, que é um dos melhores autores moder
nos), épocas diversas em que com uma emissão õe notas 
muito m:;i» ól.vultada os valores. das mercadorias não ti
nbão baixado naquelle paiz, e eutretanto baixárão com 
uma emissão de notas mui lo mais rt:du2ida; de sorte que 
não é eimplesmeote a reducção que faz elevar o valor da 
moeda, e por consequencia baixar relativamente o valor 
das mercadorias; e então, niio me rec01do se é Seagly ou 
Gilbart, que diz: • não é simplesmente a quantidade; ha 
circumstancias diversas que operão es~e phenomeno; ha 
um inceoti\·o, uma animação para comprar ou não, que 
faz que com uma quantidade menor de notas, não haveudo 
esse incentivo, esse desejo de comprar, deixe de fazer su~ 
bir o valor das mercadorias, c pelo contrario; e é uma 
consequencia inevitavel que, quando ha e~se incentivo 
ou vontade de comprar, qumdo os negocios teem a maior 
cxpan~ão, quando ha de>envolvim<nto no commercio, por 
este mesmo facto, nao obstante o avultado da emis$ão, os 
valores sobfm. » 

O exemplo temos oa Inglaterra, temos no mu.ndo in 
teiro, durante os annos de 1856 e 1857. Nossos c:de~ subi
rão prodigiosamtnte em 1850 e 1857, tocárão preços que 
a<lmirár1ío; e que, se se obte~m tamuem actualmente, são 
devidos a cau~as excepcion:~es; mus os nossos cflfés tocá
rão esses preços exactamente ua occasião em que as 
cmllsõcs erll.o avultadisslmas c cm que o meio circu-

Jante metai:ico e flluciario era tambem entre nós e no 
mundo inteiro em quantidade superio~ ás emisiões do 
aono proximo passado. . 

Diz ~inda, creio que Sealy: • As notas são promessas de 
pagamentos em metaes ; e ou es5as promessas são cum· 
pridas, ou não o $ão. Se ellas são cumprida:; e converti .. 
veis as notas em met~e,, ellas manteem o credito e valor, 
seja qual for sua quantidade; e, *e a promr.ssa não •e rea· 
liza, re~uzã'' quanto quizerem a quanr}dade das notas, 
ellas ba1xar~õ de valor. , Rednzão amm a 40,000:000U 
os 80,0001000~ que temos hojd1a circulação, ou referindo 
sómente ás notas ba11carias, q·ue regulão por 55.000:000# 
circu!.•ntes e euthesouradas; redu?ão·as a 40,000:COOe, 
a 30,000:000~, ou aindl! a iO,OOO:OOOa, o seu :valor não ru ... 
birá em relaçao ao cambio estrangeiro se nãõ contive· 
rem promessa, seguida da infallivel reali2ação. As poucas 
que restarem na circulaç!!.o, se não forem ·realiza veis ~m 
metae9, não poderão comprar letras de cambio, ou metaes 
a'o par. 

Toda a nossa q~estão não é, pois, a reducÇão das notas, 
porém a sua realização ; e não pers:~mos d(! vista que a 
convertibilidade daG notas em ouro I!Ó se m!lntém com 
regularidade quando ba equilíbrio entre a importação e 
exportação, ou e1ta deixa saldos em favor do paiz, ou ba 
ccnfiança que não faz ·retirar de prompto e a todo o 
custo oi capi•aes entrados. Não se perca tambem de vista 
que as graudes restricções no credito desanimão e redu
zem a producção, e que o e$pirito de des:::onfiaoça !e 
~podera dos importadores quando prepondera a instabi
ltd~de de planos, e dominão opiniões de restricção e·'de 
abandono do commercio e d·a la v oura n~s crises naturae:s, 
e mais ainda naquellas que são promovidas pelaa medidas 
do governo.· . 

Se a questão cap:tal é a certeza õa realização das notas 
em metaes, devemos ver quaes ~ão os t:mbaraços acluaes 
a eiia, quaes o~: embaraços fumros. O maior embaraço 
a~tu:~l, é preciso dize•lo com l'ranqueza, é os 41,664:0ooa 
Circulantes em notas inconvertiveis do thesouro. Elias 
manteem actualmente o direito á alternativa, quando se 
fos,em retiradas, o troco cm metaes, obrigatorio a todos 
bancos, seria inevitavel e certo. Ellas (as notas do the~ 
souro) tornão indispt:nsavel maior emi~são aos bancos, 
para satisfazer a procura de descor1tos. Elias ob~truem em 
grande parte os mercados e expellem ó ouro, que aliás 
poderião manter em si e conservar com o desenvolvi· 
manto das riquezas promovidas pelos meion do cred.to. 

E porventura não é de exemplo contagioso a exi#• 
tencia deates bilbetes fiduciarios n3o convertíveis, e para 
cuja convertibil.dJde não se tentão roeios efficazes, ao 
lado de outros que a todo o custo se qu..:r realizaveis? 

As notas' bancarias não estão na cir.:ulaç~o, ~e~ão á 
vontade do portador. No dia em que o portador'as não 
quer vai V oca-las, se não por ouro, ao menos por notas 
uo thesouro, com o que se reduz a sua. quantidade; mas 
as notas do thesouro não teem por que S• jão trocadas. 
Aquellas m~ nteem·se polque o mercado as acredita e 
de !las precisa cc mo meio circulante e como fonte de cre• 
dito ; as do thesouro, só porque são paecisas como meio 
circulante. · 

Eu coucebo bem a difll.culdade da retirada de notàs do 
thesouro ; mas não se nos veoha dizer que os embaraços 
estão sómente na qu~ntidade d~s bancllrias; os emba
raços são ptincipalmeote creados pelo tbesouro, que 
mantl.!m na circulação 41,66~:000~ d~J~notaa irrealizaveis, 
e não parece reconhecer que a sua i'elirada merecia mais 
os sacrilicios que se lmpoem ao paiz com a reducção dos 
meios de credito, que tanto vale a. bru:ca reducção das 
notas banc~rias, àestinadas exclusiv~mente a fornecer 
meios á agrieulturu, ao commercio e a todos os trabitlho; 
em geral. 

Senhores, desde muitos annos tenho visto ·planos mais 
ou menos adoptavE-is para a retirada das notas do the• 
wuro por via de contrato com os bancos. Se o governo 
tem o direito de cenceder emis»ão, de crear bancos de 
emissão, não •e lhe pó de contestar o de inte1 essa r o 
thesouro nos lucros das me$mas, principalmente quande 
applicados esses lucroa ú rctirilda do papel inconverlivel 
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dlfm~smo LlJesom·o, melhora vão a ciículaçã", até coros assü\tadi!simos; e dt>sses propriot e~pitacs, que eni ou .. 
força irresistivel do exen·plo, e êt.briao es~•aço para m<dor l~o t..,u,po cmpre.tari~c tm totalidaoe pl)tm alguma p,;rte 
emissão d~ notas baocaria$. em .. cler·o~ltn par:. occurrtnc1a~ po~siveis. Ora, desde que 

EJtas idéas não esc~párão aos autoras do pJ:.no de •e d1minuem os de~cunws.d:mio.uem~se os meios cotil qu~ 
1S53; mos, conc«:b•do no esp1rito acanhailo de m:mter o J;;v• ~clur, .c<H~ que o corumercJaott-, co~ que o artista, 

· P.arte da circu'aç~o inconvertível do the•nuro edil coo com qui! o operado, Cúm que todos os 10dustriosoa, au
c•liar o v:tlor de ao ta" ·nconvertiveis a par de out· a• coo gment:lo a sua prod.ucç:w ou os seus mgocios. E qual o 
'l!~~l'LiVt!iS por todo o lo·•go espaço .te'3u ~nno~; no e•pirito re~ultado? Dan·nuu;ào da producção, diminuiçli.o das 
Õ! Sllb f•lftl~r a4 OIDi<SÕ.'S e cradito de tocias as proVÍn- · traD54CÇÕel. . 
dl\s do im,leric) á dr c~\ 1 1111 r6 IH, sob a~ vistas· Ao· que se visa. 1 a t·~r ~m um tempo dado o equil brio 
r-es~~aes dtl alguem: etle falholl lies I e 0' P lromros rlia•, da l'Xt'orta,.ão. sob• e a im.,,·,or la". llo 1 O resultado é, po-
e as UllleDdu M sentido do o rt:str~b~Ieeer ~âil a:nda "' " . rém, 11ppo•to; a exportaç~o dimlllue todos cs dias tanto 
men1>i ap,rnpri~d is á época em q11e est:.m >S do q11e o era d · 
0 

plau:J á de .1859• . 4uan10 tmlJJUPm os mdos de que di~poerp os lavrado-
. . re~, de q• e d•spoem os artist.a!l, . de que disp~eJU t.odoa 011 
· O p:!ncipal dos embaraçr!S á convertibilidade das no 1Ddu$tfl• so•, t1.dos os operanos. · · 

.tlS a commi,;•ão 0 r.oan:érn na d Sflil•lç1o facciiLativa para Aindd mais: o planô não se .dirige nnicament.ea procu. -
a retirada dai notas. O outro embara"o nâo meno• gra- 0 · v,e, o desequil brio entre a exportaç.'lo e a importação, a r.lr 0 equ.l, no cem 0 augmento da prod•lcção; mas a 
c'ommis•ãó de fa!eoda o aggr:1va, di!5animan~,, a prouuc- procurar tr.mhem, lllzem rifes, a ditpÍrlUiçao da importa· 
~ . ~ ção. Mas, nr,tai bem, o~ bancos, a,uim priva.clos.de grande 

çao. pqa ne.gação dos !Ueio$ de ereollio, e promove~ 0 ou p;,J•te de seu capit•ll, o que é que fazem? 'Efevão os seus 
tX!lgeJ·ando a desconfi•nça com as medi<fas de ngorou d..:scontos. Os bancos não te,em o direito, n~.o o devem 
t.utella e repnssao a que sujeita os bal'lCOJ, as sociedade~ ler, dt! ne;.(ar de~cc,I;J.~O a ningU·Hl! ; quero .dizer, esco
.C os indiviJuos. O pbriO, I'" is, 1 ão sad.f"z á."' oecessida· lh•m .ai let• a~. não olhãu p·;ra as pesl'Oas. Os meics que 
~es da situação, e as emcuda,, me.oos ainda d.o .qu.e 0 pro- t l~es reer.n de rest• iogir seus de•contos é este:-escolher a~ 
JCCto, merecem 0 m U voto. letr;,s ,oa1iiulos desconta~eis d.e l'ri~eira classe, e'pre· 
: Senhores, ,eu já clemo~strei com os pnOCl{M' e com .f,·r,l·t•S a to tns os .outros. ás l<ltras e .~itulo• .de primeira 

OJ factr's que a reducçao da qu: rHitlarle da• n ta• nao cla~&e sào os títulos do corume,rcir.•:, e entre ~stes os titu, 
traz po.r ll.iÓ :neohum resultado favoravel; que a r.educçilo 103 do importadJr. A lavv.ura tica hgo privaflll deste po!l· 
não "ús traz l:;Uro, e menos :.in·b o 1 ó1e conservar D'•S co CJp•tHI, l}ll•~ deixa d~ aer d~Strib,uido pelo credito; e 
mercados elo imperio •. O o.uro nil.o é lrnpMt~dn seoãn com a que r,eouh:.do se vai? :\o resu,l•ado prt'visto, conhecido 
os Jilld s «la .exp()rtr!,Çã•L •obre a impor&:.çao, compracl" por to.r!os. Os m.~ifls baoc:.r:os vão ·cahir na~ mãos dos 
c:;m producto' q:ue ~otH• m dtpois de p~gaa as dividas d.· imr•o,rt11dorrs, dG co:nmercio; a •mportaçao ·pode ficar 
extedor q\1!! s• po exig!d.jc, Agora irei d' mon~trar que, com mais animnç.~''' ou eom a· uniHJ,açáo que .é possível 
s.a fo&sc.lmportJdO com :~a c r ia0ios, não ~ervirr:. p•ra man- nn meio du des11oim.o geral; a export•ção .não i em ne·~ 
ter O valor da~ ncit:•S, não VÍJ Íil senão tD•haraçar a SÍtl,ll, J.,lhuf'Oa, é pri v •. d.t de lia: e l:\ COrm·qUel,l,Cia é que ·a im~ 

.ção, niio se CJnoerv;~ria no~ merr.a1los c:.ntra a exigfuci;~. p.ortaç~o se J.!Óc,le e.J~var c.ada w.z rriais, e t: J,llll quanto· 
doa re . .torno~ ;·e que o ~~laoo 'ill.;:,z p:.ra 11b.ter ouro e lhe consentem llS r.ircm:nstancias; ~ue o desequilihrio se 
COlHe: v a -lo nos m• rc• d, s é <tugm• ola r o sald.e da t:XpOr• manife>ta·, se mHntéril e progriile, e-que o equliiP· io pos .. 
tllção sobre a ÍmportaÇ'lO, e Í~IO d•) mo,çt., mais favoravej ~jv~) é O do dtfluhamelltO St• 8 JmprJrtação aCompanhar ~ 

· á riqueza pub!ic~, que é ani.man lo a pro•lur~ilo. reduc~ào progre~~i Vé1 d .• prod11eção. 
O ex>.rne aic·d, o mats li;:.-iru oa plano todo, mostra que Seohores, qn:.l é o unico m~io de manter .o valor 

é pó$sivel i'lud•r algun~ in C11utos, que é possivel gaahar das n~•1as 1 E/ a ex.i~~erc.cia d.e reservas· ni,et~lhc.as nos 
a opinião d.qudl~"s q,ue tendo int•ressl! itnmt•dt~to na. banCo$, e náo 'só ll,,s bancoB, o que é iam bem até cer,to 
elevaÇão do cambio, ~e '8proVtÍlariâo de lia I ara retirar pm•t•l U,!p erro j m;ol! t~mbem a d~ qua~t,,tãde de .me
OS seus .ftlndos p1Ha, .c•·mo,d z Vi•gilio, j11gere crurlelf,ç · ues no merCíl,fo, de fó,ma que a e~{JOrtaçao s.e· porsa 
terrGs. fugi:Yii li i~~ a àua•,a. Esse,, e sómenté e.llc:s, poder:lt) su pprir dtsta O'J erc;;dp, ia para vre.enl)her _o· deti,cit gu~ 
achar vant11joso es~e imm~di~to lliliv o q,ue possa serc11n.- tenh para com;, ;mpo1taçt.o. · .. · . 
sequencia da~ medid .• s, e desse meamo ,.u .duvido. Mas. E' d:to por Gdl>ut, é rl.lto por mui.tos doç escrtptnres 
t< dos q u.e te cm inter.e•se, o i! o et;n um allivio immedc&to e· ll':Odcrno~: • Os bar•cos não 1een:i influenci.a ·no cambio; 
p?..ssagt!iro1 mas perrua.ne.nte e d<l 4'utu·o, n~o poderão o que e.lles fazem é d• .. feuder-:e li ~i proprlos e súas rc~ 
deixar de oppôr•se ou des:.ppr,ovJr nu. did:1s que traz• m · servag metalli,cas! ef.,v.ão a tax .. do jur.,, para que s.e lhes 
nos 31!U(IS ae~uir,~•e.s maior queb!a do c<mbio do que a: nao Vt.~ha buscar ouro; de fórwa q!le o ?~.ro. gue se fa9a 
que se preteade eYitar. vir com sa,cr ,lic O> para·•.etorr.:o; na m.,ulltcr,ei)Cu de pr.o:-

E•te projecto s~ ria com.o aquelle que :~coosel~asse ao . duetos, 0:1 bancos p;t• a l).ào r.edg.z•: em s-u~ m,e1os terã? 
la vradnr: • Veudei ~s vossas sementPs, ficarei! livre: neccsl!i,dade de ll~e en,bar•ça• a s<thc,~a, t,ornaod•·O d ffic1l 
·das dividas, ou tere•s' meios de suteisten.ia. • E assim de , bter. • [),z aio.da m:;'"' n.~o me. Jêmbr.o s~ Seaíy, 
seria na época immed1uta ; mas no aono seguinte ell.., s~~m.cr.~ <·.u Giibar1, que 11 etev11ç<io 4a t<•XII d,o Jur.o o.ãl) 
não teria pl:.n111t;ões, nilo te)~ prod,uctos, nã.o teria ~t!D o?tro fim ~·.lil··o tl•,rn-r ir•eril•zaveis as ''otas, Isto é; 
r eodas,· e estaria em peior aitu~çào do qu,e antes; seria pHa 1mpo dtr q11t.l a~ notall· venhao ao trqco, porque o que ·o~· 
.~;lavrador o equiilbrio na ~·seria em que ia· cablr. E~t.e ban' o~ querem é nao s~r l:b· ·~•·dOI! a dar esse ouro. q.ue 
plano· teria o mesmo resultado \hqllelle que dlssene prec•sao para suslt·n~aç~o do :valor de auas notas .• Nao o 
p.o opera rio : · • GHohais pouco po,r m,othos· occa,io- · oegao directa e a,beruaowme; por.ém pr.ocurao embara~ 
oaes, não podei~ *Ustentar-vos; comei meco~, emprrgai. ç. r que lh'o ~Item, e c,on>t ~a eu -se f).eu,a ocras•lio co~o 
no vosso sua tento rneJ.,Qr q~:~·ntiilad~ de &,liment~ dt) que. o dr~gllo da fúbala- querem ter um griln~e· lhesouro, 
aquella que precisais. • Nos dias proximo13 o cqu•h- para ter os olh,rs ~x.os neilt>, e que o10guem lh,e· toqu.e; 
brio tinha-se· r.estt~belec.ido entre a rer1ua e a d,espcza; E' preciso portanto que, al.ém dessa• grande~ $?wt'nas, 
ma~ m·euor SUst.eO!O ,tra.z dÍOOÍI)U Ç:lO dn furçaa r dimf-, dessa maSSil d" metaàll j\Uardada ~01 bauCOS, haptO)m":' 
nu1ç1lo de fo ças, men,or trahalho e me no es ganhos, e a bem nos a.ercadu•, como mQeda e cuJ;tlll me• cador h, .01,1· 
consequenci:. era ijue de redwçao ero reducçao da pnrção . tra quanti.dade de u:e,ta~:s que sirya .de m1l.pr1~J~Ott• aos 
alimeotic1a it·i? o '.des$r:•çado ao equi},bri,o no cl. Quha : bancos, c qu.e ou ~~Jroe d~soec.ess~no o Lroc.o das D?tal, 
mente, ao equtJcbno ri~ morte. ' OU O torne 1~0 f~Cii a01 ~anr;O:~ 9ue elles ,03,0 preCISem 
· Senhores,· qual é por t.od:~ a par.te e e~.1tre nós c eni- elev..r demasiadumer.te a hl'a dos ~eu• jur.os. com gc ave 
prego do podtlr eminorio dos b3ucos T N«~nhum outro se- prejuízo e esmoreclmmto d~s tr• m.,cçõ~•, e com maior 
naó o rorn: cimento de meiN ao.• trau~lhoi e á industri:~, .. iuda da pruducçao, que Já e• tá dcmonstrud,, que. é 
01 banco•, reduzida a sua emisfl\o, teem m~oor qu~nti. aquella a que em mah1r escala r~ltão os meios de crtdtto 
d~de da c~p:tae' a <'mprestar. Soo o pebo de medidas em occ~sioes de ples8:10, 
!'~rcs~hras, corr,.o estas q~~ ec lCQLa e~ecu.tar, elllll licào. O projecto c emeud~sl dcsanil.!:al!.do a producç~o, ~g,.. 
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gravando o desequilíbrio e sem em:! o a de·aconfiança, tor· · ent.retanto vão exlgerar o mesmo systema·, vão S'acr:a~ 
Dão cad.t vez m~is d·llicil a imporwção dt! mrla~s e su.. CIH á acttvid;,de ex jJOI ta dor a, pllra ter sbl.Jos e obter me• 
conscrv,.ção no• IIII-\rcado>, e, pois, produt.em o result:.d · ra"~' e>!3.J c<tp~cid,tde de p•o luzir e exportar, que já por 
c ppo5to, isto é t• rn.flo c~.1a vez mbis mcoovfrt• ve1s ~~~ :si t•m .. ido insu!lk.ientr.. [{edu•em-s~: a~ emi~~ões, restrin- . 
notas h:mcari~s, ainda muito rcduzid~~ em q,ua·Utidude ou i :<eN.se o cu·di1o, el•·Va-se a toxa dos jures; elev;,.da. rest1 in
valor total. ,g m-s · oa de-scontos, es J;,v,bdore~ 1.ãtJ obt•l(rn meios, os 

E o que mais embJraça o resulta·'lo d•:llej.;d.-, e cem- ·,tus o:nuHni.is;,rin•, r.awuem nao os oi!t«ndo, ven~cm os 
plica· a :iÍtuaçilo .é <tll••n,;erv;;ç,~o· d·d:s; ootJs (1 0. tht>.sou:·o IJI'Oduclos "Laix•JS preç:·.s, a C<•pacid·ade ex.por:advra au~ 
nos merc;do• do imprri~>. Suppr·nha-s.e que S0,000:01111a g·nentd momentaneamente e pôde fazer vir. ouro, mas. 
$ãO .o ooaximo d·O m··ro Clrculnn.te J.lrec•so; que.a crrcula- com p•eJuizo da lavuura s.enficarl.a e do» retowos dos. 
i;ão déve t~rem ,j 20.0110;.00$ ern mda~~ l'ó·ra düs L<>ncos; r11ezes a vir. · 
:restão 60,000;000$ como m~x mo d.~ em1ssao li :uci .. r111 S,! em um mez, paraactiv;,r a. exportação, se obrigaiiSe cs. 
~e o.tllesouro tomar a sr eonunua" 11 suppm 4·1 ,664-:ooug, prorlucton·s a vtnt1er a baixo$ p· e:;o>50il ou 600,0uu saccas. 
ou·pertodt~s~, resti.iráõ· pa•·a t·: .. dos o• bHJeos 1R,336::0UOS de c&fé, o retorno exct•deria as neeess;d-ades da importa• 
Restringe-si:! c11mo fe p· opõe o credito indrvidu1d e col . o;:to, e aiod .... ma,s o exce<.leria se o f.tcto se pudeJse re
Iectivo, que nca priv;.do de servir-se d:e toda e qual- . pet1r por dous, tre' nu q.u<~tro m .. zes. A vin ia de metaes
q ner r:specle ct~ papellid.uciario. Sllrào 18,336:0006 ba~- seria enlâ·) a conscqu.~uci~, pt•rérn á custa d:;s erub;.rques 
tautes para anim:tr "s transac~õt~s do 1m per ia tudo?· C•.be . mens!le~ futures, e. com =acrificJ,. imme :ia to dos produclO·· 
a cadâ um dos 8,000,000 de )l,.,L>itautt·s do Bra~ll2S t92 ; : res e r.een.trtga. lutiH'li dt>sses mebmos mt·taes nos mezes. 
cal>~ 3S667 a ClJrla um dos 5,UOO,t00 de pcs~o~s bvres; ,. em que os p oductos Lít~sStm ao mercado, 
caberá cerca de 186 de cre:litlJ a cada: um d.o ~,ooo,ooo , Nem mesmo, ~enhores, ~as grandes sa~ras t.al man.ejJI?o 
de cbefes de famlha I' sena dTicaz, p~··rqli:e é ~abrdo q11·e dias ~upprcm ordina· 

Passo a Oiltr .• serie de considerações. 0 plano diz·se i ri .. meu· e O> d~&folqll<'s dos anDO!i •·stert'iS. St~a por calculo 
que é imitação do que se pratic~t tm outros pa,zes, e •los la •radore~, sej:t por .. mingc.•a dl! meios de conducçã.o, 0 

· 1 1 1 l 1- · ·pro dueto das graudes ~ar as. n·ào vt m h> do ao uJÚcado. princ1pa mente ua ug aterra, ou• .o !e Imitou. as .t·mis-
sões; oade, q:Iaudo o ouro se r~Lira e o camhw mostrll no me>niO armo: conservado t m p:me p&ra o; seguintes, 
indicios de b .. tixa ou b:.ix:a elfecLtV<•mentc, contr;,.hem-se el:e n:1an ém uma es1JecitJ de igualdade .entre o re:orno 
as emissões, e par a contrahi l • .s ele·va-se gradualtntllld " ,Je .toaus ~' a ;,o.noii. Ernbarco~o com ffi>IS ~re~lez•, nã~ 
i:.xa dos ju.•os; com 0 qu.e, lHix:iindo O:> pnços dos pro- fa11a sena.o t~11~ar mai:.sen,·~~el o deJeq~lhbno d<Js.an.• 
dueto~, diiiJiou.e a importaçào de wcrcad,.rias, vêm em . nos. se6u.nte.5. A questa·~,.-poh, não ~ aehar e~tre ?~S o 
seu !ooar os mttae~, pala. compna da" do paiz r<d·,zidas rne.o de furç:.~r a exportaçao,_ de desenvolver a acttvufa ... 
de pr:r.o a export<~.ão se au.ameuta e 0 camt:o ~ób~. de exportad9ra, porém e untcamenw de d·csenvolrer a 

• • ' ~ • ~ 0 
• capac1dade pr(.)ductora. 

A ~m t:asao, porém, na o~ de ap;Jrovar, pela d·.v.:.rstd~de ' Eu eoovido, repito uma e mais vezes; aos nobres se. 
da St~uaçan a que é applicada •. Na .I~gi<Jterra a capacr- nadores q,ue apt:el:lenlárao oproj~cto e as emtndas a vi
~ada pwductn;,a," e porta_nro a. c~.~~cuiad~ de exporlação, rem ddw·nltrar quae~ são os • Jr~rle.; pr:~ticos d·~ reduc
e SC?Jpre _sutlhtt .. te, pr.la quan.I •ad-c dt: productos d. s . ção das natas ou colltr;.eção do meio cireula.ote. Não fali o. 
fabrtc~s _Iuglez.a·~ .e ~arque é-lhes .factl augc!"-e~:a~ _a i ~ó d-a reducçã·t~ imposta pda lei, mas da reduc~ão que ha 
pro.ducçac) e SiiU.LrztJ.r em poucos di~S as e~. 1 t>~ 0 l:Ia~ •S ; d~ ser a c.Gtuequ.cncla do de~arúmo, porque nenhum 
Inats a\t~ltauas do ommercw tXf.Cllrtéld·or. E facto qu~: :banco que teoh•• pendente sobre s1 a espada de Damocles· 
não ~r~crsa d.;monatr~r-se. . ·a • : ha d~ l101itar-se á r~ducção impus h na le·!, Hla de 1e p: e
·. A • cttv:da?:; ~.xport•d~ra não é ,.com tudo semi)l e J.,u.,] p;•.rar de uma man.e1ra um pouco mais ca~telosa, h a dtl di
a .que lia c a pa~;.~ade, ~ C•Sn~ s.e. da<> em que o co.~mer- . mmu.ir Ol· seus de~ e· n, os, para nJo st. Jeitar· se aos df3.4 
cto de txport.çao aollre de~antmo, ou porque eaLeJa·o re- · cos que terei occa..iao, c!e n.ostnar que este projecto . 
.P!e1oJ osmereddos COII.SUtnid·.Jres, e ou por.q,ue os prrços , traz Bj..Q..c si. . . 
na o. coo v Idem. á re~Je~sa de mercadma'' o que rc~ulta · Digo que terei occasl:io; se me f10r possivel di,icutir tan
de Circmustancu .. s dtversa~, ou P''rque con.venha mau: I"S- . tas mat~na~, tão d1vtrsas e im.~ortant~:s em um ·sÓ' dis· 
pecul~r em metaes preciosos, Jemd~tnc!o os para Mra cur~o., tendo sido privadas d;;,~1a discuisão, que cumpria 
do patz. , _ · ·que houvesse. E~ esta t:.lvez a questão mais imporr<tnt-e· 
~esta hypo~he.e a ele~~ça.o das la:l!tas e reducção ~as , d.; q11e ~~ tem occup•do o senado J:!e,tes ultimós bllDOJ • 

~musões ope1 ao f"zelld'O ~·J:X•r o pre?o da~ merc .. do~I<s, :Deus permitt3 ·que, s.~ tem de ~tassat· Q. projecto; acerte~ 
f,azendo. entrar ~etaes pa1 a compra~l~s, serem vendrdas : aquelles q.11e pen~ão em contrario de mim. s~ pelo· con. 
por ma1s ~alxo.~_ preços, e B.O·Irnando. a acttvldad~ expor ; trario estao t:m erro, tenhão cu1dado, porque são muito 
tadora. ~acnfiça:o-se prod11ctos a P1eços red•uudo .• e ás :graves os rtsultad{)S de erros em nllterlas deste alcance. 
vezes rumosos; mas, como a capacrdade productora é·! . . • 
grllnde, o futu~o. não fi:ca comprom~ttido. Ainda a,aim i O Sn.. ViSCONDE DE ITADOnAnY:- Ap·~Iado. 
repet~m se que1x~s cou.tra este maneJo, q11e sacrifi1:a os . O S_a. SouzA FRANCO:- Ora bem; V. Ex .. !..iU.i~ como 
productort-S ao1 tX.purtadores, e q,ue para ~azer man.ter o : exrenmi:Llt>Jdll. 
valor do meio circul<mte reduz o valor de todas as pro-.; O . . • · • 
pri :dad~~. cujos p: eços b:üx.ao, con.t: a 0$ interesses dos ; sn. 'VISCONDE DE lTADORAllY. -Apoiado. 
q,ue os preci~em veuder. : o Sn. SOUZA fRAl'iCO:- Não é rorque v. E:c. .. não 

No ~rasil a siluaç:l.o é a oppoata;, a .nossa capacidade pro- :seja mats bal.lilitado do que DÓi todos, e pdnci1:almen te 
d uctora e de exportut;ào é mu~to limitada, porq.ue ·n,.s :do que eu .i mu:; porqlid bov~ de p~aticar !J:!uitos actos, e· 
f.~llão capitaes e o.·.a~o,, A acttvit.iade ex 1H>r~ador .. é, po- : ncSH'$ mt1.1tos ~ctos teve mu1to maiS· occas1tío de er~a:, 
rem,. sempte sutll~:Jente, porq,u~, tendo os Imp(lr.tadores ; porque eu crew.q,ue V. Ex. é hc•J?em, e ha de ad·mLllll' 
nec,uidade de retornu!1 comprao em rc~r.a com_promptidão :que, como todüs os home1u, é· a UJeilo a erros. 
01 productos qu.e apparecem no mercado de expo1tação. ' Eu dizia q,uc convido a commiuão a d•liHnonstrar pra
São credorea que precisão p:.rg.ammto c que <•ceitáo o · ricameute os elfeitos da reduc•;ão, ademonstrar como é 
que lhes pode.m.os olf:recer, salvo os caso• ex.cepcionaes q11~, reduzidas ~s e~i~sões de not<Js,'retirada aos brancos 
il que enil.o SUJ~ltO~ os mercados, e eutre elle:; os de es- a lbcultl~de em1s~ona, que nào é umão a. filculdade de 
t~goaçllo do3 mcrr:ados.europeus e americanos, como du- · usor de seu credito em Lendh:io daq.uellea a quem em
r:ante a Crise d-e '18.57. 0 01 d n.ariu é que t;S pr.:rdUCIOS ; pre.• ta, rt tirado aos particulares O UW tiO Crejito, OS tra
IJffcreciJos á expo1 liJÇÚ·) nllo bastão c que não 01 pode- · ballJOs hão d:tJ augml!Jt~r em um p.iz onde os c~pitaes 
mos augment:,r á vont.. d·:l, e ll1CllO~ o hner t m•JS dL' pode' nll•> ~áo :.utlicitutes ao vasto campo que ttem a explorJr. 
Jepois de rcstriogid~·s o~ meios rlo credito c fd(and • á f enhore~, eu ainda espero vtr repetir·se. neHa casa 
lavoura os C<•pitacs empreot.4dos CiHn que soppra a ddl- que o cnd to u:io c1êa capil;,es, não os ougrr.enta, idéas 
cirmcia dos pn,prios. ··b~n·lon4Jdas lj(lje. 0•1em tc1 á dito q•1e o crcullo crêa ma • 
. E$l:!JllD!,.poi.i1 em cor.di~õ~s opro. t~.s <\~ dt~ lllgbte1ra; . ttridmente c:Jpltl\es '!.O cre:dito oUo é como a :tgricuJtu.-
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r a, que lllnÇ'i. a semente na terra, e nasce llm~ arvore que 'n~dll pela diminuição da qliantid:J.de, produzi{}a; cau:ada 
produz f. uctos j riào é como a iu .. !u~tria r uril, que, mu- pela faltlt dl1ll capitaes a cnd 10. . . ·. 
d;llJd.J :0 fó! m' da tlJ~t··Tia p•·mta, r z d,, um pt:d~ço de ma- o SR. VISC()NDE l>Et IT'Ail'OitAUY: ..;._V; ElC.~ está rel-
deira uma crilltúa, U!DiÁ mesa ou qu:.lqu•!r out•o ubjcctr•; pond. ndo 'J um mathemancu ;, e• per e pela r~:~~postà. 
e sim como o Cl.ltllll'.t(HCio, que, sem mudar~. natureza 
ou fó ma das C(;IJ,8S, dá-lhes l!taior va1or, pdo ~ran>pt>r- ; o Sll. SouZA FnAN€0: - Eu e$pfTO, e i,nto espero 
te d~ lugar onde não era procurado pa•a out1 o em que : q~e os coe v ~o: e <O• Sr •. relator da C• mmissão a.qut! ex
encootra procuFa. E, se eu 'tJão recdras~c c .•. nsa.r o st:>nado; : 1 hqut:m os tll~:~tos p11.1l1Cos ·d.t Cí;r~tracç-ao do mew clrcu-
1be leria Se<~ly dem· n t aod,, evidentelllentc como é qui: la11te em qu~ ba>êaü o 3eu lll no. 
o cred=i•lO augmenta CJS capitaes. ~s senhure~ dkem: • U~ d·e rlinri1luir a impt_lrtação. ~. 

~ P._unl!lrameute .cu.mp~e constdeFa• qu~ o estado, debde que 
O ;,R. VI~CO~J}E DR IT.\B.ORA ny:- Quer '•1e-ll'ender a unp"rt.·ç~o d•t·mmUttr, h a de ver t1esla lca.cias n~ suHs ren. 

iuas idéas Ci.om a o,,iniflO de Se a ·y 1 .Jas ; ha de ter d" rec• rrer ;, uov;,s imposiçõe$ e virá. 
O Sa. So'O'ZA FRANCO.:- Por ora estoa defen.leu- mais este ern.b.aaçt:.t á pFoducção,já.em bimuito ;eduzida 

do -as com art,urr:ento~ meu~;. porém· o:lo vrjo razão par;, . por Lha de capi!aes. 
que as n5.o r~foree eom a •uto: id<Jde de 0.11tros. Depois, comn é q,ua dim.'nue a importação.? As merca-

Tenbo costumt! de leF c proc11r<•r fazer mt·U aquilli~ doria~ import .. d"<IS· ~e f..lra não Jao tr.ocad.ls senão pnr 
que leio e d.; a pplilla ·lo bO esrado d@. meu pa 1z ; n:in v e- :p.rod11Ct1•B, ntlo servtudo oS r.otas, o me1o circulante se
IlhO sustent'r qu·~ se dt:Velll tom~r cenas m• d1d .• s, p. :rque uau de inlermedhrio. A menor quantidade de ruerc~do~ 
re tomá1ão em Frar.o~·a; nlJO te·uho e•t•! h;ji.Ji.Lo, rn.s a1m rias produddas. no paiz ha de ca.ra vez menos JiÔder 
o de Cllludar o meu p.oiz, ver q.uaeb s:'lo as medi·d .s que ·pagar _a quaot.dade d·e pro:lucto.~ e .• tr angeir.·s ; a canse-.· 
1he ser'lerrt e qu"e~ ~·Órie imitar de pa,zei que 1u tom<•S- . queucta ha de se,r qut', dim•nutda dentro de uru prazo. 
sem em circu1mt •. n~i!ll ideutic,s Adopto muitas dqs 'dado a quantlddde de me1cad.o ÍJS lmpr.rt•·das hão 
doutrtnasde::lenly; porém n:!ó'astuascon.clu;,õt:stoJal, de ellas su.LJ..r. dev;:lor pela r:tmlàdc d· .• oJJe,~ta ao 
e Drm aiod~ O planO que prOj.Õe. ! passn que OS produCIO.! dt> interior hão de baiXitr pel; re· 

Mas eu esp~• ~ qu., nos. vet•h!io ,JemoiHtr~r como é qu~', •lucçiw d• moeda, da dai as o~t~:~s c i: cum>~ancia~ que fa. 
reduzido o cred1tv,, h, de ;•ut;meotar a C<lpacid~de pro íu- zem ha xar o~ p·· .. ços com.a d.tmlnu. ção tio lll:termerlto cir
ctora do llFJ•Í1• T-=mos l!Guualmente no R.1o d!! J n.eiro culantll. A hJI>(•Ih·~se, po1r-, se re:liow, q11r. eu antevrjo, d& 
uma· fXjJO t~ção q ·e regula, creio <.jU8 de 51)<> 60,000:UOII$, ~:ad~ v~z mm ser a ~r1 ducç·lo lQs.lJiikiente para retorno 
v.alore~ ollic1ae•, a q•.1e addicionaaas as desp~?a' e o v;,. ~~~ Im,,,JTtaçao~ de nao se P,'•der 1~p?rtar rner:~es 1enã.o 
lo r da exporlaçã:o: de S" ntoll, quasi que salda a IID.;Jur.tação a Cu>ta d~ s .• crt1bos, e da t.mpOI>Sibtlt aJe dt) os cooser
de 61) a 70,000 @0_(1~ Reduzidas ai em1s: ões b ,ucari.s '.~ar n:> (MIZ q•1andoa coo.verlti,IIuia.de das nota.~hitLi~11e os 
e ~ é.1do o c r·• di t •, hão de l'i!l ·ar mr~ios ao a5ricultor 'mportadmej para os obter e fazer remessa como aupple~ 
para· as nov~s plant<~~õe<, meios para o amanbr) e tr;.t;1• · rueut0 ao~ producto1. 
~ento dos ?amp s e arvore$, meios para a· colheit1 dos ! O S.n. nscONDE DE Ir,.AnORiUY. :-E pó de pagar c~m 
ir uctos:, me tos p<.tra o seu !ratarueut') J·lra su~ c ou- ; papd '!' _ 
ducção; em uma palavra, n.e1o·s pard uao oer dJ; 1gado a : 0 , . So z Fa A.., . E. é · · -
SilCiilL:•r seus pFoductos emquan o oto t~nhào preço · . · :m. u rl • NCO: ""7 ssa . outra ~uestão: o pa-
rilzoavel. Qual a coos~quenci• 1 A producç:lo ha de dt- . pel n.li.o Jlaga 01 productos Vtndo~ do ex.t&riOr, mas serve · 
mh1uir, e·a Ciilhdta hõt d~ •t>r muitas "czessacritic:td·<A. :para des~nvol•er 0 lt'<sUalho pr~ducllV<l _e para crear 

Volto ao ar"umcnto. Te·mos 5.0 . ou 60 ·otlO:OOO$ de · pro&oetos com que- se p~gue a ll'lwp?rtaç~o.. 'SI! V. Ex. 

Produc~ o e ~mp· O• t.mos quantia pc.uc~ nnior em q;ller ppocu~ar. fdzer do P~Pd. boncano pape~ reolizavel~ 
. " · . n·jO deve hm1~ar-se a redu.zrr-lba. a quanttd•de• deva. merc;;d,.mas que pa"awos com a~uelles pr od.uctos. N, · . _ ·· "' . ' " '. . "' 

hypothese d~ s~t· pre~1~@, tle.tn.ar p'~rtt· di..t imporra.ncia d~ · tar.nbe.m :Jmmar ~ produ~sao, par~ que, ~q;UJhbr·ad.a a e·~~ 
pt o duo ·3o para empre" Ir Ira eompra dtJ ouro dedi:ilca ·Se por baç~o cot;n umportattau, possa o os met~e~ c; nservar
o rd"r~o de ou lra lgu;:l soruma. O O·iJrO. oão'cos vem se- ~e n; lmp~~ N e te.rem as nota~ b.an.calas mJ_alhvel con.• 
não em troca de próoiúe·tos; e, &e estes nào J:la,táo para ver~ao i tudo o mais lião maDeJOS que nãodut·llo. 
retorno da Lnporta•;à·,, maior vem a ier o dcsequilibdo. ; . O SR. VI~ONDE nE lTAB,ORAUY: -:J.'{li.o ba. ~ada mais · 
Se a esta i.kcum.,t•IICia ~e junta a da Lain eH valor d,~, . t~ci.l do qui! mo1ndar eot.unpar todoi os dias milhares de· 
producto1, a desania.ação., augmcntada á producçao, ag- contos d~ r & s em pa.pel. · · · 
grava a situação. . • · . · :: O SR. S.ouzA. FRAN eo:- Neste ponto V. Ex. tem € x-

'• Ew regra a qu~ nt1dade rwuziJa da mc·eJa d :~-se que 'perieocia míJiur d.1 que eu, p.orque, S<! ex:miinarmos as t:L
sobe de .;alor, p0rqu.e. compra a me1~a quan.,!d;;~de de : bell~s d~s ernis~Õ<:!S, vere roas qu~ 0 b~~c~ de. ~re;tção de 
11:1·ercad0n~s ou produdoa que uma ma.or quaou'.illde d~ :.V. Ex., quando; chegou a ter ma.u·r emmao e excedeu 0 
moeda coarprli~a.. . . . . ·triplo d.1 fun.Jo dkipomvel, Cm justamente 14rl t~mpo elll. 
. O~ productos ~ão .deste m~tdo ven~1d~s m~lrs Lai:alo.s, que V. Ex. o go.vernav;t. Üii 50,000:000$ da caix.a matriz & 

18Cnfi;ados á necesatdad~ urgente de ~elOS, yor fa~ta doa filiaes s:io de 1856 p~ra 1857, quanCio v. Ex. era preei-
de cn~dlto~ e po.r outro lado a.p oducçau ~ullre deslalque, dente do banco. . . . . 
por n:"to ter o soccorro dos ca1}11aes a Cl'efhto : temos assiu1 
que com productos redozidos em quaotiJad-e e valores 
tambew reduzidos p:Jr' contracção . da moeda C ida '.lt!Z 

nos torn .. mos menos h,,,b .• litados para ~·gar a importllçào, 
e mais ?S melacs que accresct m. a se mrn:1 da impo1 ta·çtiO 
ordrn.ana. E~ te v;.lur ela prwd·11:ç:ão relluztda olio póde pa
giir os 60 ou 7o,ouo~oooa dc:~ iwpot tJção, e o. ouro que 
caLculai eu1os eLII 1.0,000:000$. 

'O, SR. Sou:t:.A. E ~hLLO: -E estes 70,000.000g uãJ ficã, 
Lilmucm dimiuu1do; 1 O ~:ffe.lo da tkpreciaç.~o da moed, 
é ~ó~neut .. l iuteroo .? .não é tambem p:ua õrqudlo qu0 vcru 
G!e j6f,.? Eti~C I n.·lt_O é Slmeute para a exportação, c 

. Dilo para a tmport<~çao ?· 
. O Sn. Souz..~o. fRANCO :-E' p.ara amba~. 

O SR. Souz,\. E ~li!LLO :·- En:llo lu igu~lJade de re
laçues. 

O Sn. SouzA FnA:SCO: - P.:rdóe-me; o valor da moe
da m:~u 1,élll "Jg 1tÜJi.lc.h: das reletçOc6 ; po1é:o é tran:tor· 

O'Sn. VlsC.ONDE DE lTAllORAllY:: - O·s. algarismos só. 
por si nao valem nad3, é preciso apre~entar os factos, 
discuttremos iaso: são algarismos arbitra rios. 

O S!l. SOUZA FIUNC•.> : - llavemot de ver. como os 
meus al~adsmos zào .arLllranos, e os de V. Ex •. ntlo 

. o zào. 

0 Sn. VISCO:SD·E DE lTAil'OR.HI:Y: - 0d aiMarismoR 
mentt:.m mu.to qu~ndo nao 11e lhes dá o scu.1Jo quo 
devem ter~ 

: O Sn. SouZ.A FRANC.Ó: - Eq>ero qtic V. Ex. tenha oc-
' casião de tallar e dernorutrar que t:s:ou em e1ro. · 

0 Sn. VISCONDE DE lTAlluiL\UY:- Já tenho cl:scu
i tido is10 um milh;lo tlC vezes. Não po lemos edar ;.qui 
discutind<J todo• o~ di..s principio; comcsiut1us, idé..ls lU•li· 
menw.re1. 

O Su. Souz.~. FuANCO :- Os principio~ cc IDl!$inhos que 
. V. Ex. sus~cutu furão aqudlc.'s <1ue o leYá!àJ a in~tituir o. 
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Banco do Brasil. que, ainda lóra de crise e sem competi
dores, nunca pôde trocar sua' notas por ouro. 

o Sn. Son:t;A fRANco:·- N~o póde ntll~ca a liberdade 
~em ellten,l•d" do credito. conduzir ao calote; a sua de
ne!{a~ã·• o .. ex:~ge ada reducç~o é que póde furç:Jr a 
esse n~cur~o rto •hisespero: vou cir;.r a V. Ex.. o exem ... 
pio mai• tsp••nto~o de. crescimento dB população c de 
rlquc.-zH, dad" em cirQur.n~rnoCÍin ii<! um augmeoto con
·ld<!ravrr dt> crc:d•to .e cnntlauça. Nao cito .:xemp!os dos 
E·tados-Uuidus em geral; CtlO o de Cincinnati, um ·do$ 
porlent •N da pro~rcrid~de dns E>tatlo~ Unidos. 

0 Sa. VISCONBK DK ITAUORAHY:- Sempre tr<COU 
mas notas por ouro ; V Ex. ettá ioventando. 

O Sn. SouZA B MEJ.LO :-V. Ex. foi que fez com quem 
não trocasse. -

o Sn. SouZA. FRANCO:- felizmente fallo rara quem 
sabe dos factos, para quem conhece d<!~tas materias. 

. 0 SR. VISCONDE DK [TAJlORAIIY:- Tambem está fal
laodo para que~ 1).1o eot~nd~: •. 

o SR. SO'UU. FRANCO:- Desde 1856 o Banco do nra 
sil dava muitas vezes ootas do thesour.:> quaudo se Jhp.. 
pedia ouro, e vice-versa. Estamos fallan,Jo peranr.e qu;:rt: 
sabe dules factos. Po1so citar os factos e as data• 
approxiooadas ; pOS$0 ciLar as pessoas a quero .o B .• nco do 
Bradl negou ouro, pe~<soas que por este motivo tkáran 

. m1f Vblas para COm direC'Oie,;,-qHe até LOmavão em l.em
Drança que:ll ia trocar suas nota~, não só por ou1 o 
coroo até por notaa do thesourp. 

0 Sa. SOUZA E MEL LO: -Em 1857 ~ 

. O Sa. SOIJ~A. FRANCO:- Muito antes. 
0 Sa. VISCO~ DE DE ÜA.BOR.AHY; - Pdra mi\lf isso é 

novo. 
O Sn. Souu FRANCO: -Estou inteirado de todos os 

fac~çs. 

0 SR. VISCOND.E DE TTABORAIIY:- Eu pmbcm estou. 
O SR. ~OUZ.\. FRANCO:- Senhores, a verd~,le inaegavel 

é e1ta: d~sd~ que na;J· puderem aupmeotar a capacl4ade 
· productora do paiz, hão d ~ achar equ dtbrin com i~11s pia
rios, mail 1Ó n~ decart ... ncia, na miaei'ia do p~iz. Hão de 
reduzir o m~;io c i culaote::; mss Dt• :moo sf'::u irHe a el(por
tação, · decllhid;,o, ha de ~xigir uova reducção, a relativa de 
que fillla a comrnhbão, at,é o ponto minlrp.i>, que tenho 
~usto até de caleu·ar. 

O. unico rr.e~o po~sivel, repito, de jmpartar .ouro 
e faze-lo conservar ~~~~s bancos ~ 'IJ.OS mt~rc•<los e au 
~meotar as f~'n,;as proilu.ctiv~» do r>aiz é eoriquec~-lo. 
N.ão lp senâo os pai~es r.icos; que podem impor lar ouro 
.e conserva-lo, assim como n~o ha senão os in.divi!luos 
r~cos qn,e p,qssào recolher e conservar oq.ro nas su•s 
cai~as. V. El· é daq1;1ella CICvl~ q~e entende· que o 
crectit,, não .é· a princtpal ala~aoca do progre~so m.te.l'ial 
das .sociedad~s modernas .... 

P Sa •. r•scoN~E ·DE ·rr~u6nu~v:- Não ~ei de que 
C$CO!a sou ; o qu~ ~tl é que uao 50U da escola de V. Ex.. 

. O Sn. Sou~.\ FRaNCO:.- .(\ceito suas palavra.s d,e que 
não sabe de que Cicola .~· Eu sov. .da c~ cola da liberdad•; 
do credit•1, so.u da e11cvla que quer todas as especies de 
liberdade regr:.~rta,·-a li.ber(lade politio:a, a liberdade cJvi) 
e a liberdade ,comn:;~ercial o:1 do cre.4ito •. 
· 0 Sa. VI.SCONDK DS h.'A UORAH:Y:- Todas as liber

dades, até .:J ld,trd<~d<: do ciilole, 'na phra.~e do ~r. ministro 
da la~enda. 

Cllrcmn .. ti trnh~ e~n 1800 sómen•.e 750 h~bitantes, em 
1"10ja 't,540, ep11.S20 erao 9.Gt2, ;m 183ucheg.vaoa 
2~,S3t, Hn 18tusub·r:J•)a í(.).~3~ e em 1850j_áse eleva~. 
vão ;1 1 ·15,.\.86, num~ro o:on·i l<!r;. vel, 'lliC tem c r esc do 
muito de entar1 11té t.~60. O valor da propried.de Linha 
tan-uem crescido espant<~>Hm• nt~. ~er.do em todo o c.orb
d, dr1 de U.ullitto:J d · 10,7ri1,t91 dollars em 1841, de 
12 H~,•·91 em 11\45, de 51 75G,7401'm18.!.7ede55,670,63L 
e.n t850, rie 8t.3t.i.,49t em 1~52, de'\ t'i,9t~,419 fm 1855, 
.t~ndo-~e eltV<Jdoa Hu.sgo,791 .em 1857 ~ão ha exernr•IO 
de tão CSi·élnto~o crt~ctro,eo.tü 4o riqueza puLlica e pat ti· 
cutar. : 

No entret.al)to a impo· taç~o tinha sempre·e~cedido a 
exfiMt~>ç~o, ha)J'en;l,, em 1!!5l ~ido a importaç.~o dl 
<1.1,256, 199 do,lars e •a "xporraçã., de 33,23 1~,836, fm 
1852 a imp•>rtaç~o de 51,23U,6l4 e a exporração de 
36,266,108. ,em ·t85~ a irnpMtaçã·· rle 65,780,02!) e a 
exportaç~o de .t5,.\.3~.no, rm is~ . .\. a importa,ão· .de 
67,501,3 ~I e a f·Xpor:açao d" 3 ~, 777 ,R9 ~. em l 8.55 a impoy.,. 
portação de 75 ~95, 90 l ~ a ex ortação de 50, H:\., 766, 
em 1856 •~ imp,o•'9.;ãr di" 77 090.14.6 e·~ export!lção de 
55,6-i't, 171, ern 1857 "i-m):Ortaç.~o de RO, 1 H 7-~7 e a expor
tação dt! 5"Z,905,506, er.n ·1 R 58" impo,rtaçã•:, de 96,213,2i4. 
e a exportação de 66 011~. 707;., Som ma da iqJp,ortaÇa,o 
oestes o1to annr·s 55~.~6t,2H éJollars e da exportaç~o 
379;00.2,34.3 dollars; s~odo o saldq cootra a <>'ltportaçã~', 
em ono anoo~ d~ 175,t59,!133<1()llars, ,;_tt315,827:S7964-ú0 
calcul~·lo n peso ou dotlars a 1SSOO cad t um.·· 

O ~Jl· yrsÇONDE "QE IT~BOI\Al~V :,-E eu d~JO q11e oª 
algansmos nal) ~urào lleru cornbtna<fos, b m reunidos. · 

O ~a. SouzA FRANCQ: - l:;_to qp.er 9iJ.er qne em oi~o 
anno• Cíoo.:IOO.tti tinha. mais ·do q·•~ d,ec~(Jheado ~ua ri
,qu,eza, e h to nio i1bstr.o1e que a importação c-xcecl.éra 
sen;pre â t!'portaçP.p em valores avultHJis.imos. Erão ca':" 
pit .. e' que ,o comm·~rcio e>t•angt!Íro d~:Jl(;;Va a c··edit•l em 
C_lnc:ino~ti, e o crt.d:'to .é que conc .. m·"Q muit.o para este 
prodigio~o ~.:sf•l)V•.,lvimentq qa populaç~o e ,riquez ·S 4 ~ 
Ciqciunati, a~sim como kJi. o credtto queür fez alHir taohl 
e~trad ''e ca,IlJes e d~r ~,q c.Qrnlllercio e industr las dos 
~stadO~· Uaiúos o esp~ut,os•> augmerJI.o que tori}OII aquel!es 
catados t1o fJOJerosos em poucns onnos • 

O Sn. yrs.coNDE, DB ITAJ!o)~Any: -~hi está o que~~ 
chama pombtuar m:al _os algariSJP,OS. · · 

O Sa. SouzA Fa.A NCO: ....:. Po.-,·entura ~$les aJgari~wos 
~1ão conteH~.o as vant.g:·n• !h t~eoria,hoje· r~vivl:la, da 
bal~nça ~o c' ll]lllercio, ~ 11ão mo1trão qu,e o ,credito ,é Q 
m;,u fi' deroao elc~.:n.to da C1V1ha• ,Ç.'lo e progrtssos de 
urn paiz 1 · 

· 0 SR. Souu FRANCO:- Eu tolero uma proposiç1io .0 Sa. flSCONDK ~E lTAJ,U)RAUY: -A conclusão do~ 
d,esta!l e>CTipl:i llOS retatorios, sem SCibJ·e~cripto a uio- ~Jgarismos é que DtiO 'acbo )Íigtca. . . · 
gueoo; mas V. Ex. não fdllaccm utp homem que algu111a o Sa. PllESIDENTE:....,; A discuuão a:sim não pódc 
V,f~ prégas~e c~lote. ' contfnlla,r. Peç:J aos'Srs. SED~,4ores qU.e ;~reservem para 

O Sn. VISCONDE ÍlE ITABOIÚ nv:- Quem diz isso? quando tiverdn a palavra. · 
' . ' o SR. Souz~ FRA~CO:- Quem nunca prégou calotes o SR. SouzA. fRANCO:- s,,nl~qrer, se se tivesse efll, 

nao póde a~pnwa-1;,$; · · · v stit um p'auo 8p opnario a renabdecero valor do mefl) 
o' S!t. VI~CONDE DR r·r,ADOIÜD)": -Não se zapgue .... circulante cio imprrio, creio que de v ião dominar as se• 

guiutes i<1éas: a prnmul::a~iLi 4~ urna Jd que, regtlla.n-
p Rn •. SouzA FRANco:··· N.~q m.e :za~r,,t~ei, por9•1e do o credit·.) h~nc~riq c pérm\ttindJ a emi~~1io, foss~ 

ca· u c~rt) dt: que V. Ex. não pod1a d r1g1r-se a mup; geral para ó unpedo todo, cnm 11qu-tlllH coll.~'Çiiés de s~ • 
tenho esta cnusq,' ncL;, ·· · gur;,oça neceuarí~s; 11m pio no qull, faze1110 rettr:tr da Clr· 

O Sa. vrscoN o& DE ITAB'ORA DY: ·- 0 q11e eu q~iz t•ulaçiio aJ nolllS 1lo lhdwuro, h .bilit.tS!C a~ notas IJ .. nca-
diler é que u::; dout; , 11 ~.~ de v. ~:x, cui.duzt'm a isso. ria~ p~ra poderem entrar n~ circulaç3o e serem acompa-

nhadas da lntroducçllo e con ~erv,,çã·• nos me~mo~ mercl~ 
O Su. S<,UZ~ F"A:-iCo:-Nao é exacto. dos dtlUma quanti•l~rlede rnctaes~umciente pn·aastor-
0 Sn. ,.t.co·'>~nK og [TAllOxtAUY:- J.le!o menos écs•n uar couvertivels. Então o credito, e~~u grande elt•meoto 

a !lli:..Jn.<?piui· .o. · · · · de progre:~o e da civ lif'iiÇ:\o das soc:cuades mo:ier!f~'? 
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nã~ teria senão as restricções ou clausulas prechas para 
ev1tar abusos ; mas não se verião privadas do seu uso a 
quasi tot~lidade d•s províncias e grandes loc~lidade5 
do ímperio. Não julgaria o thesouro indispeosavel para 
resg~ardar o valor de suas notas, a privaçao imposta ~té 
a~s mdividuos do uso de todo e qualquer titulo fiducia 
no ; e de recolher a seu; cofus, e para empregar tm suas 
des.pezas, até os meios que ~lguns pequenos bancos ~em 
erul~&ão reuoem e confião ás industri<ls, sob u titulo de 
fundos pertenceotes a caixas ecooomicas. Serião ellas re
guladas tão· só mente. 

Como no exame do projecto eu ainda hei de ter IoiJ'ar 
de desenvolv~r alguruos àe,tas proposições, passo 

0
ao 

exame do art1go que se acha em discussão. Não lerei 
ao senado todo este ar~. i o, porque não lhe quero tomar 
tempo (Lenda.) e~ Nenhum doli bancos creados por sim· 
ple5 decreto do governo ... • Eu queria perguntar ao oo
IJre relator da commissão quaes são os decretos simples 
Jo poder ~xecutivo e quaei sã? ?S rltcreto:s compostos 
que a autom.auem a fazer esta dutmcção. Se as palavras 
-decretos nmples- querem d1zer- decreto~ Uâl) autQri
sados por lei -, a qu~:stà.o é outra ; estes decretos serão 
e~tão illegaes, fação os nobres 'enadores a~~usar o mi· 
nutro que os expediu, ac<>be-$e com estes bancos a~~im 
creados. Mas, se estes de c. etos sáo exped1dos em virtude 
de autorisação leg:.!, ness~ caso são tiio respeitaveia 
corno todos os out' es decretos. Não venha o nobre se
Radar .q~c 5':_ diz sectario do principio da autorid.ade, fa · 
zer dt6Uncçao entre dilcretos simples e decretos com· 
po;tos, decretos que devem 1er obedecidos e decretos 
que o não deve~ ser, decretos que trazem comligo o cn· 
1·acter de respeito e decretos que não trazem comsigo 
ene caracter, decretos rf'fertndados por ministros que 
o são por graça de Deus ou por força propria e de· 
c~etos referendados por ministros que o &ão sóJ:Gente em 
virtllde da asüguatura imperial. 

(Lendo). c Nenhum dos bancos creado~ por simples de
creto do governo poderá emittir sob a fórma de notas 
ou d;- bilhetes ao portador quantia superior ao termo 
~ed10 de sua emissão, calculado por trimestres desde a 
l~stallaçãodo mesmo banco até o ultimo triooestre que se 
tiver com·pletado d~ janeiro a warço do corrente anno, 
emquanto não estiver habilitaJo para realizar em ouro o 
pagamento de sua5 notas .... • 

E' preciso notar que a commissão, deixando de parte as 
emendas do Sr. ~coador pela Bahia que é presidente do 
conselho, tomou por base o seu pr_oj~cto favoqto do anno 
passado, tomou p(Jr base esse proJe~;to repellido pelo paiz 
1nteiro,o q11e obrigou o ministerio a retira -se; e, tomando 
p~r base u projecto, sustentou a com missão a emissão li 
m1tada ao termo modio de tojos O! trimestres. 
~~o vou d~scutir a obTigação de respeitar direitos ad. 

qumdos; mlmstro do gabinete de 4. de maio, que propoz, 
referendou e expedi11 os decretos irnpugo~dol9, não 
me cabe essa tarefa; deixo-a ao actual Sr. ministro da 
justiça e áLJUel!es outros membros do gabinete actual que 
votárão contra a violação dos direitos adquiridos. Ha 
direitos ã uma porção maior de emissão que esta que se 
concede; e tllo respeita veis são os direito• adquiridos 
pelo llanco do Brasil como .os direitCl$ adquiridos pelo• 
out.ros baacos. Hei de mostrar um pouco adianle que a 
d!lterença que se quer fazer entre os bancos não é sus
tentavel. Se esses outro~ bancos farão cre:sdos pelo po
~~r exe~utivo, o Banco do Brasil tampem o foi; e, se o 
foi ~m vutude de uma lti moderna, os outros teem em 
seu favor o prestigio da antiguidade das disposições em 
qu~ se firmou o poder executivo para os autorisar, se
gumdo precedentes do pai?: nunca contestados e que 
derão logar a muitas outras creaçõe,, 

Hei de mostrar tambem em outra occasião que err:lda
meote se chama ao Banco do Brasil um banco de con
trato, hto é, hei de mo~trar que erradamente se diz que 
em virtude de um contrato firmado entre o ministro da 
fazenda e não sei quem, C$Se banco não p6de ser privado 
dos seus direitos. Entretanto os direitos do proprio 
Banco do Brasil n~o fo1ão respeitadas ; a commissão não 

os respeitou tanto como devêra. MaF, repito, não trato da 
questao dos direito• adquiridos. 

Senhores, a unlca razão que houve para que o B~oco do 
Brasil precisa~' c de um.dei especial foi o privilegio ex
cl~sivo de ae.rem suas notas recebidas nas estações pu
blicas. O codrgo comruercial diz no art. 295 que, quando 
a. creação. de uma ~ociedade ;;~onyma traz comsigo privile
g~o,. pree1s~ de le1; e esta let pó de ser anterior ou poste
nor, autonsando a concessão futura ou approvando a 
p~ss~da. Esta foi a raz~o ~di nccmi~ad~ da lei, que se 
ru d1spensavel para emxssao sem prlVJlegto. 

A razão que funda a dtstincção em favor do Banco do 
Brasil em um contrato é contraproducente. O ccn'rato 
que se fez foi para poder ex.tioguir o antigo Banco 
Comrnercial e· o dntigo Banco do Brasil, creados pelo 
poder executivo, füodiodo-os no novo Banco do Brasil· 
e tanto respeitou ellltiio o nobre senador os direito; 
a~qu1ridos Jle!o Banco do Brasil e pelo Banco Commer
Clal, apezar de se1 em creados pelo poder ex' cutivo que 
precisou de celtbrar com elles um contrato, para' lhes 
fazer o f.tvor de fundi-los no actual Banco do Brasil. 
Então o nobre senador respeitou a esses bancos, creados 
pelo po~er exec11tivo, de que era miuistro; entretanto 
que lwje entende que os bancos creados pelo poder 
executivo não merecem o mesmo re$peito. Se o nobre 
senador me pudesse mostrai' na lei de 1.853 alguma dis
posição que privas~e o governo de conceder dahi em 
diante e~i•são aos bancos; se pudesse mostrar-me que 
houve pnvdegio de emi~são exclusiva; eu daria o ar
gumento por convincente; mas o exclusivo era s6mente 
esse da admisiião daM notas nas estações publicar. Aqui 
e'tá o decreto de 31 de agosto de 1853, 4ue se funda no 
contrato com os directora,; do Banco Commercial e an
tigo BlOCo do Brasil (lendo) :«A tteodendo ao accordo ce
ltbrado entre o meu minbtro e secreta:io de e&t;tdo dos 
negoc·os da faze nela e os directores doa Bancos do Bra
sil (é o extincto) e Comml:fcial .... » 

O contrato não f?i leito com o Banco do Bra2il, po1 ém 
co.m os banc?s extmctos, e era um acto de respeito aoJ di· 
rettos adqulndos pelos ba.ncos· creados anteriormente pQr 
~ecretos do poder ex.ecuttvo; c entretanto boje qaer !e 
t1rar desse contrato argumentos contra os bancos 11ctuaes, 
que aliá~ estão no mesmo ca:~o ddquellea. 

A commi~são é engenh01a ... Senhores, deve fazer uma 
declaração prévia; não fallo dos favores concedidos ao 
Banco do Bras~l senão co?l o sentimento de que se não 
concedesse mau, quero dizer, com sentimento de que se 
nao respeitem todos os direitos adquiridos por elle; não 
tr~g? co.mo exemplo esses f~vores s~não para fazer sentir 
a IUJUshça.de se. n5•garem aos outros Idendicas concessõer, 
de que se faça dtlfcrença entre o Banco do Brasil, que não 
é senão um banco creado pelo poder executivo e os outros 
bancos que forão creados pelo mesmo modo. 

Mas notem os nobres senadores o mau~jo engenhoso 
com que a commissão quiz favorecer o Banco do Brasil 
nesta graduaç~o d:~s emissõe!. Parece~me que ouvi ler 
uma emenda do Sr. seuadsr pela Bahia presidente do 
conselho, pela qual o termo medio deve ser das emis
sões do ultimo semestre. Ora, dado o termo medio da 
emissão do ultimo semestre, ha primeiramente o respeito 
que sempre Ees&es casos se deve guardar para com a 
&ituação existente. Quando se tem de procurar um ter
mo medio, e não se diz ~ ticão com as emissõ~s que tem • 
procura-se aquella que durou mezes, e é a ultiwa situa· 
ção, porque esta ql.le assim se manteve, e tem por li a 
•ancç:lo da expericocla e as vantagens da posse act11al. 

0 SR. Pl\ESIDBNTE DO CONSELHO: - E' a maior emis
são. 

O Sn. SouzA FRA.:NCO : - M<~s note V. Ex. que é me
nor, por exemplo, para o Banco Agrlcola, que nenhum 
augmentv tinha tido no anno antecedente; m:1s .o Banco 
do Brasil, quo porventura advioha, tratou de ir 'augmen· 
tando sua cmlssi\o nettes tJltlmos mf:jzes, de sorte que 
gaoho11 mais com c~ta lembrança. 

0 SR. l'RESIDElUE DO CONSELDO:- Ganhava mais 
pela medida que estuva proposta. 
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o. Sn. SouzA. FRANCO:- O engenhoso do plano da 
commissão consiste em procurar o termo medio de todos 
os trimestres desde a mstallação dos bancos ... 

0 SR. VISCONDE DE !TABORAUY :-Das emendas do 
Sr. ministro da fazenda vinha a mesmll idéa. 

O SR. SouzA. FRANCO :- A emenda do Sr. ministro d·1 
fazenda tiuha uma dessas redacções que talvez podasse 
ser entendida· favoravelmente ao Banco Agrícola · inas 
V. Ex:. di.ise-não -.... ' 

0 SR. PRESIDENTE DO CONSELHO : - Foi de combi· 
nação. 

O SR. SouzA FRà.NCO : - .... ha de ser termo medio 
desde o primeiro trimestre da creação, e o poz tão claro 
que não admittisse iuterpretação favoravel. 

0 SR. VISCONDE DE ITABol\AllY:- Já estava isso nas 
cmen1las do Sr. pre=itleule do conselÍ10. 

O SR. SouZA. FRANCO : - Seja assim ; estou no facto. 
Dahi vem este resultado: que a emissão do B~nco Agrí
cola, por exemplo, que tem sido de 7,~37:0oog, segunrio 
seu balancete, mas que o governo dâ como menor, porque 
as publicações do governo referem· se talvez â emíss:to 
effectiva ol circulação, e não toma como emissão aquella 
parte d2:s notas que, tendo sahido da caiJta de emissão, entra 
ás vezes para a caixa geral; essa emüsao, que se dá como 
sendo de 6,958:000$, desce á cerca de 5,40ll:OOOg, segundo 
o plano da commissão. O Banco Rural e Hypoihecario, 
em compensação da sua b'la fé e de se não ter aprovei
tado de to la a sua emissão, da se ter limitado muito, de 
não ter emiltido &enão 2,000:000g, ou 1,9~6 ooog, quando 
podia ter emíttido 8,000:000B, tica reduzido a uma emis
~ão de cerca de 1,500:000$. 

Quanto ao Banco do Brasil, o calculo da com missão, fa
zendo-o :~proveitar as épocas em que elevou $Ua emis
são a !33,000:000g, autorisa-o para a emissão de cerca de 
25, OOO:OOOg, de BOrte que o Banco do Brasil fica com uma 
emissão mperior á actual, ao passo que o Agrícola e o 
Rural descem da existente. 

Senhorcll, não sou dos que censurão e~tes favores aos 
fi~hos, com preferencia aos enteados; a commüsão tinha 
razão nitso; mas não .posso deixar de deplorar que ~aão 
se trate a todos os ·bancos no pé de igualdade a que te em 
direito. Eu não de~cjo que se reduzão os favores do Banco 
do Bra~il; approvaria que eues favores fo$~em ainda maio
res, que se lh~ fizesse justiça, e justiça a todo;; os ou~ 
tro.u do Rio de Janeiro, da Bahia, de Pernambuco e do 
Prbranhão. 

Nã'J posso. deixar de notar neste mesmo pnragrapho uma 
circum,tancl&: (lendo) a; •• excepto ~e, além do fundo dis
ponivel ou de garaotia e das outras condições estabelecidas 
n0s respectivos e1tatutos, tiver em caixa pa1 te do seu ca· 
pita! equivalente ao exce: so do dito termo medio de emis
são, e for esta parte repreEentada por moeda de ouro ou 
barras do mesmo metal do toque de 22 qailates,ou por bar
ras dú prata de 1.1 riinheiros, na rtliição .lha da pelo art. ao 
do decret•l n. 1,721 de 5 de fevereiro de 1856, corntanto 
que o valo i desta (isto é da prata) nao exceda 1f.l· parte do 
tla moeda c barras de ouro. • Quando se <idmitte él prata ao 
fundo disponível, a relação para o ouro deve ser a dos 
mercados. Não seria razoavcl tomar a prata na relação 
que se adopta para o cunho das moedas de prata entre 
nós, porque esta relação dá á pr~ta valor ma·or que o 
Jos mercados. Mas o que ha ne~to muouo que possa jus
tificar a limitação a 1/ft. da prata para fundo dispGnivel 
do~ no!sos bancos? porque nao metade? porque não 1/3 
ou 2/5? 

0 SR. VISCONDE DE lT.AllORAUY: -A r~zão parece 
c! ar~. 
. O Sn. SO_?ZA. FRANCO : - Eçprro ter o pr1,zer de ou

Vir css:( razuo; mD~ pol' a;;ora vou corob~ t.1! la. 
A prata é um rnl•lal prt cioso que ttlm valor iutrinseco 

ê uu metal pret;io;o 41H:.I lloje uor. llH!rcad•l~ tio mllnd~ 
tem Wn'll ?U mawr p•·ocura do que o ouro, A prvlu é um 
mdal prectoso que Leade a su;ttnl!lr o a~u v::!or no 
l''mo que o ouro tende a diminuir o seu; ns ult:m,;s ~los 

cobe1 tas de ouro teem já alterado a relação entre elle e a 
~rata, e e5la altera.ção ir.á ~ mais,se~p~e em favo~ da prata. 
~ por este occaslilO dtrel que quit. Jazer ha clras um re
querimento? mas n<ls~tl meu proposito de que não se en~ 
tenda que laç~ oppos1ç~o ao governo, não o apresentei 
~:: aproveitar e i agora a occasião para pedir _ao Sr. ministr~ 
da_ faze1_1d~ ,que tenha a b<'ndade de fJroecer· me as se-
gumtes mformações: . 

Qual a quantidnde de prata comprada na Europa desde 
principias de 1859 até hoje'/ · 

Qual o preço em dtnheiro inglez por que foi comprada 
cada onça de prata em Londrd~ ? 

Qual o preç~ por que a prata ficou aqui depois de ré· 
finada e reduZida ao toque legal ? - · 

Esses preços devem ser segundo o cambio d(} dia .em 
que a p: ata chegou aqui, como creio que é o calculo do 
th~souro. 

Mas, senhores, a prata ê um metal precioso cujo valor 
tende a sustentar-se, ao passo qtle o do ouro tende a de
C· ~~~er. Se a alguem convu~sse gundar metaes pr~ciosos 
SUJeltando-ae a perder os .JUros, creio que os mais aviea~ 
dos guardanão a praia, porque o valor della em barras 
tende a Dustentar-se e o vn lo r do ouro a decreacer. Lo ao 
aos laocos, cujos fundos disponivds são guarclados co~o 
o t~esouro pelo dragão, de que ba pouco fallei, convem 
mal~ guarda loli &nles em prata, cujo v~Jlor tende a ._sus
len~ar-:se, do que em ouro cujo valor tet:de a decrescer. 

NóJ nã.o somos produ·: tores de prata, e nem me>rno de 
ouro o wroo$, porque a quantidade que se extrahe hoje 
d~ste metal não é consi.Jeravcl e não fica nenhum en:r.e 
nos; ma:o ii p:at:. é producto de paizes vizinhos do nosso, 
e, ~u~nto maiOr for o ernp!·ego ou U$0 que fiu:l mos della, 
mawr será a concurrt n1:1a de· ses pa1zes ao nooso mer
cado. ~Oi·que, po:s, nos h<tyemoi. dr: pó r nJs con.Jições de 
repe!J~r a prat<>. que nos St'Ja trazrda ao mercar!:>, limitan
dú a~s1m o seu deposito nos bancos? e itto quando temo= 
precisão della para moeda dtl trocos? 

O Sn. SouzA E l\1ELLO: - Mudemos de systema de 
moeda. 

O Sn. Souu F~ANCO : - V. EK. não pensou na res
por.tA que deu; foi um dessas uspo•tas que muitas vezes 
e~capão em apa1tes a quem não presta toda aattenção á 
d1scus~ão. 

O SR. SouzA E MELLO : - ~ ~epito. Não é resposta 
pensa~.:r, porque é cousa tão trlVlal que não precisa~pen· 
sar-sr. 

O SR. SouZA FRANCO : - Pois não ha de sustentar o 
aparte qu&ndo tiver de fallar, sob pena de rt:futação com
pleta. 
. O SR. SouzA FRANCO :-Os dep·o~itos metalllcos ban

carias n:lo são tão sómente para reduzir â moeda; se 0 
fossem, V. EK. sabe q~e, co~servando 111 circulação notas 
do thesouro e baucanas, nos havemos de ter continua. 
mente mais necessidade de moeda de prata do que de 
moeda de ouro, porque a moeda de ouro é subltituida 
pelas notas, e as de prata !Ião, sobrett\do se a inconvc
niencla das notas de menor valor for attendida tambem 
pelo thcsouro, recolhendo as suas de 18, 2B e sg. O; nos. 
sos merc~dos precilãc de moeda de troei), de n1ocda de 
prata, e, pois. os depositas de prata nos bancos Mo de 
ser precisos ou aprovi·ifados para o cunho. Além disto 
se os clepositos mctalliccs são igualmente para fornece; 
roetacs á exportação, a prata o serve cm falta de ouro e 
não ser:\ cautela prival'-nos deste substituto do ou:·o 

~ ' me•rno pa1·a a e:xportaçao. 
O SR. SouzA E 'M:nw. -Ainda h a pouco V. Ex. re

conh':!ceu a neccssid~de de que honvesse muito ouro no 
mercad''• fóra do.9 banr~os ; como concilia agora esta pro-
posição com a que acaba do proferir ? · 

O SR. SouzA FRANCO:- V. Ex. 2inda não compre• 
h~ndcu a minha argumentação. Mostr<•ndo a d:fficuldtde 
da r<:<,lizeçflo, qual e lia be procur11 obttr, p<~la que h1Veria 
em ob!or ouro e eonserva-lo no palz, quando os saldos 
conlra a eKpot tação e o d1~sejo de retirada de fundo~ o 
L11·ia s~hir, eu rno.strei que os sacri!icios seriib tanto 
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m !Íores quanto não é b!l$lante o fundo disponível metallico ao gnverno liberdade para espaçar ou d:minuir, conforme 
dos bancos e prec:sa que o mercado os suppra.· aa necessidades d..l situação: a cor;:,missão, porém toi 

Se os merc~do,, não te em mctaes, os bancos que são mui- buscar no projecto faVO I i to do mlnisterio de que' era 
to ciosos dos seus, elevao d:: tal sorte a taxa do' juros presidente o Sr. visconde de· Abaeté a idéa de cinco 
qne a convertibilidade se torn~ um verd~deiro flitgcllo mezes e accresceotou-lhe mai! um. Muito agradecido pór 
ás industrias. O melo de evitar estes trran,tornos .é, pui.~, este favor ue mais um mez ; é uma das bondades da com·. 
ter ouro t~mbem nos mercados, que torne dispens;,vel missão n~o se e~quecer nunca ·de fazer favores de ·mi-
ataca o zelo dos dragues que guardão o ouro h•ncal ; e galha sempre que· os póde faur. ·· 
esta necessid,de de duplo supprimento eu a lembrarei E~ queria mostrar as di[erenças que 1e fiizem entre 
coroo aviso contra os ri gore~ do projecto, q11e exige a os dtverso~ bancos; entre os tae1 bancos de simples· de· 
conversão, e não prepara, ou antes desprepara os mer- cretoe o de decreto composto, isto é, entre os bancos au
cados. Era esta a minha primeira argumentação. torisC:ldos por decr~tos referendados pelo ministro Ber· 

A segunda concilta-se com ella qu~ndo lemb;a que a nardo d~ Souza Franco e o banco autorJs;,do por de
prc:ta é metal preciow mais vantajoso. de guardar; que creto referendado pelo Exm. Sr. Joaquim José Rodrigues 
se presta a sub~tituir o ouro na exporlação; de que pre- Torre;, hfje. visc;..·nde de Itaborahy. 
cisamos maior provi1ão para ~oeda de troco; e que.repe! · O Sn. VISCONDE DE lTADORAllY:- V. Ex. quer pare-
li lo, limitando tanto a quant1dade para fundo d1spoo1- cer que lgrwra a lingua _portugueza. . 
vel, teria d::màis ó inconvrniente d~ afaslar dos mer::ados 
vizinhos, mesmo .do Pac1fico, que consomem nossos pr_o- O Sn. SouzA. FRANCO :.- Y. Ex. poderá. mostrar-me -
dueto~, a que ofierec~m cumo retorno a prata. O maiOr alg~ma cousa.de composto naquelle decreto que V. Ex. 
d~senvolvimento deixo para qu~ndo V. Ex. explicar o liS~Jgnou? · 

·$CU aparte: agora V. Ex:. h a de permiltir que E:U vá 0 SR. VISCONDE DE !TABORABY: - V. Ex. par~ [a-
adiante, continuando com o § 1° ao art. 1° (Lendo.) zer espírito quer parecer qae ignora a língua portu-

« Emouanto o Banco do Brasil não purler também rea- gueza. · 
lizar em "ouro o pagamento das respectivas nota$, só po- O SR. SouzA FRANCO; -O que vejo à e differença é 
derá o governo conctd' r-lho a faculdo~de de elevar a emts· qne V. Ex. e>crevia nesse decreto " autorisado pela lei 
são ;dém do duplo do fundo disponível, n~s termos do de 5 de junho de 1853 »' e que eu podia dizer nos OU· 
art. i o § 7° da lei de 5 de julho de 1853 e do UI t. 18 dos tros " autorisado pelo art. 295 do ccdigo do commer
estatutos ao. ~esmo UJUC?, quau~o tbl C?nceasão não cio•, que é ld permanmte do imperio, e por multai leis 
lhe _der ? dtrello de emtttlr qu;~.nlla superwr ao termo anligas, tanto mais prestigio$as quanto siio de datas imme
medw am.ma fixado; • . . . mora veis. cuja autoridade V. Ex.. não pódl:l contestar por-

Não set se entendo bem esta r~rte do P;truetro artigo, · qne já referendou decretos tlimado nessas mé:~mas' lei 
Parece-me que ao Banco do BraSil se de1xa desde togo ~ 1 a 0 ad'a 1.., · 5 

• 
. · - 11 as v m s ' 1 11 .:: a en:nssão dupla que tem, .entretanto que a emts1ao dos . . .. 

ou.tros banco~ fka 1estringt<ia comp1et:;mente. Não sei (Lendo) • § 1~·0 Setá perm1tttdo aos bancos ~e cmiulação 
se a expressão - ilté o termo medio -:-·deve !er enten. que actualmen~e se ac~áo creados por ~utorJSUflãO do go
dida de fórma que em nenhuma hypothese o Banco do veroo. substnutr :eus Lilulos de garantias pelos valore~ 
Brasil possa exceder a lermo medio que agora fica fixado, I?enc10uados u.o §.1.0 de~te artigo, e, l?go q?e suas notas 
iste é o termo mer!io d• emi~são do ultimo semestre. forem conversJVeis eJ!l .moeda metalhca, a vontade do 

Eu tenho razões para dizer hoje ao senado que até certo port •dor, poderão emttltr na razão .dupla dos referidos 
pont:> receio as ioterpretaçõrs, me.smo pelo que ac~bamoi metaes ou moe~a de ?uro que e.!Ic:cttvarnente pouuirem 
de presenciar. H~ pouco vimoz qlle o nobre senador que dentro clns lllni~eQ marcadus nos Eeus estatutos, q~e por 
foi prebidente do conselho o ann:J passado estava enten- este facto ficaJaõ d;sde logo alte~ados nest~ sent1do. » 
dendo de modo inteir aruente contrario ao St·. pr~sidente Para e~ta convtr:5ao de tJ.tu~os dtz-se qJ.Je Jaz um favor, 
do sem do urna das disposiçães da ultima re!Jrma do re· que consiste era po~e~ emnttr o. duplo; mas o duplo é 
gimento di5posição tã:) clara como a luz do dia. semrre dentro .dos limites do capital, d~ .~orre que- o du-

' . , pio e igual ao swgelo; é uma mathematlca que não com-
. O ~R. S?~ZA. E MELLO : - E que V. Ex. tem outra prehtndo bem ; o f~cto é este :·O Banco· Agrícola, cuja 
wtelltgencia. emissão ~ingela é hoje de 7,237: 000~, h a de, ~e não au· 

O SR. SouzA. FRANCO: -A minha intelligencia é aquella gme!Jtar o c::lpital, se não chamar entradas, com a emi~são 
que deu o. Sr. presidente do seuad-~. Poltanto, não sei que dupla CJUCI lhe dá a com~i~~ao poder emittir os mesmos 
iutelligencia o• nobres senadores hão de dar áquallas pa- 7,237:000~, P?rque a .emissao dupla nunca poddá exce
lavrl.ls a qae me refiro, e temo que ella seja segundo o der o ~eu copltalreahzado, que é 7,237:000$. O que, po• 
espírito que dominar. rém, se preteucle é acabar com a garant1a em apolices da 

M O. . . 1 divida publica, e não se tendo fr~nqueza·de o declarar, 
O Sn. Souu. K ELLO : -- . pr?~rio Sr. ~rosi ..... ente recorre-se á eva:i va de um favor que não é nenhum.· . 

do senado reconl~eceu. qtie. a disposiçao do regimento 'e Náo h:~ razão alguma fundada para esta gu.erra ao fun-
.Prestava a duas Intelllgencias. . . do disponivel ~m apolic~s, a não ser a da .opposiçlio a tuw 

O Sn. SouzA. FRANCO:- Cre1o que o Sr. presidente do do quanto partiU do g,bmete de 4 de maiO, As apolices e 
senado é modesto deooais; S. Ex. dilise: • A minha iu- acções de e~tradas de ferro com juros garantidos pelo go" 
terpretação acho-a bo&; mas póde-se dar outra. • Ora, verno são títulos que em todas as époc~s se podem alie· 
eu, que ás ve~es não sou tão modesto, digo que não ha nar e d(! credit1> mais firme que as htras p3rticulares. 
outra intelligencia senão a que deu o Sr. presidente do D~mais, o gabinete de 4. de maio, embora se queira 
Stnado. fazer crer que o mini>lro da fazenda não passava de um 

emplrico ou charlatão, tinha planos cuja procedencia 
não é facil contestar. A unid•de bancaria tinha já em 1857 
produzido seus máos effe.tos, e o e>pirito do monopolio 
ameaçava :nnda peiore$, c não recuaria ante a idéa de 
restricções até o commel'cio internacional, contra o 
qual hwia queixas dtl retirar o ouro c notas do thesouro 
do~ cofre~ do Banco do Brasil. 

O SR. SouzA E MELLO : - Sempre o conheci muito 
modesto. 

0 SR. SOUz.\ FRANCO : -V. Ex. não me tente arras
tar para fóra da qu.e~tão. (I,endo.) 

• § 1.0 Q banco cuja emis~ão exceder o limite fixãdu no 
pa1·agrapho antecedeute !ica obrigado a reduzi-la a esse 
limite deutro do p: azo que o governo marcar, c que uão 
excederlt o de seis mezer.. , · 

A commissão, senhores, sempre que póJc dar pre
fr.rencla ás idéa~ do projecto do anuo passado, não se 
esqllece de ir husca~la,, O nobre ministro da fazend<~ 
tinha entendido que o governo determinasse tS,!O pr:1zo, 
e não fixou limites; achou IJilO era convt~nientc dar .. se 

Era, pois, preciso evitar a necessidade desta retirada, 
era Pl'tCÍ~O ]>I'OCUI'ar na concurrencia bancaria, não uma 
luta com cs verd:u!eiro;; interesses do Banco do Brasil , 
mas obstaculos ao ezpirito de rcslricçõe> a que era arras
traJo; c esta concurrcncia só a poderião sustentar ban
cos com omissão, que n:lo dependcsstlln •~xclusivamcntc 
das rc~erva~ metalhca~, c que tivestem ms apolice~ o 
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acções das estradas de ferro meio de lucro inf~llivel, que 
Ihe11 assegurasse forças desde o ~eu berç·J, 

Por outro lado, este em prego das aeções das vi~s ferre as 
sustentava-lhe' o valor, tornava possíveis estas constr~c 
ções, do '!llai:o vital interesse para a prosperid.ade do Jm
perio, e firmava os novos banco• nas ba!'e.s fOhdas da po
pularidade e Interesse de todos os accionims das. com~ 
panhias e de todos os que apolão 4 abertura de VIas de 
communicaçào. · 

Na admissão das apo1ices ao fundo disponível ab.riu se 
vasto mercado a estes titulos de divida publica, CUJOS va
lores erão elev;,dos e a$~egurados, e camlobo ao plano da 
conversão das notas do thesouro em apolices da div!da 
consolidada. A necessiclade de d.1r vitalidade aos no~os 
bancos contra a guerra que ie tem visto que deviáo 
receiar, impediu de lhes impór comlições onerosas á 
eooiuão, que, se traz lucros, dt!Vião partilha los com o 
thesouro os bancos, que na reLirada de suas notas dos 
mercados encontrarião mais campo para o giro das ban
carias. 

Assim, a retir11da das notas do thesouro podia contra· 
tar-se com os novos banco~, fazendo a faculdade emis· 
:;oria dependente da obrigação da retirada de uma certa 
somma em notas, com o menor gravame do est•do, que 
ou não pagaria juros por certo prazo pelas qu~ntias 
amortizadas, ou Oi pa~aria de 3 ou 4 °/o ao anno. A alter
natifa do troco tornav.a-se difficil, e por fim impoasivel, 
em notas do thesouro, e a convertibilidade em mttaes se 
tornaria e.ffectiva, sem necessidade de recorrer ao mono
palio, sem impor privação do uso do credito ás locali· 
dades que possao manter um ou mais bancos. · 

Era a morte do monopolto, era o desmanttlaman•o do 
edificio cm que as influeucias. exclu$ivas querião. formar 
dominação, que os meios poht1cos não tfem mm força 
de escora;-. Eis o segredo dos esforços para derrocar o 
plano a que o gabiaete de <~· de maio se propuzera, no 
interesse de todos, sem exclusão de localidades ou de 
indivíduos. 

No entretanto o fundo d;sponive1 em apolices não serve, 
mesmo 'endo limitado â parte da emissão, comn se dispoz 
ou o executárão os novos banco•; e por uma cout·adicção, 
que é t~o frequtnte entre alguus dos nosso' estadistas, os 
:~eus mais ac~:rrimos impugnadores são aquelle~ me$mo1 
que se dizem imitadores dos princípios do Banco de 1.:~
glatel'l'a, em que grande parte da emis~ão é fundada na di 
vida do estado de 14,000,000 de lluras esterlinas, são aquel
les mesmos que fazem emittir o Banco do Bra~il até 
1.0 000:000~ tendo por ba~e divida do thesouro não exigivel 
po'r 30 annos I Pois não são as apolices títulos acredit> dos 
e transferíveis, base seiura para as mesmas emis~ões, e 
o é a divida de 1 0,000:000~ não exigível e sem tituto 
que se trans1l r a 11 

Se admittem as doutrinas de Gilbart, devem aceitar a 
sua opinião- que c s ti tu! os de di vida publica s:.lo o melhor 
emprego para as reservas do baneo, e a sua dcmonslra
ção cvmpleta de que e! tes titulas não perdem seu credi
to nem durante as mais severas crises, são de maior con 
fiança que as letras ou títulos particulares, e portanto mais 
vendavais. Ainda durante a cri:oe severa de 1857, v ir-lõe 
que, quando todas as tr~nsacçõe; esta.vão quas1 que para
Iysadas, quando os caP.ttaes ~e re~raluão e recusa vão. ao 
desconto das letras mats acettaveis.ou á compra de titu
las em geral, appa_r~cêrão a~mmas c~nsideraveis pmt 
comprar títulos da dt,YJda ~ubhca consolidada,. e em pou
cos dias se comprárao mais de 7,ooo,o_oo ~e l1bras ester
linas ou perto de 70,000:000U,sem qu~s1 batxa nos preços. 

Não recuárão da emissão do Banco do Brasil sobre fun
dos alheios e sobre divida do estado inexigive! .... 

de inqueritos nomeados pelo governo. 
Na loglatemt esta1 commissões r1ão se con.tituem os 

advogado~ de uma idéa que se tente erigir em Iri. Ouvem 
a d1versas opiniões, contestão as que con~iderão erro· 
neas, d.efend~m e explicão as que lhes parecem melhor, 
depois de terem citado as opiniõ~s oppostas, e Dão sim· 
plesmente as que ser vem ao p1oposito que se lhes in-
cumbe justi!icar. 

Agora vamos ao §5o e tambrm ao 6o, em cuja doutrina 
ea creio que a nobre commissão não pt·nsou; e. eu des
culpo a commis$3o, porque os nobres matbemattcos Dão 

· podião ter conhecimento de doutrinas jurídicas, ou po
dião não as ter aprofu11dado. 

O Sa. SouzA E MRLLO: - O Sr. marq11ez de Abran
tes tambem é mathematico? E' uma patente nova que 
V. Ex. lhe d3. 

0 Sn. SoUZA FRANCO: -(Lendo.) « § 5.o Será conside
r~do f;dlido o banco de circulação qU:e á vista, em moeda 
corrente, ou (verHlcad~s as hypotheses do pagamento 
pr1!Vi$tas pelo art. 1o e § 4°) em moeda met.alliea, á von
tllde do portador, não satisfizer a importancia d<! seu 
bilbete ou nota apresentado ao troco, e pela mora será 
obrigado ao juro corrente. • 

Senhores, a ma teria de fallencia é uma ma teria muitis
simo importante. Não estamos mais no tempo em que o 
devedor que não pedia pagar era propriedade dos cre• 
dorfs, e o seu corpo cortado aos pedaços, para ser divi~ 
d1dido entre os mt-smo~, cQmo era a lei dos romanos, que 
algumas vezes teveexfcução. A Cõtlleocia hoje é mais con"' 
$Íder•da pelo$ juriscoruulto~ como um meio de protfger o 
commercraute inLiiz em seus negocies, que possa ter 
incorrido em desgrllça, para que não seja acab1unh~do 
ao pew dessa mesma dcsgraçll, do que para punir cdmes 
que se tenbão commetlido. 

E' por isso que, segundo o• princípios m:.is lum~uoso~, 
só se pune no fallido a fraude pna desbastar o activo ou 
engrossar o passivo ; qualquer outro crime de~c~bertlfl 
por cccasião de fallencia é da alç~da de ou1ros J!IIzes, é 
do juizo commum, e n:lo do r;rivativo das r~llt nela~. 

Quanto á fallt ncia da; zoCJeJade$ ancnymas e b :nca
ria:, é questão que precisa o maior cui4ado, pelos nscos 
a que ~óde sujeitar o commercio, especialmente durante 
as crisell. 

Não tenho intairo- conhecimento do que dlspoem as 
leis e se vei ifica na pratica dos diverso~ p:;izes a este !es· 
peito. O que no' referem Gouget e Merger sobre a legtsh
ção e p atica franceza tem a meus olhos t~o pou~o di
reito á imitação no imperio quanto a s.ua 'o_rgantsação 
bancaria, a que aliás h1 excepçõe• nas a?c1eda.d.es de 
credito movel e outras que demonstrão mau espmto de 
liberdade do que entre nós se vai observando. Ha muito 
que a•imirar na Fraoç·•; porém náo reuito que applicar 
aos paizes que nem aspirào, nem podem aspirar, ás glo
rias m-Hciaes que a distinguem. 

Na Inglaterra e Estados· Unidos, que silo mode!os em 
ooateria de commercio e credito, a1tendidas as wcum
stanciM dos paizes qne os tomem por norma, diz Cleve
land em sua obra publicada em 1857, Crtando Keot, que a~ 
lei$ d~s fallencial não se applicão as corporações. Quando 
em Ingloter1a se publicou a Limited Leab.1~its Act,. l~i 
que autorisa as sociedades com resp(\nsabJhdade hmt· 
toda (1855), as fallencias foriio admittidas com modi
ficações. 

O que é sabido é que, se na Inglaterra, e ainda m~is 
llOb E>tadoa-Uniàos, a lei de fdllencias regulasse para os 
bancos que niio realizasaem suas notas, o Banco Cle lngla· 
terra tt ria 5(!IT 1do seus efl'citos .. na época de suspen$ii.O 
desde 1792 a 181.9, e que a suspens~o de realização ~a 
maioria do.1 bvncos dos Estados Uoidoa em 1.857 tena 
trazido a m3iS de~aslrosa de todas as c&.ta&trophe.s. 

0 SR. VISCONDE DR !TA.BORADY : - Se o ~obre se~~· 
dor tivesse lido os estatutos do Banco do Brasil, nfio dma 
isso. 

O Sn. SouzA FRANCO :--Póde ser que eu os não tenha 
comprchendido, por demasiadamente sublimes 1 porém 
tenho-os lido muitas vezes c estudado. Assim l~ou
vesscm estud2do as questoes no espírito de descobrir_ 11 
verdade os babeis e illu$trados membros da comm1ssao 

A apposiçào de sellos nos estabelecimentos, sequestro 
de tod•.•s os bens, liquidação em juizo,. c~m .todos os seus 
í m banços e d~pezaJ, podem ser ~dmtestvei~ nos estabe
lecimentos parttcu.l:~ns ; porém dispcnsavets nas corpo· 
rações autodsad~s·. e sujettus a esta~u.tos, cm que se. Im
poem os necesst.nos meios de pubhc1dade, que evitem 
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irnude e tornem a liquidação pelo proprio eatabeleéimeuto 
tão garaotirla como por agentes d~ justiça. 

Os crimes po4em ter puniçao sem precisão da abertura 
de fJI!encia, e os abusos teem n~s multas, na lnter,upção 
do1 diviutndos, n:t applicação dos lucros de operaçOes 
vedad~s ao theso•no ou a e!ltabelecimentos pio1, meios 
de correcção mai~ efiicazed do que a p(nalidade. . .. 

Nas épocas de crises é de imitar o exemplo de liam 
burgo, que suspenleu durante a de 1.857 o pro1·edi
m1!nto judicia rio sobre os f•llidos, sujellando-os a simples 
liquidação administrativa; e por certo que a dispostção 
proposta traria em aua applicaçã'> rigorosa em qualquer 
crise, que aggravaría, se é que não as tem de provoc~r, 
embaraços que por sem duvida l'a:riao arrepender seus 
pro prios propos1tores. 

Ainda uma novida~i~ na disposição, e é que f:lta sujeita 
á abertura de f.llencias não sómeote os bancos que faltem 
ao pagamento de sua' notas em ouro; porém até 01 que, 
excedt!ntlo il emissão autotisada, não retirarem.o excesso 
ou. a' notas dos valores r·rohibido$; os que não se achm 
do prowptos para o troco não reduzirem as emiesões, etc. 

Toroa-ae fiallido segundo o cod·go commercíal, arl. 779, 
ocommercíante que C':~sa seus pagamentos; do que te 
póde enttnder que a falta. de um pagamento não consti
tue fallencia; e a legislação belga accrescenta: a falta de 
pagamentos que tra~;;a ~balo de credito. • A doutrina do 
par.agrapho não ex1ge o abalo do credito; faz mais ain 
da, impõe a· ~bertu,·a de fallencia em casos de crediro 
evirt~nte; de muito credüo, p..~rque 6Ó a grande con

fiança ou credito que mereça um banco póde fazer 
augmentr:r EUa emissl!o e conservar as notas na cir 
culação. 

Não acho objc('ção á obrigação dos juros pelo tempo 
da mora na realízattão das notas ; a regra é, porém, que 
este juro seja o !t"gal, e não o couvenc10nal ou correnle. 
fia porém outra novid.•de, e é que ~oolrafallid? não corrt• 
juros (art. 8t9 do cod1go commerCial); que os Juros ne!te 
caso são injmtos coutra fundos que.ficão privados de em· 
prego ; e que o interesse dos poJJuidores das notas, para 
que n3.o percão os juro~ de seus capiLaes, é mais um:~ 
razão para que a fallencia não se abra. 

O paragrapho ainda merece rtforma na parte em que au
tori~a para a abertura das falencias • o juiz ccmpetente• A 
legislação tem designado que este juiz competente é o do 
commercio ootle os ha eJpeciacs, e o juiz municipal ot de 
não h fi aquelle. O vago tia exF~ressão p6de; interpretar-se 
eomo deixando ao goveruo a designação doi juizes, e po
dendo dar Ioga r a juizes corrlis!arios ou a que 56 entre
gue á policia mais estes julgao;cotos. 

Tambem o codigo do commercio no art. 807limita o rr
querimento da abertura de fallencia ao credvr ou credo
res, e ex officio ao jui~ i e nem o decf'eto de 1 de maio 
de 1855, que autorüou o promotor publico para reque1 e r 
nestes processos, ousou fazer a innovação de os autOJis~r 
parà: requerer a abertura da fallencia: a sua intervenção só 
é permüt da depois dei la aberta. 

perigosa a que eu nego o meu voto e farei toda a oppo .. 
~içãc que possa. 

O§ 6° é o teguinte.(lendo) d.a notas dos bancos, em caso 
de fallencia, aerii.o comider~das títulos de deposito, c 
como taes serão clauilicadas graduadas, e terão prefe~ 
rencia em ~eu pagamento a quaesquer out·os, ainda que 
d • mesma·uatureza sejão, excepto os da fazenda publica. • 

Esta dL•po~ição altera a legislação sobre deposito•, tão 
explicita no codigo do commercio, e os dire.itos de prefe
rencia, que o mesmo codign nos art~. 874. a 879 tão sa
biamente marcou~ é ,al:eração mal pensada, como é facil 
demonstrar, e sinto que me não chegue o tempo para 
f4ze-Io comi'letamtnte. · 

A questão dos deposites é uma das que a legi,;laçüo 
comooercial e civil tratou sempre com o maior cuidado, o 
acto a que deu mail! garantias. Ha, r-orém, differença 
eot1 e deposito regular e i regular, depositlll necessario ou 
vo)untario, deposito de productos que teem de. ser resti· 
tu1dos O$ mesmos, e de que o depos1tatio não póde fazer 
uso, sob pena de estellitnJto, c deposito de moeda. cem 
permissão de uso, pagamento de juros pelo depositaria 
e re5t\tuição no ·g~nero, sem obrigação de entrega do 
mesmo que lhe foi confiado. 
. O depositaria é, como disse~ sujeito á pena d" estel

honato se usa ou aliena o objecto; à pri!ão, ae dentro 
em 48 horas não entrega o deposito, e fica pre&o até que o 
tntregue, ou o1eu equivalente. 

Com tant~~ garantias p<>ra o depositante algumas erão 
preci~~l'l ao depos tario, e o depo~ito só pó.le provar-se 
por escripto em que s<'ja bem explícita a natureza especial 
do contrato, não bastan \o inducçõe~> para que se entenda 
que as r-artes quizerão contrat~r deposito, quondo o 
que con 1ratavão era um emprestímo, etc. . . 
T~do isto vem. muito explicito nos arts. 280 ~ ~86 do 

cod.tgo cornmerCial, e o art. 285 faz excepção d~s depo
sitas no; bancos, que n~o se regulão peb.s lei~, porém 
pelos estatuto• das bancos, cuja~ condições são aceitas 
pelos depo>Jtan•e•; e 6 art. 875 faz excepÇão do deposito 
de diubeiro a juros, que não conalitue credor de domínio, 
o que equivale a dizer que não constitue deposito re-
gular. · 

Toda esta ~~h ia legislação e as parallelas, to.jos os 
principio~ que lhe slío consequencia, são alttrados no pa
ragrapho; e o po1 ta dor de notas que não • celebrou con
trato de deposito é cooslituido depositante, naturalmente 
M:m todos os di: eitos que cabem ao verdadeiro deposi
tante, e com prt:fertncia áos verdadeiros credores de do
mioio de que t• ata o codi5o do cornmerclo. Uma tal dispo
sição traria ~s mais sérias complicaçoes e tornaria, impos
sivtll qu:llquer deposito nos bancos, q11e aliás aervem, e 
multo, pard diversas especies de rlepositos. 

Tia mesmo em alguns c:l&Os pt-rversão de •itnação. O 
portador de notall b~ncarlas é em algun~, em muiton casos, 
t> devedor que foi coDtrahír. um empreslimo nos bancos, 
e que, em logar de moeda, trouxe um titu!o tiduciario de 

No interesse dos credores e do f;llido, a intervenção 
de terceiros deve ser ve !ada, para evitar a repetição 
de.stes processos e neio de liquidação de DJassas, 
que a opinião evlta como muito demorado, muito di pen· 
dio10 e mtiito gravoso aos interessadus. Por toda a parte, 
e ainda a~f)ra na In~laterra, se estudão os meios de 
simplificar este dificil pro cesso i e seria leviandade dar
lhe tão espantos:.. extensão eutre nós, que ha apenas 
10 an11os temon leis commerciaea ~ropri:u, e não aa po
demos extcutllr s~não em pt>quenaparte. 

que pôde fazer u:10 e aceitllu como dinhexro tmprest«do. . ;;. 
Pois e~te devedor, que deixou obrigação o.u letra a pagar 
em prazo !lxado, é constituldo na poaição de podH fazer. 
prt-nder em 48 horas o credor que, ctando-lhe em em
pre~timo a nol~, está entendido que contrahiu a obrigação 
de trocar este ti tu lo emprestado por moeda em metaes ! 
Ainda roai:s: este devedor tem preferencía sobre o cred~r 

Eu tenho sempre ent~ndido, como advogado que !lou, 
que mesmo a abertura ex o.fficia não é a arbitno dos 
juizes, e que só devem recorrtr :~ ella em circumstan
cia de grave import~ncia, ou no interesse de ausentes 
prl'JUdicados foOr .COIÜUÍO e arranjos dolosOS dCS Credores 
presentes. 

E~tender, pois, o direito de abrir ou requerer a abertura 
lle fallencias a juíz~s n~o designados pelas leis commer
cíae~, aos promotores publícos, aos procuradores da 
fazenda, e até a qualquer age!lte seu, como sejlio os col
Jec!ores, os chefes de mesas de rendas, é uma innovação 

de dominio que tenha depositado banas de ouro, apoh-
ces, . etc., nos b1ncos; tem preftrencia sobre todos, me-
nos a fa1eoda publica t · 

Senhorer, o p urido de reformar tudo parece que se apo· 
dera dos no&sc.s leg sladores, quando depois de" perto de .tO 
annoa que aomos nJção indepen~entl:', tl que ?larcha em 
progresso, parecia que devia mos manter a Jeglsl.attlio que 
nos tem aa1egurado sonego, ordem, tal ou quall1berdade, 
e por sem duvida algum progressos materiaes. E de ma!s 
a mais ímpoem·no.t reformas violentas e incompletas. ~l
caril o governo com autorisação para completar estas d1s · 
posições t para a~ pôr em harmonf3, ou para pOr oa Joga
res parallclos do codígos em harmonio, com eJtas nov3s 
doutrinns? E onde iremos parar? a que espoços de,co
nhecidoa nos levão os Srs. mathcmatlcos da commiss:to 
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de fazenda do senado e outros muito11 n1ath•. maticos seus blicos, riacanrlo-os de uma disposição em que e1 ão des .. 
collaboradores 1! O poder legi!laLiv:> será abwrV11io pelo ti nados pára p;gameuto? Qu~l o resultado desta indispo
executivo. ~i~ão cc.ntra a designo~ão de titulo:; publiC(·S em materla 

Se, porérn, o governo nã? fica com o direito de harmi.:. bancaria? 
nisar rfe completar <lS me 1Idas propoKtus, corno telilo e!- p;nalmr·nte, panarei áquella parte em que se fix~ o 
hs e~ecu~ão '? Que de confusão e balburdia não Virá á valor das notas que podem ser cmittidas, fazendo-se dif. 
legislação do imperio?! rerença em favor do Baoco do Br<.sd, e c~;ntra o; de 

(Lendo) • § 7. 0 Em cat!a um dos bancos creado$ ~'m vir- dmples decreto do poder executivo, aoR quar·s se limi a 
t11de de autorisação administr~tiva haverâ um fiscal de a 001 as de 50~ ua có:te:e p1oviocia do Rio de JaDeiro, e 
nomeação do governo, que terá as seguintes r:tttribuições. • a 25 ~nas p1 ovíucia. Ao Banco do Br1>sil, le eu enten-

Senhmes, os mgleze~, homens praticos, que conhecem do a redacção dos pHragr :;plws, mantem-se actualmente a 
bem a maneira de dirigir as compaobias e hH•ciedades, emissão doz pequenos bilhetei, e em todo o caw a menna 
tecm dito, como se póde ler eru muitas pul,licações: e~uissão de nntas d~ 30~, 2u~ e 10$, po1que os 25 o/

0 
da 

• Esta fiscttli~ação não ~crve St:Jão p.nt illudir o publico, emi~s~o total orção pelü m;,x.imo dos bilhetes de valore3 
que fica entendendo que, contr<•ltmdo com b»n~os qut· menores de 50ü que tml emittido. Não vejo motivo plau
teem tlscae~ nomeados pelo goverao, tf:rn tod;;s a~ g.a · sivel para que s'~ conservem :1.0 B;;nco do Bra~il direitos 
rantias e eFquece-se de txaminH a verdadeira ~ituaçãu que se coarctão ou nfgão &os outros. Mas liguemos a 
dos bancos. • No enranto tal ti.:>c,J!isaçã..J não existe; o car- cloutdna. desre poragrapbo com a do § 12: (lendo) 
go é uma sioecm;a m<ri~ pHa engord~r <~filLaJos, que • Nao pode,ão faz~r ptHte. do fundo di~prJoivel ou de 
neste caso te.:ii.o grand~~ vencimentos. garantia da emissão dos bancos as moedas de prata, nem 

Não havendo fiscal do góverno, o publico, não ten·~o em o~ bilhetes do governo d·~ vtllor de 1~ a. 5~, nem notas 
quem se fiar, tratará de! torrHlt' conhecim~nto do estado em de qualquer banco. O governo desmoneti1ará as moedas 
que o banco se acha e d:.s g:uantías que O/Tt!recl', traLará de ouro de 5B. ·• 
de exumioar e e~lurl;tr seu~ c~ratutos e os balaocetes Desta di~posic;áo·e do procedimento do governo vê-se 
que elle publica. Esse• fiscaes, repito, não servem sr não que elle vü ma(1ter na circul.,~ão as netas do :hesouro 
para dar pos>ibilidade á nome; çao de certo numero de de 1 ~ a 5B .8 10H 1 e me parece, e se diz mais que vai 
empregado~, para arronjar afilh; d 1s e se( em pe:aJos aos mante•las e ~ugmeota-la~, convertendo a m~ior parte daa, 
bancos e ao pubLco, porque, tmro m'IÍB"tmbaraços en- notas de valores superiores ern notas desses pequenos 
contra um b8nco nas sua$ operações, tant" m~ior é o valores. Que razão, pois, póde ter o governo para pro· 
pem do~ tributos e das despezas, quaúto ~ais pe•a el~e· hibir aos bl!ncos o uso dessa moeda-papel de peq•1cnos 
sobre os fre~ueze<l o cred1to toma se ma1s caro, ma1s valores,que ellev~i mante: n~ circulação em valore~ ai.n~a 
custoso, menos efficaz: eis :.h i o unico resultado; ga- rr;ais pequ~:n•)~ 1 l!.u não 11 e r contestar agora .o prmc1p10 
raotias, n1·nhuma. Isto está escripto em mais de um autor que as notas pequenas tecm alguns inconvementes, que 
que· tenho liJo sobre a materia; E, se o fiscal quer tra- fóra melhor llão conserva-las na circulação; mas no que 
balhar, 011 é amigo, e :•daliLte tudo, ou des;,fl'ecto, e. não sejão notas pequenas em um ·paiz como o nosr.o, que 
serve senão par:a emhar;.çar as operações todar. tem tuntas localidades de muito prquena riqueza é que é 

(L~ndo). • § 8. 0
. Só poderáõ fazer parte dos div!Jeodos preciso asse11tar. A nota d~; 10g não é de pequeno -valor 

dos banco,~; e :ociedades ó!D011ymas de qualquer I~atureza no interior do Brasil, porque 1.0S é uma aomma um pouco 
os lucros líquidos Jl'Ovenient€sde op~raçõe5 ell~cLl~ame'?- avultada para u pos~es ordinHias de muita gente do in
te coucluidas no respectivo semest:e.• Es!a dispos1ção Já terior, e mesmo das capitaes, que rara; vez.es as obtem 
está nos estalutos de todos os baocos ex;stentes; não ha e rari~sinns vezes as conserva, memJO por d1as. 
que dizer contra ella scniio que é uma repetição inutil Mas vamos ver a razão da dlspo~ição de que trato. As 
daquillo que está em ex~cução, daquillo que o governo nota~ :ão inconveniEntes, porque occupão o lagar que 
tem imposto a todos o~ hancos. Votaria P'-'r ella ~e con- podeiÍão occupar. as moedas de ouro e de prata, que 
viesse <~pprovar tão diminuta parte das emendas. assim desapparecem d·:s merc~dos; mas, ~e é esta o 

(Lendo). • § 9. 0 O goveroo poderá promover o resgate principio, a expulsão da; moedas de ouro e pr~ta tanto 
de 181~6, do p~pel moeda na fórrna da lei n. 401 de 11 de virá das notas b~ncariag, como das notas do thesonro. E 
set<mbrosem prejuízo da dispo:;i~ão do art. i 0 da Jd n. d~s not<u do governo com maior razão, porque as ban-
683 de 5de julho de 1853. ~ . · carias são de 10~ para cima, e as do governo começllo 

A emenda do Sr. ministro da fazend~ rlizia - premo· de 1 a, 2~ e 5a. Se o governo mantem na circulação as 
verá-, e a commissão torna facultativa a di~posi~ão notas de 1g, 2g e 5U, viola o principio que el!e estab~
diz-poderá promover.- O-promoverá-· já era faculta ti: leceu para os bsr:JCo~. Se os b;mcos podem fazer o sacu
vo, porque, quaudo se diz que o governo, como creio llcio, o go~er~o t~mbem o póde_fazer. Portanto, eu.não 
que dizia a lei, ....;. re$gata1 á ~& notas do Lhesouro - está admitto o hm,te do papel bancano senão com a conjzção 
entendido que é q11t!Ddo teoha meior, q';ando tenha fun- d~ que o governo o applique tambem ás 5uas notas ;•Dão 
dos, quando. for po!!Üvel fdze-lo. O que quer dizer pou 0 tenhão os bancos notaa pequenas, ma~ não as lenha tam
-r-ouerá - ? E' sómente para sustentar a idéa do .plano bem o governo. 
gorado de 1853, cm que se queria esse resgate. só muitG Vamos a outra razão : • As notas pequenas introdu
gradual; quer se susttutar esta mesma idéa, porque, em zern-se na maua da população e são ct~usa de f•erda. • 
Jogar de impôr-se ao governo a obrigação do resgate se E' o q11e dizia ainda agçra; notas pequenas que se :ntr o
diz]- fará se quizer -,porque talve:z se tem o 1ergate duzem mais facilmente na mana d!l populaçao são as de 
como dispi~Juavel ; eis aqui o ·rnollvo de3ta ditipoli- :t.g, 2U e 5~ ; a de 10 a já não é nota que vá á' mãos de 
ção: (le11do) murtll. gente senão de passagem: por conseguinte, a perda 

« § 1l. E' permittid) ú> caixas matri<:es e .tlliae$ rece- que r.esulta ou da queima, ou do exw•vio, ou da faisifl
ber em pagamento noras dos outros bancos r m circuloção · cação, é muito maior ms notas de 5~, 2~ e 1 g; o que está 
exiitente.s no~ lo~~re.~ em que cada uma dC:llas se ~char · verificado. Ttmos factos innumr.raveis de notas do go
estabelecidas, e serrto obrigadas a trocar semacalmeute verno falsificadas, e não temos nenhum facto de falsifi
suas notas eo~ Ioga r certo e a realizar os respt:.ctivos $al- cação de notas do banco• teem havido rentativa~, mas não 
dos em rnoed;~ corrente. • sei que tenhão tido execução. . 

Creio que a emenda do Sr. rninistrll d!l f•zend.t diziH : O publico, portanto, não está sujeito na pratica ao pre-
( e a rea11zar o~ resFecliV•lS Faldos tm moeda cor rente ou juizo q11e causa a perda de notas d!! banco; e tem estado 
em apolicc~ da d1vidil pulJ!ica. » Mas a corumilsào não eujeito ás perdas das notas do thesouro, que tecm ~ido f~l~ 
quer sal>·:r do titulos publico::, c enteude que e~1es ti- ~ificaàas em larga escala, sobretudo a.~ de valores mreno~ 
tulos uau .s5o valio~Ps. Estava enteodid1> que a rcaliz:,ção res a 10U. Se os riscos de perda por falsificaçfio se tecm 
nelles era seu parte quizcssc1 era se a parte aceila!se 05 principalmente v;erificado rn11is nas netas do theso1tro do 
titules publtcos, us apolicc.·s, por um pnço que 1c con- que nas bancari:~s, a medida devia ser e•pecial para ~s do 
''oocioo:wze. Porqu~ dcHucret.!it'lr as~im os titulos pu· th~souro, ou comprchender todas :.s notas de va!or o 
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pequenos, não razendo exeepçã(). parcial em favor dai C·fJmparccêrão no decurto da S6$São" mais 10 Srs • .sena-
que trazem m'úor pr rda ao pu b!tco. dores. . · . 

Ha uma terceira razão, e é esta: desea perda vem um O SR. PRESIDENTE: - Tendo au dito na ~e5são ante-
interesse p:•ra o emis~or; aquel!e que eruitte;, perdendo-se cedetlle que ne8ta, ou em outra qu:;lquér, seria t'lmada 

· o titulo, não tem mau que re•llt~tr a quanttdade c,orres em con.ideração ~questão suscitaJa sobre a intelligen
ponicute em metats, ttc. S•·rá lS~o u~a n•zào p~Jdero~a da d• u'tíma refórma do. regimeDto, cumpre-me ~gorà. 
na r a que o go1·eroo mantenha n 1 ctrcu,açã_o as ~~as notas deelarar como cnteudo que se deve proceder para se· 
quando faz 1 e tirar as dos bancos 1 Se as Jaz retti'at· para clte~ar ao f:m que se pretende. . 
que 0 povo nr.o perca no ioteress!3 dos b~ncot, porque Que ha duvida sobre a intelligencia do artigo é incon. 
não ret·ra tamb~m as do thPsouro,. com as qu~es 0 pu- testavel, â vhta das _opiniões que aqui se maoifestãrão, e 
Llico perde muito ma i$ 1 porq11e é .que 0 thesouro quer desde que ha duvida é necessario resolve 18; mas qual o 
locupletu-~e com ~ ~er~!a <los parttculares? Talvez_que meio de o Jazer, que foi em qu~ cc,nsistiu a ditHculda
lwji plano neEt~1 dtspo~ ç:'ío,_ talv(·~ ~~~· com0 se dJz,: 0 . rle 1 O de recurso, d:! que lançou m:lo o Sr. v:sconde de 
tl e>nuro !C lembre de 1.mped1r a fum,iÇ<tO de (uodo d,s· Jequitinhonha, é de certo ioadroi~sivcl (apoiados), não so 
pooivt-1 bane rio cot;Jposto de notas do llt~sütll o, redu- porque o rt-gimec to apenas o permilte quando é chamado 
zindo todas ou q11m toda~ as cl~sses m·,~or~s a notas á ordtJil o orador, cerno porque seria absurdo fixar-se a 
de 1 ~' de 2g. c de. 5U, q~~ se proh~be pose ao fa~er. parte intelligeiFia de um artigo du n·gimento sem se admittir 
no fundo dtspontvel. :SeJa·l·ll e~tao claro, e .pi ohtba·se discussão. 
directamente q(le os bancos tenhao netas du the ouro no Entendo, pois, que o unico meio regular de se proce-
ieu fundo disponível. . . . der ne~te caso é o de uma propo:ta por escoipto, que 

Além de que, eu crc10 que a I_:gtslação em vtgor não sirva de h!\~e á discussão e sobre a qual possa recahir 
autorisa o governo para a convers~o d~s notas de valores votação. 
superiores em outras de valores lllfer·!ores, porque a lei O Sn. SILVEIRA DA MOTTA : - E no entanto qual é 
de 1835, re bPm me rPcordo, autonsl*·O para escolher a intelligencia que 1lca em vigor? 
oc valores aue !orem m~is :.tpropriados á circul,;ção ; mas 
não para a1!bitrariamenttJ cenverte.-· !oJos o1 valores su~ O Sn. PRESIDEiXIE: - A que eu jâ dei. 
periores er:n inferiores o~ v•ct:-veua. ORDEM DO DU. 

Em conclusão, não Vt:JO no proJecto e emendas senão 
uma ou 1 utra .idéa que mereça approvação; mas estas 
raras f.léas, fazendo parte de um todo, não podem ser 
approvadas isoladamente desse todo, qtte merece serdes
approvado, como conduzJndo o paiz â .descrença na auto
ridadf', á confu~ão na legtslação e a cmes repetidas, que 
trarão ao paiz a popreza _e a. desordem.. . 

Ao que agora veJO, deiXei ue ex•mmar doutrrnas im
portantes, como a do credito collectivo e individual, que.é 
coarctado no § 1 O, como essa outra do esbulho do dt
reito. de que tt m estado o governo de pos~e de appro ~ 
ver bancos, esbulho tanto mais de espnntar quanto es
t.~mos em época ero que o puder executivo absorve at
trJbuiçõcs que lhe não pertencem. A hora está porém 
finda, e, depois de .tã? longo discurao ~obre materias 
táo difficeis, nem 1er1:t Ju,to demorar a sessão, nem eu o 
posso r.zer por r .. tigado. 

Voltarei, pois, á que~ tão desde que o Sr. mini1tro da fa
zenda e membros da com missão sustentarem as doutrinas 
do projecto c mo é preciso que o fação; porque não se 
altera a legislação do paiz em tantos pontos importantes 
:em a mais clara d• monstração de suas vantagens. 

Dada a hora, o Sr. presidtnte declarou adiada a discus
são, e de11 para ordem do dia da seguinte sessão: 

Discussão da redAcção que ue acha stbre a mesa e a* 
out.r:~s matarias jâ designadas. 

Levanto u-I e a $essão á~ 2 horas e 55 minutoJ da tarde. 

30a sessão 

EM 30 DE JUNHO DE 1860. 

PRESIDENCIA DO SR. MANOEL JGNACiO CA.VALCANTI 
DE LACERDA. 

SuMMARIO. - Ordem do dia. - Creaç~o de uma nova 
secretaria de e»tado. Redacção. Discursos aos Sri. vis· 
conde de Sapucahy, Vasconcellos, Dias de Carvalho, 
Ferreira Penca e Pimenta Bueno • .Approvação.- Ques
tão bancaria. Discursos dos Srs. Carneiro de Campos, 
visconde de Albuquerque, marquez de Olinda e Dias de 
Carvalho. 
A'' 10 3/4 horas da mmhã o Sr. presidente abriu a 

sesrão, est;mdo presentes 32 Srs. senadorea. 
Lida a acta da anterior, foi approvada. 
Não houve rxpediente. 
Ficou sobre a mesa para ser examinada e approvada a 

folha dos ordcoados e gratificações que vencêrl'lo no mez 
de junho os empregados da ~ccretaria e paço do senado. 

CRBAÇÃO DE UMA NOVA SECRETARIA. DE ESTADO. 

Entrou em discussãJ a redacção das emendas do sena
do â propo.iição da camara dos deputados que crêa uma · 
nova secretana de eotado com a denominação de secre
taria de estado dos negocios de~ agricultura, cowmercio e 
obras publicas. . 

O SR. VISCONDE DE SAPUCA.IIY:- Sr. presidentt>; 
pedi a palavrot iimplesmente para dar uma informação. 
ao senado a res.peito desta redacção. . · 

A com missão viu- se ol.mgada a altera_r o § ~o do 
art. 1. o, posto que não houvesse emenda dtrecta a esse 
paragrapho, po:qne julgou que era consequencia do que 
estava vencido, ou antes o pensamento do senado. 

A proposição da c~mara dos deputados teve um fim, 
que era dividir a S(Cretaria de estado dos negccios do 
imperio, e por esta ra~ãe determi!l()U que as ma terias da 
nova secretaria fos~em as que e&tav~.o deaignadus nas 
secções 6a e 7a, e aonexou outras .repartições que tam· 
bem perteoctlm ao m=uisterio do imperio. Foi por isso 
que no art. 4,o dderminoa o projecto que o pessoal e os 
vencimentos das duas secretaias não excederião ao pes
soal e aos vencimentos da actual secretaria do imperio e 
dessas outras repartições. Mas o a ena do alterou eJte pen
samento; creou uma secretaria, mas na:o dis!c que ella 
fosse dividida d<~ secretaria do imperio simplesmente; 
dlsse que ficava o governo .autorisado a formar essa se
cretaria, d;mdo lhe objecfos tir~dos de qualquer d.u.ou
tras, como julgass~ conv(niente, ~mesmo para alterar as 
attribuições das dtversas se·cretartas. Portanto, nl\o sub
sistindo já o pensamento da camara elos deputados, era 
neces~ario alterar o § ~~~ como se acha alterado na re
dacçi'io de que se triit~. 

A commi~são fez outra ccusa, que parecerá que não 
não foi ~encida, mas que é o pensamento do senadó. Uma 
emciCda do Sr. visconde de Abaeté subst;tuiu o § ~o do 
art. 1. o, que determi11ava quaes ~riio as. ma terias que de
vião correr pel:a nova scc:etana! e d1s.se que fica~se .o 
governo autorisado p;ra d1stribmr as diversas attnbui
ções · não de~Janou esta ou aquella materia. "No § 2o 
viuhio tambt>m 

0 
desigoadas a repartição. geral das terras 

publicaa e a directolla geral dos ~orrews; mas a com
missão copiou a emenda do Sr. visconde de Abaeté, e 
julgou que devia supprimir tu~ o o mais de&te paragrapho. 

Quanto, porém, ao paragrapho que deter~nnava. donde 
devia ser t1ndo o pessoal d;~ nova 1ecretana, hav1a uma 
emenda dizendo que o pe•soal fosse tirado nllo só da se
cretar i.t do imperio, como clcJ qualquer· das outras, a por 
ieso a commiaeão redigiu em geral • de todas as secre-
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1arias e d:~quellas duas rejlnrtições • ; porque entendeu 
que ua cousa m~ito difi'er~~te o artigo q?e distr:buia as 
materi~s e o arugo que dozra donde deVJII ser tJrado o 
pt:s•oal da nova sc,cretaria: julgou, portanto, que e~Si.l 
emen ia não elitava prt>judicada pela votação da ante
cedente; 

actualmente correm pela secç~o 6a e 7.a da secretaria dos 
negocio a do imperio, e lhe s~:rão incorporadas a repartição 
ge:al d:us terras publi~as e directoria geraldos cor
' e1os. • A este p<~ragra pho é a emenda do s~. visconde de 
Abaeté, qu~; diz assnn : • Fira o governo autorisado para 
distribuir pelo$ difl'e· entes ministerios as attribulções 
que devão a Cilda um competir. • São estas as razões que a commisslio teve p~ra faer 

estas alterações, que, se o senado julgar que não são bem 
feit~, emendará como quizer. A emenda do Sr. Silveira da 1\lotta ao § go dispõe que, 

em vez do gov~rno tir:.r de ucoa só repartição, que era a 
do imper i o, os r·mpr.egHdos necessalio1 para 11 nova repar
tição, lhe fiqufl ampla au1orlsaçào par<~ chamar empregados 
de qualquer das se c· etari;.s d.: estadr. E/ esta a letra e o 
fim d,~ $eroelhaote eroend~. A C('•mmissão restriPge a rtfe· 
rida emenda do Sr. Silveira da Motta, declarando que o 
pes~o•l ~t·j1 tirado da rep;iftição geral das terras publicas 
e directoria geral dos. Cí1rreios; de sorte que fica abso
lutamente cootndkto1·io este paragrapho com a en;enda 

O SR. VASCONCELLOS:- Reconheço os emb3raços 
em que se viu a com missão de red<eçiio; o seu digno 
reldtor acaba de txpôr ao 11enado os motivos que a deter 
minárão a alterar um dos artigos da propos!ça.o bresoo·· 
qual não arpAreceu emenda nenhuma dJ casa. 1\fi.ls, te 
nhores, o embaraço em adoptar a redacção nasce do pE
rigo de semelhante precedel!te, não porque a nnbre com
m:s•ão possa commettp,r abusoil, mas porque o f-ellado 
emendará nesta occasião, em que só se trab d1 red::~cção, 
a materia principal do projecto. 

Creio que, se nós e:t•Lelece1mos este precedente, elle, 
:~lém de ir de c ncontro a um artigo c.xpresso do regi-. 
mento. poderá ter CüD$equencia1 muito funestas. 

V. Ex. permitta que eu lêa a di~posição do rt>gir:oento. 
Diz o art. 86: (lendo) • Redigido o decreto, poderá na 
leitura supprimir· se ou substimir-se um ou outro termo 
de dicção, mos nunca artigo, ou parte dttle. • . 

Ora, o illustre relator da commissão francamente de
darou que o § IJ.o do projecto da camara dos deputadtJs 
não soU'rt:u alte1a~:lo nenhuma no senado: como, pois, 
h ave mo~ de emenda lo, tratan lo-se da sua redacção? A 
isto oppõe-se posit1v~men!e o regimento do se.oado. 

Antts de outras ponderações, Sr. presidente, eu rne 
occuparei com uma ob~ervaç~o que continúa a impres 
cionar o meu espírito. V. Ex. r.-corda se que o nobre 
~euador pela província de Minas Geraes apresentou uma 
emenda dizeodo : « Fica pertencendo ao governo a facul
d:.tde de regular, etc. • 

Esta emenda. foi subétituida por esta outra: (lendo) 
c Fica o governo autorisado pua distribuir pelos d:rr~
rentes ministerio> as attribuiçõe& que deviio a cada um 
competit·. " O nobre senador a quem me referi r.:tirou 
:iiUa primeira emer;dJ, porque reconheceu que e lia estava 

. concebida em terlLos incoavenientes, em termos que o!'
fendião de f1ente o artigo da constituição. 1\Jas, se nó.; re
flectirmos na redacção que ~e deu á emenda substitutiva, 
acharemos ~inda o rnesmo vicio, O!l mesmos defeito11. 

Tenha V. Ex. ;1 bondade de ou vir-me. (Lendo.) c Fica 
o go.ver~-> autorisad.o _para di~tribuir pelos d lf.re~tes 
mintstenos :.s aunburçoes que de v ao a cada um cou1pettr. • 
E' uma flculdade que r:-ermanen:emcnte se delt.ga ao 
governo, u ll.l termos cm que estava concebida a primeira 
emenda do UCibre senador; porque por este artir:o póde o 
governo hoje alterar, distr iLuir os ~ervi~os da~ dJl'erentes 
reputiçõ~s d; estado. como lhe.parecermais conveniente. 
Supponba se, porém, que o ministel'io que succeder ao 
actual entende que ~cu :mtecessor, o q-ue executo1.1 a lei, 
não a ccmpreheod<!U seguu•Jo as eonveniencJas do 
lien·i~o; faz :segun:la c).,ssificação e distribuição d~ 
materias: o terceiro ministerio q11e se leguir nào con 
co1 da com o que está feito, promulga dec. e to com novas, 
11ensivcis alteraçõeõ; e assim a L.culdade que foi da 
intenção do senado que ~~ concedess~ por uma. var 
sómente, e até fixanrhJ-se o tempo, ficou amplr:~de, 
adoptada a redac~ão tal qual se aclla. Assir:o, o defeito 
que fez retirar a pr~m~lra emenda devia tamLem infl~iz 
para que fosse $Ub~tuu1da eila cm outro-i termos. L!'gls· 
)amos nós, portanto, no meu hur:oilde parectr, contra ~m 
étrtlgo expresso da Ct•nstituição; e cata argui~ãO de lU 

conatitucionalidade é seria, é grave. . 

que se venceu, e que não toca nem sequer de pas1agem 
nas iluas repartiçõMs de terras p11blicas e correios. E' ~em 
limitações a faculdade que se c:1eixou ao g;lveruo; aca
nha-la na.o f•Óde a red;;cção hl como es.tá. 

Sr. p· esid~nte, não se pense que, por haver rei to oppo· 
sição ao proJecto, escolb1 ainda estóol occa5ião para em· 
baraçar sua adopção com estas ób!ervações. Elias me la
rihl suscit•das pelo honrado senador pela _provioc:ia de 
Min1S-Gerae•, qoe é o relator da commis9ão ~ _ql}.,e aao 
é suspeito de des[avor ás idéas cardeaes do projecto. 
O que eu quero é oão contribuir com me~ voto para es: 
taLelecer uut precedente contnrio ao rt'g,mento ; é le1 
que cump• e respeitar. ' 

A com missão poder ia emendar erros de dicção, por 
exemplo, ·· p( ndeacbs-para- depeodencia• · ; supf.Jri • 
mira palavra-lictuaes-; ia aJiim ~:~asvr:;tás do nosw 
1egiaHnto i mas er.oendar o senarlo na redacção um arti~o 
que nem sdl'r<: u di1cussao :.I6uma, e ;.in.Ja menos em cada, 
me parece ut"G prec<:dente perigos .... Votando CNILra a 1 e· 
dlicçào, obedec;oa um preceito do regilllento, e, declaraudo 
os n:ootivoa por que assim procedo, u~o de 'toda a fran
queza para com. o sen,do, C$pcwn1io que se me diga se 
nós podemos ··autorisar este procedtnle e se ha cxenJ
plo de 'e haver tom:. do alvit• e semelh nte. 

1\las, ainila quando se aponta,., e o ext:mp!o de uma vio· 
laçllo llo regir:neuto. llinda assim não daria meu voto á 
redacção, porque não desejo 5anccionar actus ii regula
res, quando o re>gimento é claro em indicar o proce
dimento do senado nas circumstancias er:n que se nos 
~presenta o projecto de cuja r e Jacção se ~r• ta. 

Não posso approvar, portaoto, ó p1ocedimento da com· 
missão, e v o to contra as emendas. 

O SR. VISCONDE DE SAPUCAHY: -Peço a palavra. 
0 ~R. PRESIDE1'1TE : -Nestas qufStões só 1e póde 

fallar uma vez; mas, como o nobre vicconde é .1clad )r 
da commiuão, e seja regra ge· al que o autor póde fallar 
m!lis uma vez, tem a p:t!avra. 

0 SR. YISCONDE DE SAPUCADY: -Eu daria graç<os a 
Deus se V. Ex. não me coucede$$e a p;;lavr~. Quero 
mostrar que o que a commissão fez não é cantra o regi· 
mento; pelo me1.1os contra o espírito delle niio é. 

Senhorcs1 a comm1Jslio evitou ur:o rodeio que o nobre 
~coador não quer que te.cvitasse. O que fez a c' rnmis
stto 1 Em vez do escrever o paragrapho tal qual, e cX 1Jor 
a necessidade d<J alterar a redacçao para harmonisa-1;;, 
com o vencido, olfcreceu dillide logo o alvitre que cou
seguia esse fim. ~:!la lioha grande repugn~ncla de apre
sentar uma redacçao tao incoherenle que não pod~rla 
de~culpar-se em um nH:niuo de escola. 
· O SR. YASCONCRLLOS: - A maneira de salvar~.as in· 

cohercnc1as é outra. Veja V. Ex. a alteração que :. honrada commisaão fez, 
tratando de outra pane da redacção. O art. 1° do pro
jecto da camara dos deputados diz: ,• Fica cr~ada uma 
nova secretaria de est~do do commercio, :.gncultura e 
ubras puLlicae. " O § 1.o diz: « O respectivo mini~tro 
tera as ttesmas lhnras, privilegies e vencimentos que 
teem os mimst1 os actuaee. » O § 2o: • Pertencer~ O a edli 
~~~crctaria de estudo toJ;;s os u~:socio~ e peudtncias que 

O Sn. VJSCONDR DE SAPUCADY ~-Mas o resultado •e· 
ria o mesmo, e ~o~· it~~.:> digo que a commissão não fez 
mais do qu'e evitar um rodeio, declarando ao ~en~do 
com toda a t;ranqueza, com toda a sinceridade o que t-1111 
havia fci1o. Portanto, ningucm pod rá dizer com razlio 
que a corhmissll.o infringiu o regimento, pelo menos rro 
meu e:pirito. 
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O SR. DIAS DE CARVALHO: -Sr. presirlentr, s~> é 
superflua a disposição elo artigo do nosw rr gímPnto que 
manda que, f'm casos semelhantes a e~ to, preceda á app• O· 

vação da redJcçi\o o ex•m ~ do ;.bsurdo ou incoherencia 
que se possa dar r m qu3lquer projecto de lei, entiio tem 
razão o nobre senarlor que é relotor da commiss~1o de 
redacção. Mas eu estou persuadido de que utlo compete 
á commissão de redacção <tpresentar redJgld<> um pro 
jecto como elle deve ücar, como deve ser remtttido â 
outra c; mar a, SrJI.ão na cooformid:~de do vencido. Se o 
vencido não ~atisf~z as conven~encias do serviço .••. 

0 SR. VISCONDE DE SAPUCABY:- 0 vencido é o que 
está bhi. 

0 SR. DIAS DE CARVALHO: - Perdóe-me V. Ex. ; o 
vencido não é o que está na redacçao. A. redacção con 
t~m o que deve conter; mas não contém o que está ven
Cido. O nobre senador ha de recordar~se dt: que, durante 
a dlscussé'JO, nóa ob1ervamos que o projecto náo podia se·r 
approvado como e~tava redigido; eu fui uni daquelle~ 
que diSieriio que, a pas~ar a auto1 isaçao dada ao governo 
para a reforma de todas as secretari~s:, havia no proj>:!l to 
um wconveniente, porque o goven:w não es•ava autori· 
sado para alterar todas as outras secretBrÍa$, Mas, lle 
bem que houvesse este inconvenientt>, não se segue que 
não "' tive~se vencido o que est~va no projecto e nas 
emendas; portauto, o projecto devia estar de accordo 
com o que se tinha vencido. 

A commíssão tinha o direito de obsP.rvar ao senado que 
o projecto tão podia ser remettido tal qual tinha sido ap• 
provado, que era necessario pôr em ll'umonia todas as 
disposições vencidas; mas a comrnissrto n;lo póde abre· 
viar este processn: ella deve cumprir o rpg:mento, apre
~e~~~n.!o.a reda.cção tal qual pastou. Eu ~~utendo que se 
mlrJnti,Hão as dispusições do nosso regimt nto, e que não 
está no aroJtrio da commissão, quando houver pa~sado 
na vot:tçao de urn proJecto um absurt!o ou incol1erencia, 
f((zer a redacção hl qual d.~ve ser; a commhsãC' deve Lra
zer ao senado o seu juizo, e o senado deve voLar se a 
medid~ conté:n realmente um abeurdo para depois emen 
dar-se. 

Senl10~es, o que prova este debate? E' que necessita
mos de fazt!r fio no-.so regimento algumas al~erações. 
Não po$SO comprebender como é que, r.tdmittiodo-se 
uma 4~ discuss<lo de emenda~ oíferecidas na aa, iejarnos 
obriga los a haJI;.r e votar sünpfe·meDte a respeito dQ 
que está sobre a mesa; porq11e razão, senhores, não se 
ha de admittir etnflldas n<"stu /j.a discussão para se 1 ôr em 
l1armonia as dillereutes disposições do projecto com as 
emenda$ approv~das em Sa discussão? E' un1 defeito 
que cumpre remediar no nosso reRitr~ento, para não tor· 
nar inulil a ultin!ll discuss/lo das emendas. 

Eu, portanto, não ttnho duvHa alguma de votar que o 
projecto contém uma incchet encia, que elle não póde ir 
p:.tra a camara dos deputados tal qual foi approvado; vo
tarei mesmo pela rt>dacção, porque, vencida oma mataria, 
devem h;;rmonisar-•e todàs as ~uas p:lftes; mas o que 
não posso admittir é que se e$tabeleça o direito de alterar 
a coro missão de redacção o que foi vencido. 

0 SR. VJSCONDE DE SAPUCABY :-Alterou e não disse 
n&da ao senado 1 

O Sn. DIAS DE CARVALDO:- Mas aca~o :.1 commissão, 
em seu parcct:r, propóz que havia uma incoherencia no 
vencido e que e r a nf.cc•sario redigir de conformidade 
com o que a commis~ão prc: pu !lha? O que vi foi que a 
commissão apresentou á consideraçllo do senado uma 
simples reJacção q11e o nobre aenador justifieou. 

0 Sn. VISCONDn DE SAPUCADY dá um aparte que nilo 
ouvimo.v. 

O Si\. DIAS DE CAnvAtno:- Valha-me Deus: a qaes
t.~o é de forrnuft~; ent1·ndo que não re devem prelerlr as 
Jorrou/as; nós devemos votar se com e{felto houve ou não 
iucoherencia ou absurdo, na conformidade do regimento 
do senudo; não porlt•mo~ votar peiLI redacç~o sem preen· 
cher-se a formula do regimento. Niio po3!0 admittír, ape
zar do respeito c 11mízade que consagro ao nobre sen~-

· d~~.r; não p~sso :Id~11iLtir que a comm!ssão de redacção re. 
d 1 FI os projectos, como o o caso de que se tr:.ta. -Eis aqui 
em qut: discordamos: eu exijo o cumprimento C:ie uma 
ft~rroula 1 e o nobre scn •dor entende que se deve prescin
du d"lta formula, uma vez que a comrniss:lo declare qHe· 
a red,cção se O! parta do ven~:ido p~ra pôr em harmonia a.s 
dísposí~ões do projecto. 

O SR. PRESIDENTE:- O honrado membro propõe 
q11e a prcopo,iç:Io ou redacç.1o tnvolve abmrdo, ou 
cuntradicçâo? 

O SR. Dus DE CAnvuno: -Não proponho cousa 
neubuma. 

O Sn. PRESIDE:NTE:- Porque, no caso de o fdzer, 
devia primeiro o senado deliberar as vezes que se podia 
laJlat. 

O SR. FERU.EIR\ PENNA: -Os eoobaraçor em que 
se ~chou neste C"dSO a commis<1lo de redacç~o, como uos 
expôz cum toda a fr~nquf.za o seu honrado relator, estão 
ago~a mo~trando, Sr. pre~idente .• qu;,nto teria sido con
vem ente a apLlrovaçâo do requenmento aqui apresentado 
por um meu bonr::~do amigo, senadur por Minas-Geraes, 
afim de que o projecto, antes de passar em ultima dis
cussão, fosse ~ub.mettido ao exame de nma commisslio 
qne propu7esse melhor meio de pôr em harmonia as suils 
diver1 as disposições com a dotAtrina das emendas appro
v .. das. 

Este requêrimenlo não mereceu o assmso ~o senado, 
e, razendo ~otao t.tlgumas reflexões sobre a mate ria, eu 
apontei o iaconveuiente, que agora se ouserva, de ver• 
se obrigada a commidsão de redacção a modificar um pa
ragrapbo do projecto da camara do~ deputados que não 
solfreu nesta cas;• emenda ou alteração alguma. 

0 Sa. VJSCONDE DE SAPUCARY: -Directa. 
0 SR. FERREIRA PBNNA:- 0 caso é que o§ .f.o do 

projecto da 011tra camara, tratando sómente de duas se
cretarias de estado, tJlio sr·lfreu emenda algema por vo
tação do senado, e que redigido corno agora 2e apre.ienta 
compreheude todas a~ secretarias de estado. · 
Reconhe~o qne a illustre commi~são viu-se na neces· 

liidadi: d~ t!;,r-lhe esta nova redacção, p.na fÔ·lo em bar~ 
monia com as disposi~ões das emenda:. feitas a outros 
paragraphns, e não posso nem desejo félzer-lhe por isso 
a menor censura, que seria certamente mal c~bida dtlpob 
dt: haver o honrado rel .• tor da me&ma coromissão ex
posto as r<tzões do Hu proc~di•J!ento. Devo, porém, ob&er
var que o que agora se l'ez não me parece muito con:.. 
forme com os noss~>s e8tylos, segundo os quaes a com• 
mis~ão de r edJcção tem-se limitado em semelhantes ca~os 
a redigir as emendas approvadas pelo ~enado para serem 
enviadas á outra camara. 

Se o§ 4o deste projecto tambem pr~.>cisava de emenda, 
como eu reconheço, se essa emenda devia versar, não so
bre mei'il redacçl!o, mas sobre a propria doutrina, cumpria 
que fo~se discuti~la e votada pelo senado. Isto, por.ém, 
não se fez, c dah1 proveiu a necessidade de ser a falta 
~uppriJa pd:~ commJssão. 

Não farei, Sr. pre&ilhnte, mais reflexões sobre are
daccão, por julga-la5 desnecessalias depois do que di:
serão outros nobres senador..:'; ma' chamarei ainda par- . 
ticularmente a atten~1ío do senad':l sobre um ponto do 
prüjecto, que me parece es!~ncial e ímportaute. 

Diz o art. 1°: {lendo) «FICa creada uma nova secre~ 
taria de estarlo com a denominação de secretaria de es
tado dos negoclo3 de agricullura, commercio e obras pu· 
blicas. 

« § 1o O respec'iyo ministro e secretario de estatlo terá 
ali mcsmaallONLIS, privilegioo e vencimentos do que gozlio 
os actua1~s ministro•. )) 

Até aqui não soll'reu o .rrojecto alteraç~o alguma. 
o § 2o era assim concebido : (lendo) • Pertenceráõ a 

esta secretaria de estado todos os negocio' c dependen
cia~ que actualmente corrrm pelas seeções 6a e 7a da dos 
negocíos drJ imperio, e lhe :crn:>incorporadas a repnrti
çfo geral das terras publicas e a directoria geral dos 
correios. » 

t)l 



i I 

' 

jJ )!I 
; 

' l ~ 

.:1 
'i 

'' 
'' 

i 

20i3 SESSÃO EM 30 DE JUNHO DE 1860 

Este paragrapho foi substituído por um~ emenda de um 
nobre fen;;dt•r por !llin~s-G~raes, ~ssioo cooct;ltiJa: • Fie .• 
autorisbdo o go ~eroo p,ra distrrbuir v elos difl'e, entes mi. 
nistcrios as auri.butçúes que a cada um ddlc::s dêVão 
pertencer. » 

Qual seria, senhores, a inl1 nção do senado approvan~n 
esta emenda? M;,nler a _d,spo~rçàu do projl•cto dt~ outr;. 
c&mara, q11e maudava Jucorpor·ar no novo mini~terio " 
repartição das tt~rr:u e do~ COJ r~ios, ou deixar ;;o go. 
1erno a .ld.Jrrdade de faz<'r ou nào f;,zer essa mcorpo
ração, drstnbuludo os lr ~I.J>lhttll e attr iuuiç:Oes das l]il"
f~nntes secrt:larias de est;.do cowo julgar mail: con>e 
nJcnte? Porece-me cJa,o que cm prtsença da emencb 
de.i~ppar~ce a dÍSposiçào prlmiti va do P' OJCCIO, que r.,zj,, 
obng·;t~n.a a. ''nn.-xaçé.io ddqu~lhs duas repHLiçõ•s a 
noTo m1ntsler10. !Jltservo, porém, que a illum·e curun.tis
silo de rcda.;ção asdru oi.lo o eotcLJdeu, pois que ;dod~ 
faz cx11ressa menção dits referidas repartic(ões. 

O,SR. VISCONDE DE SAPUCADY :~ VE>ja o que passou 
110 § 3. o 

0 SR. F.ERllEIRA PENNA :- 0 § 3° determinava, é 
verdade, que o govec uo ch;,ma~se p;ra o serviço do novo 
ministerio os e:t•pregadu~ das du .. s repar!i~tões dos cor
rei 'S e d11.s terras; mas est<l par agrapho referia-~ e ao ~o, 
que tratava da ~onexaçãu elas me;,,was rrpartições. Tend·•, 
porém, p~ss~dO a emenda Sl,bStitutiva, que deJJas não 
trata, pa1 CC<! que não tew Ioga r a re!'erendi!l. 

0 SR. VISCONDE DE SAPUCADY: -Faça O favor de ler 
0 que diz a C~tiDmtS:.ão. . 

O SR. FERRURA Plil'lNA:- A comm;ssão faz ainda 
subsistir a cliutsula. de se: ew as duas reparti~Õt!s incor
pora~ as no no~ o. mmi;teno, quando es1-a, Jausula pbrece 
ter stdo supprlii.tl,Ja pr-la tmenda eubstíLutiva que dá 11o 
governo a li<Culd~de de !t~zer o que julg~tr ~ais con~·e 
nLnte. · 

O SR. VJSCONDE DR SAPUCA.DY:- O nolre senador 
confunde as matelias a cargo das duas repHLições com 
o seu pestoal. 

.o Sn.:. FERREIRA PENNA:- Não courunàn; faço a 
dJstlncçao; mas ob:;crvo que na r<dacção coasnva ~c 
u~a suppo~içã., _ou clausul~ que parece te: sidJ suppri
Dllda pela vowçao do ~en;,;do; a que, red·g1clo o P•OJecto 
como Ele: cha, tetll o wcc~nvcoiente de di~1.ór dos empre
gados. das repa~L1ções ~os correios e da~ terra~, sem que 
todaVIa ?etc' ~10e expressameote que ellas fação parte do 
novo mwisterw. 

O illustre auror dJ emenda poderia explicar o seu pen
saDJento, e mostrar se estou cu não em erro. 

0 SR. VISC?ND:C DE AllAEl'É • - Peçc-llle que não me 
chame a terrdrO. · 

O Sn. FERREIRA PENNA:- V. Ex., como autor da 
emenda, pHecc· me o mais competente para explica-la. 

O Sn. V1SCOl'lDE DE AnAnTÉ:- Louvo· me nas expli 
Cílções do Sr. relator da commis~ão. 

0 Sn. FJmnE.IIIA PENNA:- Mas dle l'oi o pimeiro 
a expôr as duvidas e embaraços que encontrou. 

O f.n. l'RESlnlHil"E:-:- Pennit.ta o ~r. ~.cn:;dor que lhe 
JernL1e que h~ u~n meiO d~ corr g r a redacção, :e a 
nflo ;.c lia conlo1 me ílO v, nc1do, e é c. fi'erecer algum~ 
emenda. 

. 0 SR. Frnl~EIRA PENNA:- ~ão apresento, Sr. pre
stdento, mnç •. o alguma, porque \SSO me parece mais pro· 
prio do iliu~tre :1utor da ermnd.i. 

0 SR. YISCONDE DE àll.AETÉ: -Estou satisfeito com 
a rcdac!iáo. 

0 Sn. FERII.EIRA PENNA: -Se faço cst;;s reflexões é, 
como jâ dissP, porque, adopt~ndo a idéa capillll do pro
jecto, l.lesrjo que dle não volle a outra camara redigido em 
termos qu~J sirvão ele tL•taculo á sua dctloitiva ~ppro
,·ação. 

Nud~ m:t.'s direi. 

O ~R. PIMENTA BUENO : - Como o nobr·e relator da 
cowmíss:io pelo regimento não tem mais a palavra, direi 
~lgn~a cousa p~ra su1tent:!r o pensiiUJeDto que elle já 
awulft.stoll, e que é o proprw pPns;:mentu d;1 C'lmmi~~ão. 

Nu projecto lwvia du~s enudad~:; a ngular: divirã;> 
das nt•rJI.cu:t;ões dos dillerenti•s ruinisteri1's e divis.'lo d() 
pess.-;al da_s dill'ereutcs secretarias de eatado cm 1elaçilo 
á. clt~trrbu1çào da,; muter:as que c:oni<'lo J'Or es>as repar
n~õe~. 01fc:receu o lll hre vr·cooile <le Abaeté as suas 
emeodas, e nem a ioten~ão IDIItHfesl~da por S. Ex., nem 
a letra de·s~s emen.Ja~, se referia st uão á divi~ão de 
atl'JI.JUições. Ficava, pois, iodeci,a, dl~amos as~im a 
tlisttiiJU•çao do pesso:d. Mas a emenda do nobre scoador 
'?_:;r. SJ!vcya da Motta referiu-se a es1a distribuição, e 
lo•. tlla oltjeclo do § li0 , que tratava de novo da dJstJi
l.iUJçao do pe>so&l. Drz.ia o Sr .. Sil~eira tia Motta: 

• Depois da palavra - im~Jerio -~e faça isw exten
sivo á~ outras repartições. • Tioha, port~ n1.o, a cvmmis•ão 
dous l't:nsamentos a rerti~ir; o que era ior:luido no § 2o e 
aquelle que t.~ha reft~reocia ::o § B.o I) nob:e relator 
d4 comru•s~ão Já d.clarou qutl esta viu-se embara
~~~da, ten,Jo de ~CCOmUJodar O pdlSamento, a flisposiçiio 
4ue e~Lal'a venc.IOa ã letra, ou. da ewt-nrla, ou dos p:.ra· 
;<raph· s orlgloilnos. Ao que devta dar pref,renda? A' letra 
de prderencia ao penoamento, ou ao pcns•mento com al
g~:~ma al1eração da lttr,1? A~senrámos tm que o seauodo 
expedle'lte era prt:faivd ao primeiro, e o se.guimo~: com 
a condição de mantfélstarmos ao seuado o que a com
rnissao tmha feito. 

Coucl u1da a d scu~•ão, foi approvada a redacç5o, p:-.ra 
~ercm .remeLlld.ts as emtndas á c~m<~ra dos deLJUt&dvs. 

QUESTÃO naNCARIAo 

Conliouou a discussão, adi:tda pela hora na sessão antece· 
deu te, do art. 1° e seus paragraphos da p• oposição da ca
mar<~ dos d~putados decl:lraudo qae o BiHlCO do Brasil e 
suH Cilix.s filiaes são obrigadc•t~ a realt,.ar suas notas cm 
moeda met~llit:a, á V• nrade do portad r, com as cruend~s 
d:~ cornmissào de fazenda e as sobremend•S do Sr. Silvii 
Fcrr az, apoiadas na ~Jta sessão. 

O SR. CARNElRO DE CAMPOS:- Sr. pwidente, de
sej:mlo dar os motivos por que pretendo 'otar pelo pro
jecto e ~xpor o que pen1o sot.re as diver~:.ls dispo~ições 
do art. i o, que e~ tá cm discussão, apressei-me a p• di r a 
palavra hoje, pal'éi que algum locommodo de &aude ou 
outro ínconveuieot~ me uao !'mbai'acc de faze-lo depois. 

Rerwmirei, porém, o mo is po&sivel o que tellho de dizer, 
porque ac;1bo de compl'omeuer-me conr o meu amigo o 
Sr. l'r1anoel Felizardo para ernitür a m ioha ópio ião em 
meia hOra até trc~ qt1a• to;, VIsto que S. Ex. tamuem de
S(·ja fallar hoje. Plldtrei !Jce.uça ao sen:Jdn pHa encarar o 
no~so meio circul;,nte nos tetnpo~ ameriorcs, e recordar
lhe as ruinosas variaçõeJ r,or que pa~~Oti, as C!lus;rs desta; 
e os rernedíos com que os poderes do estado procuráriio 
melhora h 
~abe o senado e sabem t::dos entre nós que a preoença 

nos nosso• merca!los de um papel de circulação de va!or 
in:~erto e dt pr eciado data ct~ tempo~, que já vão longt•, em 
que O primeifCI ll HICO do flt Uaíl, lendo feito C:XCeSSÍVaS 
emis1ões, cm grande parle para emprcst<:r ao governo, e 
nr.o pod~ndo realizar os !~us bilhetes, o gLVCruo tomou 
a ti o cncaJ go de os pug3 r e os st1 b t1 tu u 1 o r outros de 
sua. emis&ão. A e~ta quantidade de par el de clrculcção, 
já então rraco, v~iu juntar-se a que st emittiu para re•
gate da moeda de cübn•, q11e r.e 118 via emiLtido em larga 
escala, a'uda allpnentada pt la iulstflo~çiío; junte, u-se· lhe 
t11mLcm as quat.tid~des addlcionoes de p·pel-moeda, que, 
pelos apuros d IS il oança' do f staclo, o governo tt v e de 
emittir aoou~lrnente pa1·a pret:nc,!Jer os dt fh:its que o 
Lllewuro puLiico sdfria. A circulaç:lo nid~:llica, que com 
UI primeiras emissões .:.xc(·isiv<ls já Lirrl,a des<tpp;.recido, 
tornuu-~e :linda maij impc.,soivel pel<•S emill1ões de p~pel 
pos!eriorcs, o a consequcotc ;~lta d0 valor dos me1aes 
foi crt·sceudo por t.l forma que fui prl ciso que u:na 
lei bltcras~c ,o valor legai rla o t"''a de OUI o, ele
vando-a a PH!jOO; m~~ bs caus;,, que :Jié enl~o tinhão 
coocorrido pna o avilt~mcuto do f'apcl e u. ~lcvar.ào 
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do proç'l do ouro cc ntinuârão; novas emiss~es de pa
pd-tno~da,· exi(lidas pelas urgencias du estado, levár:'ln · 
~:s cousa& ao r ooto qu., a avaliaç~o de 2S5t•O DãCI foi 
sufficlente; a oit.va rte ou o Já não tinha no mercad" 
e>se valor, mas dm o de 4S; e foi assim necessario elevar 
o valor leg:tl da o i ta VIl dt: ouro a~ a. em que actualmente 
se acha. As r~1ões dt5ta o r agressiva elevação do preço 
do ouro todos :ai.Jem que f.não as exces$iva. emissões do 
papel d~ circula~ão; o ~r.lor tio ouro cresceu s~mpre na 
rnão dtrecta des1as emrs<ões. Prot:urou-se ulumamente 
pór um paradeiro a hso, d~clarando-se o valor legal da 
oit"va de ouro o que elle ttnha então no mercado, rsto é, 
.iS; e, querendo-se orgar·i~ar o credito fara o serviço da 
indu~tr ia e do com roer cio, julgou o governo que poderia 
auxiliar-se de um estabeltJcrmento que p:~ra isso se creava, 
que era o Banco do Brasil, para ajudar o estado no em 
penho de diminuir a causa da depreciação do p:1pel, iito é, 
pora ;.juda-Jo no rc~gate do papel do 5:0verno; e por isso 
o banco, que foi in~lituido e que é dtstinado, como disle, 
a auxil·ar a índu1tria, f,,j t:mbem aproveitado, ou o go
verno julgou que devia ~p1 ovei• a-lo, pa1 a. ess~ o~tra ope·· 
ração áe resgatar o papel que estava em CJrculaçao, cousa 
que o governo podia r~zr.r e estava a seu car~o por um:1 
lei que o1denava o Je,.gate annual, mas que Jiilgf'u me· 
lhor fazer por meio du b;,nco,_ porque menos. encargos 
virião ao estlldo e mais convenientemente aos mteresses 
JlUblicos O f~ria. 

E', pois, visto que a i•1sti:uição do B;,nco do Brasil teve, 
entre outros fio~, o dtl melhorar o meio circulaote do 
paiz, meio c!rcu'an_te,_ não se dev.e esque~er, arr,uinado 
pda excessiva emr<sao d,; papel mconvert,vel. E claro, 
pois, que, se o Bonw d·~ Br<os1l ou os ot tros banco~ pelas 
was operações ~e• mefi!Jrem e.sre fim ou o ~ontrarrarem, 
~nuulladõ perft:ilamente as v1stas que se tmha então, e, 
lon"e de concorreJ(·m para o melhoramento do meio de 

0 1- • 0 0 

circulação, empewr ara o ~s crrcumslanctas e áesarranJa-
ráõ o equili!Jrio qu..: a lei ultimamente _FOCUJ ou Lixar 
mtre o papel e o~ .metiieS. 

Senhores, se oJ metaes foráo sempre subindo de preço 
pela em;sJ<lo e presenç" de um p~pel de circulação ex
cessivo e inconvcrlivel, o augmento do papel de circu
lação sem convertão, sem um fo ndo metallico que o 
aHance, não pó de cc,ncor rer senão para continuar a causa 
da depreciação, desequilibrar o valor ultimo que a lei 
reco~;lleceu •os metaes e consuva·los ainda IDí:lis fóra 
da circulação. 

01 a, sendo :mim, digo eu: para que deixar o~ par
ticulares, por inttrCS$C só delles, contrariar e annullar os 
melhoramentos que a ultima lei pr(lcurava 7 Se o meio 
circulante deve coarinuur en.trl'gne a todas as variações, 
se o paiz tem de ccn ti nu ar a soll'rer os males que ciidBO 
resultão, cm tal caw melhor f'óra que ac deixasse isso a0 
estado, porque papel por p1pel, papel excessivo por pa
pel excessivo, depre~i;ção do papel a par de outra depre
ciação, sempre e1 a melhor que ao c~ lado, e .não aos parti
cularer, . pertcnces~c a emissão do papel·m••eda ; porque 
psra r1 ci rculaçào os males ser ião os mesmos, porém o es· 
tado faria com tiras de paptl as de~pezas publicas, e o 
prejuízo que a depreci~çà·J do meio circulante cau:a a 
todos redundaria <~O menos cm proveito de tod.;s1 e nl\o 
de poucos, como succede. 

1\fas, sEnhor<ll, nad• d!sto se póde razoavelmt>nte que
rer; as variações do meio circulante, a circulação de pa
pel sem valor, arruinao tudo. Cumpre, pois, acautelar, 
cuolpre obstar a que v o! temos aos antigos tempcs; nada de 
emh1õc:s de papd-lllOCd<l, ~eja pc-lo governo, ~eja por 
haoi:os. Hoje o padli.'ío da ultima lá já uao é o do merca
do; a a ufencia da mc1cda meta IIi c~, o valor do ouro ~cima 
de 4U a oitava, o dem'Jnstrão. O tl'allitorno das trllmac
çõeo e das fo, tunas, as grandes variaçO~s no cambi1l1 tu
dv rccome<;a; c o mcamo Danco do Bra5tl, qu~ndo queira 
caminh~r com prudencia, regulari~ar convenientemente 
,uas emissões, para não se darem elites male~, ficará bur
luilo pela~ cmi$sõcs do outros b;mcos. O remedia, scnho· 
res, é charot~r os baocos a cmh~ões regul:tre$, e estas 
em ssOe5 obteu:r se tornand.o e1Tccti,·a a convertiLilid~de. 

O papel excessivo c que se nã') converte entra e fica na 
circulação â custa da fo, tuu;, de muiros. 

Os bbncN não são inst,tuidos, nem o devem ser, para 
t1anstomo das fortunas e indu~tria dos paizes. EUJí>sões 
regulares, que n spcitossem e conservas• em o padrão legal 
da oitava de ouro a 4S, tal fui o tlm rias nossas ultimas 
1:-is e tal o pens11rotnt1> ão projecto que veiu d3 camara 
.dos Srs. deput:idos o anoo p~ssaoo, que ordenava que os 
bancos DO rm,zo de tre3 annos lizessem os seu~ pógarnen
t<>s em ou r o e lhes impunha. certas coudir ões de restric-
l;ão de sua emis~ão. ' 

O projecto. que foi este :mno apresentado" pela com
missão de f,,zr.rda Aubordina-se a essa idéa de procurar 
aníng1r um est01Jo em que o meio circulante não po~sa 
ser f~cilmente depreciado, não obrigando os bancos a 
p•g~r em ouro, ruas tomaodo ce1 hs cautel~s sobre suas 
tmrs~ões, d~ modo que com o tempo ch~~·uem a isso e 
re .. hzem, em vez àe Cllllraria los, os fin1 de sua orgaoi
sação. · 

A este re$pcito, r.orém, aprcsentão-se em oppoaição 
o r ioiõe~ que respeito. Julga- ze qut~ e~ ta restrrcção não 
attioae o fim, i:to é, de dar essa maior estabilidade ao 
meio <;irculante, que é indispemavel; julga·st~ que, pro• 
duzin lo uma rc:tricção de crediLo, Vil i-se vexar a nossa 
lavoura, a no~sa iuJustria, e que, não só ella não pÔderã 
(;~zer novos e;tabe!ecimfntos, como me:;mo os estabele
cim~ntos I·Xistt:utes suáo um e:ubaraço, porque os Lan
cos não poderlío dor âs diversas HJdustrüs os auxilios de 
cabedile~ de que cllas precisãl'• Dis~e se tambem que esta 
va1 iação IJO valo!' do our0 e a sua ausencia ~ão devidas 
a um~ t!OU5lante &DperiJrid,,de da; importações no nosso 
paiz sobre as exportaçõ<S.' e _que as reat~·i.cçõe~ po~t!IS ás 
emÍ$tões dos banco~, restrwgrn·Jo o :. uxllw que t:lles po
der.'lo dará industr:a, ainda írão pór em peiores cir'cu'm
siancia~ a nossa industria, diminuindo, portanto, a pro
ducção do paiz; e conseguintemente ame$quinharáõ màis 
as exp1nllções, e viniõ as$im produzir um de~equihbrío 
maior entre r:llas 13 a~ Importações, produztndo, portanto, 
resultados contraries áquelles que se teem em yi:;ta. 

Em ctusequeucia à iMo, o nobre senador pelo Pará, cr:
jas luzes iovejt>, disse que elle, amigo da liberdade em 
todos os sentidos, queria tambem a liberdade do credito; 
mas ~ccrescentou, em todo o sentido regrado. Conformo~ 
me perfeitamente com o nobre J:enador a este respeito : 
Jit erdade de credito, como todas a~ outras, regradas ; 
todas vs liberdades, desenvolvfndn toda sua act1vidade, 
sem haver um Jimtte qualquer, produ·tem mal; a liberm 
dade de crertito sem ser regrada produz mal, e esse mal 
é que se quer evitar. . 

Não aceito a imputação que se tem querido fazer áquel
les que su~tentiio o projecto de quererem o monopolio do 
banco, de quererem restricgir es:a liberdade de credito. 
Minhas opiniões são muito different.: s disto; admitto que 
existão os bancos que quiz• rem, porém com garantia suf. 
ficiente quanto ~s suas emissões; quero que .elles pos
são responder pelas suas operações perfeitamente. l,or
tanto, nO. o qnero a iu~tituiçâo de um bunco ou de outro 
que monopolite tudo; sr.ja h to permittido a quem pu
der fazer, porém debaixo da coutlição de $aber satis
fttzer u~ seus emper,hos. O que nr:o quero é que se sírvflo 
do credito para ;,busar delle, para iJludir a indu~tria e 
para illudir o publico, dando-lhts um papd que vai 
sempre ptrdendo o s u valor. Sendo assim, examinarei 
ae a liberdade do credito1 regrado com-enifntemeure, póde 
comportar uma faculdade illimitada para todo$ emi!tirem 
em circulação o papel que quizer\m, e se dcs!a liberdade 
uào se seouem wtes os máos e!ftHtos, c:!S effçitos contra
rios, aprt~g.oados por aquelles que suslentfio a illimitíl.-
ção da3 omutõcs. . . . ~ . 

Diz·sc que. restnngmdo-se a em1ssao dos bancos, vat-se 
faltar com o~· auxilios de que a industria necessita ; mas 
p~rgunto. w: C~m~' r c V<ri faltar com os auxilion de que 
a 1'ndus!IJ!l p1 ec1sa 1 Um papel do banco, ou outro qual
quer exct~sbivímente ernittido, IIli o iuteressa de maneira 
IJ!guma a inuustda, c antes l'ilz-lhe mJI; a industria do que 
precisa é de valores rc~es, de cshethes, e na o de nxno de 
valor e e, de Ilx~o dt> cabellac,, A excessiva quaDtidade de 
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p1pel em circulação, é inneg:.vel, todos recrnhrcem, faz 
com que o :seu v~lor dimiilua; e qual o reaull<td:J di! to 1 
E' c;ue tudo se troca pelo papel em muito menor quanti 
dade. Sobre est. b •Se vou calcular o que se1 á para a in
dustri~, pa~ aquellf.'s que toruão emprestado aos bancos, 
quando ;;s emi8sões !'orem cxces~iva$. 

Supporei um ag,icultor que precisa comprar machioas, 
mais isto e m:lÍS ~qui!lo; se a moeda que elle vai ernpre-. 
gar não rst4 depreci:,da. elle preciRa, snpp··nlu.ruos, 
pnra a. compril de> te~ objecto~, de 20:oooa; mas ~up
ponlvmos emis~ões feitas largarneote, que todos (•S ge
neros portanto ze elevem em preço; perguot·o eu: Qua 1 é 
o auxiliG de qne estl! iwli•i<Juo preci$:u:\? .lá não é sum 
ciente a quamia Ui! 20:000$; $Cr-lhe-ha a qu;wtia de 23:000$ 
ou 30:000~; e, portanto, de que lhe serve haver o b~nco 
emittido la·gamente, Sll essa emissào o obriga a tomar 
emprt!~tado mais <do que no primei' o cus o, e, se como 
pode succe.der, em ultima analys~~:, elle paga mais ju,os do 
que pagma. 

O SR. SouZA. FRANCO : -E o productor não ve1~de 
tambem por muito mai$? 

O Sn. CARNEIRO DE CA~JPOS: --Em tal crso ficão ns 
cousas no melimo estad) q 11'-! ~.utes aus brg~~ emissõe!l 
de papel para os que estão na posiçã J destes ; ma~ as 
perturb~ÇÕ~$ !l'Js preço; já f.:ítos, no~ contratos e em 
tudo são coiw quencía disso; de maneira que em todos os 
casos não se lucraria, e havfria prf'juizo para to loa 
que tive~stm feito tra::~sacções; e é isto o que se quiz e 
se dt!vc: evit;or quando se attend~ ao meió circulanre, 
isto é, que elle não varie dl! modo q•le tudo fique 
trao:Jstornado, e toJas a~ !:munas e traasacções lO
certas. 

O Sa. SouzA. FRANCO: - Nbto ~.>stamos concordes; 
mas nos meios praticos de cheg;tr aos lius é que está a 
nos:a q•1estão. 

O Sn.. VISCONos DE ALBUQUERQUE:- E' o cumpri
mento dos contratos. 

O SR. CARNEIRO DE CAMPOS: - Portantn, Sr. per
siden:e, a minha opini:lo é que n;j_o aproveita o p'liZ ter 
muito papel em circul~ção; deve ter aquelle que a ma 
circulação verdadeir~mHJt.e exigir, e {I weio p<va regu
Iar~se isto é a convertibilidade. O papel ferve pa ·a fací-
1it:ir o movimentó dã valore~: os emprestirnos por emh 
sões do banco servem para habilitar I)' que não tecm 
meios de comprar o que precisão com e~tes meks ; mas 
p~ra isto é prec1so que o pape! de banco con, erve ova
lor que promette; mas o papel uão é por si um v~lor 
qualquer; é muito p1·oveitoso; mas quando é excessivo 
transtom:1 tudo completamente, ·como já a~onteceu entre 
n61 e em todos os paizes teem ac,;ntecido. 

Ora, Sr. p1esidente, examinarei se prr outro lado essa 
differença das importações sobre élS exportações é a causa 
deste desarranjo oa circulaçao, da elevaç~o do pre·~o d,, 
CIUro, baixa d1' cambio e r~usencl:t dos mdaes; ou se a 
causa é antes aqu~Jla que presumo, isto é, prese11ça de 
p~pel excessivo e depreciado. 

Prime:N que tudo devo dizer ;rue não aprecio al ci
fras de importação e ~xp01tação como se faz, nem 
attribuo inf.llivolmente ás ~·uas di{frr<·n·~as m result- dos 
que s;e lhes q•1e1' sempre tlttribuir. Um negociante bra
sileiro póde, por exemplo, exportar 20:000$ de café, e 
com o preço dl ven ia fawr o retomo (a importação) 
em vichos, p01' exPmplo, qu.e aqui vende por 25:ooo·s. 
Neste caso os 5:000$ de mais de Jmportação nilo coDsti
tuem o Br11sil em divida. 

Póde tambem a importa~iio ~er superior á exportação 
por largo tempo, e não influir isto. na variaç:io dos cam
bios, não dar Jogar a e1sa vari~ção e pr11p~ri1r mesmo um 
grande desenvolvimento para o p:liz, qu·Jdrar 1sso per
feitamente com um;l circulação monctaria multo regu!.ar. 
E' o que acontece nos plize~ novot; que pro~pcrão, e pa1·a 
onde acodem graude~ mass:'s de c:.tbcdae~ dos eatr:m
gciros, com desti110 (le {i;{ar-so c permanecer. Suppo
nharnos que a lngl:. terN, qne a Frantr•, ou outro paiz, 
maatla p·11·a o no•Go grandes m:t$Sr!s de valores, com in · 
tent;ão de <tS lixar; n~ccs~ariamentr' a no~sa expor-

tação I1ão h a de acompanhar;. esses valores, porém, 
não obrigão a retorno para fora, fix.iio-se no paiz, e 
1sto vai contin!Jando. E' o que acontece aqui e tem 
acontecido n0s Enados-Uu idos ou nessas novas po
voações da Australia. Póde, pois, dar-se desproporção en
tre a expOltaçâo e iroportaç;Jo, ~em que isso colloque o 
paiz que as faro em más condiçõe~, não !Ó quanto á sua 
riqueza, C' mo qu3nto ái condit;ões do seu meio circu
laote, cambw com outras prat;as, etc. As c.msas da baixa 
do cambio eotre nó& são outra~, quanto a mim; porque as 
var1ações mutto rapidas e sensíveis do camblosão sempre 
devidas ao rnáo estado do weio circulante, com que se 
tem de comprar metaez para saldar as contas, ou com
pr~r cambi:.tes, que os represen1ão. Se o meio circulante 
vaí-;e ;.viltando, perdendo de seu preço, é visto que 
os met~es valeráõ cada vez mais, e os cambiaes t~m
hem terão um ogio ou cambies dill'erentes. E' claro, 
pois, que, se pag<~rmos em um papel que todos 011 
di•s vd perdendo de seu preço, as libras esterlinas, por 
exemJJlo, hão de subir de preço fm relação ao nos) o pa
pel, e o cambio cotado em papel ha de ir· b~ixando para 
nós; ba;x~. note-se, devida qua.li sóm~nte ao nofsn máo 
ml:lio circulante, poi11 que, comp~rando-se a quantidade 
de metal que os cambiae~ representá o em taes casos, póde 
ach1l.r-~e não ter havido sensível variação no c~mbio ;' 
mas o LcLo é que essas variaçõ11s, que parecem apparen
tes, teem resultados muito nrâos, porque todas as espe~ 
cv.lações com o estraogeiro, tudo o que se compra e que 
se veud.:: fica entregue iuteiramente ao acaso, niDguem 
póde coot0r com o lucro que precisa e póde ter prejuízo, 
e outros muitos inconvenientes. 

Entendo, pois, Sr. prilsit!ente, qlle a industria não lu
cra com as emissões excessivas dos bancos, o commercio 
o :i o lucra com is~ o, a n oss~ export~ção e importa çào não 
lucrão tambem. Disse-se que n;)s pdzes ricos é que ap
parece ouro em circul<içào; e porque não nos paizes po
brt>s? Se r1ão bouver causas que o <>fog•nrem da circula
ção, 11s exportações e irnportaçõl!S de ordinario se pro· 
i>Orcionão ; o de,~;eqttil i brio dura pouco, quando (briga a 
retornos ruino.~os, porque os f:tr;wg~:·íros não no~ ... éYen
dem sem que p•guemos; se a falta ne pagamento pe~9..~ 
rar, elles l~vantHóõ, como ~e diz, a ce)ta. . .. 

Mas qual é essa bitola para se aq11ilatar uns paizes de 
rico~ e outi'()S de p· hres 1 Qual o ponto em que um p~iz 
é sufficientemente rico para ter a circulação em ouro, e 
a queiJe em que o não é par a ser coudemn!ldo a ter c ir
culação em papel? Somos nó~ hoje menos ricos do que 
nos tempos coloniaes, ou em outra~ épocas posteriores? 
Somos hoje mais p•bres, para que devamos pa~~ar pelos 
vex~mes da circul;;çáo de máo papel? 

Senhores, achou-se inconvenieote o melhoramento do 
nosso meio circula~.1te, porque isso iria fa1er a nossa ex
port~ção ~inda mais inferior â importaç~o. Disse-1e: «Se 
o meio circulante do paiz se torna m;.is valioso, os generq> 
dentro do paiz !1ii·.1 de se vender por menos, e, portanto, 
as exportações em seu computo total hão de apresentar 
uma cifra menor. • Supponhamos, dlz-se, que com um 
papel depreciado export:io-se por alro preço generos do 
pa!Z no 'Valor de 20,000:000a 'ou 30,000:000~: melhora-se o 
meio circulante, os generos augmentão ~O 0/o; as im
porta~ões hão de ser .sómente de ~0,000:000$, quando 
antes erão de 30,000:000~; e claq11i se quer concluir que 
é má o mel hora r o nosso meio circulante; mas, se isto 
succcdet, as importaçõe3 hão de tilmbem diminuir na 
mesma proporção, porq11e, Hmhores, os generos es .. 
trangeiros que comprar.tJos por alto preço com papel 
máo vcnner se- hão por menos, melhorado o meio cir· 
culante; e G valor das importações diminuirá pela n:e:ma 
causa, porque, &e diminuiu o das exportações, porque 
quando o meio circulonte varia não é pHa um $Ó lado; 
quando varia, é no geral elas tran~:.cções que se te, rn de 
taz.er, e portanto em relaçã'o a tudo que se vende uo 
pa1z. , 

Senh::res, tenho mostrado que não interessa ter grandes 
massas de parJel; cumpretlnrbem lembrar que e !las traru· 
tornão as fortunas e tirão a uns para dar a outro1; u.ns 
ficão arruinado~ c outros locupletados =em direito algum. 
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·, Qi1Cm ti verde pggar· 3:000~ ou &.:ooos pag~rá menos, pot
que pag1 em p:~pel que perdeu seu pr<'ço, e aq relle qnP. 
tem dt! re~eber receberá men >~. i\.quelle que vender~ 
prazo um engeuho p·>r 20:00il3 ou 30:000$ tr•rá de rccel>er 
menos se receber essa qu~ntia em r• rei depreciado. 
· Ente[lda, pois, que o remedia ou o me(l) pelo qual s•· 

pódc cheg1r ao paradeiro é ch·1mar a circqbç:'io aos ter 
~os da li!Jerdarle· reg1·od.l, isto é, rle m'neira qllll por uma 
Circulação qualquer de [np~l tHu,~iario respoodão valo es 
reae$, q uc 2!juelles qu~ o em ttircm o pagu~m nesses va
lvres quando se lhe~ ·cx.igir. 

Ser~ por acaso restringir o cretli'o o obrigar o devedor 
a p· gH o que dcv,,? 

Expendidas estas idéas, pauarel a fazer muito succin 
lamente outras observa~ões sobre o projtclo de que se 
trata. ·· . 
~ão direi cousa alguma rohre a doutrirn do primeiro 

art1go, q~1e ::pprovo; referir-me hei ao § 1°: (lendo) • O 
banco cupemi•são exceder aos limites fix:,cJos no para
~raph1 antecedente tic;t obrig~do a red,Hi·la a esse limite 
dentro do prazo quP. o govcrn 1 m-arcar,· e que não ex 
cederá o de seis meze3. • o, a, existem, me p:1rect>, 
s0bre a mela umis emenda~ manuscript>ls, e cr.:io que 
alter;ío algum·~ cousa o art. 1 o; m 1s m,pponhn qne m ncão 
o.p~·az() para se calcu\dr 0 termo medi o, não àes ie o prin · 
C!~Jo das operações do; (:sLbelecJmentoc, nus si.n do 
ultimo semestre ou trimestre. 

U111 SR. SENADOR: - Do actual semestr~ para toJos 
os bancos. 

O SR. CARNEIRO D~ C.AliPOS: · (lentfo) • O banco, etc , 
· Ot'J, &e se appr.ovar est;t emenda, qne adapto,· strá pre

ciso redigi-la em harmonia com o m~1s. 
(Lê o§ 2. 0 ) Acho, Sr. prelidente, q11e com esta Lculda 

de dada aos bancos se contr. ria um pouco o pen•a
mento da lei. Se o que se tem em vist>: é procuror obter 
uma circulação mais forte ou um m·:io cir,~ulanta de 
rn;;is fiança, julg•l que não é prudente consentir que os 
bancos possào emittir bilhet>!S inferiores a uma certa 
,qu,antia. Os bilhetes de p•·queno• valore;, a meu ver. 
não dóvcm pertencer aos ban~os, havendo mof·da do o· 
ve~no .. para fazer as trans:1CÇÕ·1$ a qlle co1resr OlltlcHn e.•~t:s 
p~quenos valores. A ldculdade dada ao5 banco~ par~ 
emitli-!os vem collnca-los DQ lagar do governo, e mesmo 
contranar esse re~ulamento ou essa ,,cção que .o govt'rnO 
póJe ter para ol>rigar a presença de moed~ met:dlic~. s~ 
.os bancos puderem. emittir bilhetes d·· 238 par:t baiw, 
elles pode~ t'l_llÍttir 3'(1lillo que é a trdo o momento a 
moeda mats act1v,, do parz, c e111 tal caso teremos a con· 
tiuu!l~iio de todas as trcnsacções feita~ em papel, sem 
que appareça ua circulaçã > moed:.t n::etatJi,~~ que c r
responda a es$al> transacções. Se se quer obrigar a pre
sença <~a moeda metallica, acho que não r·onvém racllitar 
a emissli" de paprl de c1 edito, que 'e póde co!locur no 
logar della e substitui-la. 

Para os auxilios que os banccs tcnhlio de d~r á indus 
tria não é necessario que emítlllo bilhetes de 1$, 2a. 5S ou 
108; a industria não predsa de recorrer a bancos para t~e.• 
emprestimos ; de ce1 ta qoan t1a para cima é que se pódt~ 
comiderar que os ernprtstimos serã., ped.dos aos b"n-

. cos; n m Lambem s~ ·póJe dizer que, privat1do-se a• 
baucos de emittir bllhetf.S pequcnns, dles não poJeráõ 

·realizar bem os empre1t•mos lJU.:l se llH s pedir. 
. Para qll<', pois, facultar aos banco~ o emitllr bilhPtes 
de .tão pcquenus valores, q·ue não f:1zem :~s transacçõ,•s 
UlCUcr·es dos mnis pequenos mercildo~ da sociedade? 
Ora, é co:~ tudo esta a razão por que muito~ in·Jividuos 
hoje eooi tem papel, que nào ~e ~al>e em qt1e assent~, e 
teem podido emittir o seu papel. II<i nas p·ovinci11s rll
versos hanquiuhos qtie laução na citc~hção o seu pa
ptl com nota~ de 1 a a 5a. 

O SR. ~ouz \FRANCo:- Não conheço bancos destes. 
O Sn. CAR:-.'RtllO DE C ~~tPOil :- Emissõ ·s bancarias 

dest:1s n:1 prowlCÍ.A de ~linas-Gaaes h~ umas pouca~. 

O Sn.. Souz.\ FnA~co: - Não autoris::.d.IS por govemo 
a]gurn. · 

O Sn. SILVEIRA DA l\forrA: - O Sr. Souza Franco 
mesmo r•~provou rste11 vales. 

O .sn~ CARNEtll~ J?K CAJUPOS: :- E preciso notar que 
um m l!v,du , mu1ras vez~s elle so, faz eua emissão; e o 
povn. por r ... lta de moeda de troco, vai recebendo 
aqulllo .... 

o Ss. SouZA FRANco :- Aqui está a questão na f<~lta 
le moed.1. E' preciso satisfazer e~ ta ntces:idaàe. · 

0 Sll, CARNEIRO DE CAMPOS:- ... e muitas Veze;julga 
~té que é paptl d,, gove~uo, tu! é confu,;Ao que se vai 
j.,zen. !o <·m l.lld .; de manetra que, a continu'.lr, teremos de 
ver a1ndJ ~ud•t tran~tornado pela inundação de~Ees papeis. 

Pa,s;.ret a n~Jtra pa1te do§ 2°: (lendo)« O abatimento 
do .v:..lor cl?s btlhete; ou. nor.as não resr;i•Lildos no prazo fi. 
xado, na forma desta Ie1, reverterá aos estabelecime~:~tos 
!.Jios qui:! o gnve1 no de1ignar. • 

Cot~t~sto ~óm,!n .e esta ultima parta· porque é que este 
l>~n.~hrto ha lle reo;erter em proveito dos estabe'ecimen
tos pios? Taes eucart,os tem tido o cst::ào e cont:núa a 
ter p:tra ~elhorar o m~io ci· ca.!a!tte, tantas despezas faz 
dle com J>SO, qr1e, náo sendo lllJUSh e. ta dcducção no 
resgate, não VeJo que fique mal au thewuro receber o 
irn po: te de> ta deduc~ã ... De mune ira que o tlw~ouro faz não 
{1equeoas despeus const;.nteroeo!e com o melhoramento 
do meio circulante, con)iderll· se que estrs estal>eleci
weutod, mal a~>cnt<:dos, contr01rião o cmp· nho que o e~taJo 
t m. de melhorar o meio cm~ubnte, com que dcsptnde 
mu1to, e enuetanto se d1z que essa pequenina receita 
nao reYerte para os cofres do the~ollro! 

O .sn. SouzA F1uNco:- O que ccnteslJ é. que seja 
rece1t•; .argo que é seqllestro. . . 

0 SR. SILVEIRA. DA nloTTA: -.Q1le direito tf.m•O the• 
ouro para •e apossar dessa receito.? 
O SR. CARNEIRO DR CAl\IPOS:- Tem o direito que 

• cabo de drzel', ~orque to(lo o ~as to que o governo fuz 
para melhorar a Sltuaçàu é pertus budo por i~w. . 

0 SR. SILVEIRA DA. :l\101TA : - E' uma e~peculação il-
licit:. do thes· uro. . . 

0 S11. CARNEIRO DE CAMPOS:- 0 thesouro faz des• 
pezas par;; melhorar a ~ituac~o; esses est~Leleci:nentos 
I'' r1urbão: logo, em beneficio do thewuro é que· deve 
correr ~: .. deducc(ão. . 

O § 3° J:z: (lendo) « Se no'.flm do prazo de um anno, 
contado da pul,lrcaçl\o desta lei, O$ baacos não s·e acha
rem :.dnda hMl>ilitados par.1 trocar suas nota~ por ruced:t 
mt:ta~lic~, ficarâõ obrig;~dos, emquanto nãn fizerem, a 
r~~tnog1r do modo sPgumtt; a tomma dos bilhdes q11e 
t1verem a e s~ ter;npo na etrculaçrw, a a~ber: 5 '0/0 no 
decurso do pnmel!'o anno, e em cada um dos an11os ·se· 
gu.intes aquosa que o goVt'rn~ mHcar. comtanto que nllo 
st·p meuos. de 5 °/a, nem mais de 1 O o/0 da dita · .:ioaima, 
na .q~al· n~o ~e Ct·ntará ·o que tiver addiclonalmente 
emnudo em vt~tudc da excepção de que trata o § 1o do 
nt. 1 o de:.ta lc1. l) 

As primeirll• disposições deste paragrapho nada mais 
fazem do qlle cham;,r 06 bancos a fdzercm o que é de 
se~ dever~ !Jar-4 nAo con~rariarem o nmso padrào mone· 
tano e petor~rern o cr!mbw, etc.; e assim eu as ••p:provo; 
po· ém a ultima parte me parece em contraJicçào com 
liS outras, porque. suppõe a pratica de um pag .• mento 
que a <:lUtra negd, Isto é, o pawt~neuto em rnetal .. Peuso. 
po·s, que esta ultima plrte deve 'cr i>Upprimida. Se os 
baucns em um anuo não pollem p~gar ~s suas notas em 
metal, como é que já hão d~ t··r mct~l addicional para 
b8sear uma. emi~)ão addl i< n.l? . . . 

O SR. SouzA FIIANCO:- São b€!lczas das emr'nrla~. 
O SR. CARNEII\0 DE CA~IPCIS:- No § 6°· uiZ•$C : 

(lmc!o) « A; notu do banco, no c:.so de sua falleucia, 
serao cons1deratlas títulos .de deposito, e corno. taes se .. 
rao clas~Jllcad~~, gradu~du, c terão prefercn~i:~ a quaes
quer o.utros, a1nde1 que d.1 mesma UJtt.:rcza ~eJãO, ex..:epto 
o~ d.t fazenrJa oaclounl. • 

Eu, Sr. prt>sidtmte, acho attendivc·is cs reparos que se 
fizer ão e tambem faço sobre est~ redacçfio;. d.esejJ ~ntes 
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que o par.>gnph:l seja rediefd.:> de maneira q11e suppri 
ma-se a Dr..f~r~nc•a qu•• ;;,hi se dá. . 

No § 9° drz-se: (ltwfo) • O g•w~rno poderá prornnvt>r 
o resgate do papel-moeda Dil f•írrna d • lei n. 401 d~ 11 
de Jdeml.lro de 1ll.l.6, 5tHD prt>j•Jizc d · disposi~ã" do 
art. 2o dit ld n 683 d.! 5 de julh·• de 11lf,3 .• 

U,a.se De• te artigo da I'XfJr.-lH:lO faeult:JIIva -poderá 
promover o resgate rio p~p .. r di' ,.s,ado quan:lo no nutr" 
prc·.j··cto do Sr. mioistro d? fc~z~od • se d!zra que~ govt!rnu 
- fJ ia- es1e res;(aie. Eu oa<> v.a JOC••uVl'Orr·nte t-a• 
que {j :aSSe :t preSCrlpÇáO d.t gOV•IfQi)- fo.e1· - IJa Oi•t•• 
Ulll ÍOCODVCQlCOle p:trd OS U.HICllS, ~ julg;, q•Je 1.110 qur 
!iU tentãoa Di!Ce-s.date de larft.!a emi·s:io do.>" hancos. 
sem uma g. r-mti:.~ rr.al, dt~vefn ao• e• t.jUtr,~r " reduc.,:à·· 
fát:Uita lVól de que à phr<.~s~ irnp:riHÍVa oJe- res~al<l• ?. 

Ua1 SR. SENADOR.; - Q11ererem emissão sem cunvcr· 
tibilldade. 

O SR. CARNEIRO DE CAMPOS:- SP.m cnravertihili
da !e ~ntes o gov~roo vâ fah• ic .. odo papel, l;orqu-1 entiin 
aco1e ao• int~re.ses d•1 esta•l••, d ... "pez,,, el•!.; es,e d· Ot~ir 
que ahi e. tá pÓje ser ~uopndo pP.lo gov. ro·o por ~s.e meio, 
plra qL&e dcix:t·lo aos b;~uco 1 Po~pd por papel, aotP.s 
o d() estad••· Ora. s~:nbo•e•, se o go~~rao ernitt•sse papel 
gritava se to;{o. e com ra)ão: • .\ht v ... m mais P"(ltd m e
d~, .mai:; b ·ll~~rota J ; e Cumturlo IIClJa-S~ lllU!lO aim· 
pl~s, e até Uvm e c•ptimo, qu" OS bancos 1tU q .. alqur.r pnr 
ahi o fa'(~o. Seohore,. tepit~.o, papel rulln d~ nm;;u•m ee 
admilt<t. V ~mos, porém, a•l qut! t1 Z1a. Pe01so q ,,,.., ohrt
gao .. lo·se o govcru;) a f.2er o res~111e, uão fic;•rá tonto 
papel Jo gove, no qo.~e poss;• bcil!lar :.os hsncos uma ac
q•lisiç:io wa s largt de fuorlo di•pooiv~:l, e ;.ss•m por 
e::l:t'S meH,s o• OMtcos te' ãa ncces•i.tade do furm .r st·U 
fuodo por outro m otfo, ou dd t8strlogit a sua ~mls~ã,, 
Di razão dupla. Seuh,rel, Je o gov•·rno qu zeue t1rar 
aeu p1pel da crrc•.la~áo a ~ue.tão estav .. acabada .... 

O Sa. SoUzA FaA:vco: - Apuiado. 
O Sa. CARNEIRO DI!: CAliJPOS ~- .... mas, como o go· 

ve·rno não pódt: fazt:r Í•to de. um jacto, e mesmo não 
COnViria, porq•Je não Si Const•g,le de um salto melhO• 
rar es1e eHa·lo, m•rito scll'reria com rsto. o paiz ; o 
re•ga!e ~nsdual conduziri:t a isso, po• qtJe ~empre faria 
que os b .ucus losllero tento mcn•lS p11pcl <lo gof~rno 
}>ara fund·J •ti~[)llOÍ v e!: [)lr isso digo qu; as iiéas lo· 
gicas d~JI que Suitcn ãc.~ ~' largas emisllões d(1:S banco•, 
COl.lO o DObre »euad<~r.' pelo Par3 tem tU>teotado, 
os de~er.â(J levar a querer anlt!l a expressão raculta· 
tiVJ, p•·r~ue fi :a mais pos.ibit:da.Je para os baoco3 
de em.ttlre,a mais, do que a expr•·ssào imperativa de
o gove no resg.tarâ -, pl)rque tudoa os anoos dc11rà me· 
nos euxan~as aos banco• para «:mittirem. 

Ora, Sr. prcsideute, eu preferiria a expressão impera· 
tira, embora teo!la este iocooveriiente e embora obrigue 
o govr.rn:> por operaçl'ics dt: c edil.,, apolices, etc., a to 
mar mais encargos de juros. 

Di:t o § 11 : (lendo) • E' p rmitt'dl á~ caixas matrizes 
t ll:iau d•) u~n ;t) d' Brasil i'êCeLer em p1gamenlo DOl•S 
dos outrus baocós fi! ctrculdçâo existeote:J Dói logarr•s 
em qu~ cada uma de!'a1 se achar e1&abelecida, e serao 
Clbriga,Jas a troe~ r 1em ·n•lmente suas notas em logu cello 
e a real.ur os re:pectivos aaldoa em moed.1 correote. • 
· Eu adopto eata disposi~ã ,, redig da t•·lvez de f utro 
modo, pol·que·corrt'm perigo os L11ocos d.: snem a:sal 
tados por algum r:v•l que queira apresentar-!hes de cho· 
fre um1 graCJde quotiJade de btlhet~s e obrig~-los a 
um emo~raço; por isso, c como alguns doa banco3 f'Xis· 
tentes t<alvtz não tenh:1o a f.cu!d:tde de receber os Li· 
lhete.:s ..tcs out,os bancos (o Ba~co do Br•sil n3o a tem), 
o que ~uccede é isto: o Banco Rur;;l ou o B1.1oC'o Agric~..l!l 
fÓih apanhar uma g• aoll<J quantidade d;: papel do Baoco 
do Brasil, e este o:w pódc l..t2:Cr u mesmo. bto é o meio 
di! evitar esse in ~onvl'nÍ1' nle. 

O SR. Sovz.t. FRANCO:- E' uru rcfo•ço no fraco; nllo 
ó :~nim? 

0 Sa. CARNEIRO DB CA~fPOS:- Tcohn feito, Sr. p·c
IÍJeo!e1 a3 obsc/VílÇOI!s fJ •e me cccorr, m a respeito das 

tllll'didas do art. 1° e IP.UC plragraphos, D:go qtie acJ10 
pr .. vrilo as t!$18S di·posiça .. s, porque se eoc amiuh:lo ·a. 
ohtH e~ll:suelt·cimenrvs dt- C• ed1t" em la e:.~ coo<.lições que 
n:to f>"Ssito pr«-jJJ •im.r o e•t:~dr, Elias nao m~lt:orao :~si
tuaç1o ~c•uat, po: que o mal já est3 f~ito; per êrn imçedem 
qu~ ellccreiiÇIJ, u que é ruuito prtciuso. A iudu•tria·e o 
commt!rCh• d., pnrz tJrseuv .. lv~odu-~t', como é o~tural, e 
as trau~ar-çõ~s ~tvul an·IO. couc1uuáõ n mellroromellto cn• 
•:et•do: o qq ... é ~<Jl•.:t•s vo a,;ora ,1e.xará de o ser >para 
ll'iiOtal!çÕ"'$ em m ior e•col ·• cl papd que em um ann() 
é de mars pó'"" uo aon" liegu:u e, tlu oabi a t.luus ou 
t•e•, arr lü~Uffi·:ÍI fll .... Aléro Clrssn, dão-se gHanttal para 
que Oló: qr:e o t:ruilttrem tt·nhão UW fi dur qÜ .. re.•pooda 
;.nr f'SSa rm•ssào. As~im >elldli, adiu que a industria nao 
pó.1 .. que1x;;r re: pódt! rer anl s "uxiltu, não dar1o por um 
vapel ruiiJl, mas V"~a'lldo ju,os r•)oavei•. p.ürque O$ juros 
UJoi• O;,ro~lO• com o p~pel uepreciadu lO Dâo-1e mais caroS 
do qu.- 11upplle-se. 

Vuto, f!Ort nw, por e~le artigo e sells J:oaragraph:>s, aal· 
vas al~uru;.s alt. roçõel. 

Vei11 mai:i á meaa a seguinte 

• Ao art. 1° du em ·ndu d .. comrnis~ão: 
c Substituão-Je as palavr.•s-rerrno mertio acima fixado 

-pel11s ••·guiares ·termo mnJio calculado por trüne•tre 
d~sde a sua rn~utllação a.é u uilimo trime.tre. -Sil.va Fer• 
rDz. • 

Foi apoiada e entrou conjunct: me ati! em discuss~o. 

O 8 I. I EC 1)NOE DE ALBUQUERQCE: Sr. pruiden!e, 
e>~Lr v•ojet:IO l'Slá n • untem •I•) dia com o tita,h1 de pro
jeCto p·1r • melho··<~r o ·mtli" circul:•nle ; maa eu oão re. 
conheço que la;·j~ melhoria do mtio ci,cubvte nas medi
das <~pre>.:Dllld.,s. bem que Dâ11 C)Ot!'Ste que nlgtJIDI 
cousa se queira fazer, al;:um desejo h a de me I hora r o 
estado, não digo da circuJa,,ão, m~s das nossa, transa~
çõ~• m. rcantis .. 

Sr. presi lente, eu auguro que este projecto passará, 
qú. lquP-r que so·ja a impugnação que se lhe f.ç11 ; e uma 
das rn2ÕtlS por que vejo que P~' Sal á é porque c.lc ( nvofve 
muitas cousas, nãl~ se 1 ód~ d :>CU! ir uo::nhuma com espe· 
cialidadt!1 t: depois de f~iJar-se muito VOti·fC1 e O pro .. 
jecto paaaa. 

Não di~o aue tlle peiore as nossas circumstancias, 
pôde ser mesmo que mdhore em algum ramo; mas a 
circulaç1P, na tr.rrn 1la opioiao, Pãr, é aiadiA a.tt• ndida, por
qu~ •U pr•sumn .q11~ Qllaodo ~·quer dar :~l.::uma atteoção 
a ctrculaçao a p lffit!tra necesddade que ha é de t x;.m~nar 
cowo •a cuwl'rew oa rontratoa. 

Es\Gu pert!uadrdo de qu .. , re •e désse alguma att('nção a. 
ifiO, sa se t.~~Ludaise o 11bo~o que existe no cumprimento 
do• cootr;.tos • ao se trata,ae o e rt m. dtilr este• abusos, 
welhoradb muito todu as tr~n,acçõe•. 

O 'Bra~il estl)u persuadJ.!o q·1e n, mereado geral do 
ooundó 1110 tem gr11odc credllO, que é conslderildo C< mo 
bem ordioario n·lle f.'SJa liberda·le do ceiote, permilla• 
•e-:ne usar da expreslllO que vi usar aq11i. Eu vejo que 
com effc:ito h a algum ii libet da de do calotP, que as nossa I 
tt:is apoião o prott'geru isso, e que, querendo remediar taes 
ct usa~, pouco a cll<ts se a.tteo.:le. 

Não sei como •e poss" considt rar. uma associação bao
c~ria 011 commercial dtbaÍXIJ dJ loypotbese de tli.•) cum· 
prir esta com os seus eootr .. toJ. Or.1, os bancos estabe
lecidos t ntre nó:t~ ~ão deb~ixo de uma condição l'unda· 
mental ou ca• de;. I, quf! é a de p<JgHem á vista os teus 
brlhdes; sem ella condição e tau p~:rsu~dido de q11e nào 
róde haver banco de eml.sào ... 

O b~nco ut .uclt•ce-ae, suas notas circull!C', e elle acre· 
dita· se quando cumpre com aquillo que promdl<'. Sua 
promeua é pagar â vista, cm mo d! correntP, os v!llores 
que repres• utiio nus bilbcte!l; c emquaoto isto se rta!lza 
•<lo bem as tr~nsacções, o e~taLel~:c:m~nto mucba; mu 
no dia cro que o b.Jnco d.:ixa de cumr rir e1sa prome>Sl1 
nl.lmiuha op111i~o, d~iu de ser in.titulç:l.o b.-ncllrla, ddJr.j 
de ser cst,Ldecimt lliO de cred:to. 
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Ah1la ~ou de urra escola vfllha. da es··ola ti~ q•Jc cre· 
dito o~ o se dá nem se tir;t; 11 QIJC!Il o lt·m n·nguem pó 1 .. 
ti r H, a qut'm não uI. em nin~u··m ,,ó,1e dar. P•·f•liut. '• toda, 
estas mtdu1a~, sflm coo·id~r"r o grande mt-io dt) credito. 
e)tas rucf.lJ(iiP, qu~ clnHnarti aniliciaC$1 n:.tu volcuJ_O~d;. 
para o fim ·qae s·: pr erende. · 

O no[)( e ft 11 color pela p•oviucia do Pará, muito lido t 
versodu no:stas d·»~trin.s e entl u;Ía.t;:a dn cr. dito (•·llJ qu• 
eu o acomi'~uho ta•l.lheu,). f(U"' acr· dita que u• oh orna su 
c:ed~d~ pód~: prc:sperar ~em crerlito e qlle l!lle é a pr .. 
:meira necessid.,dc que nós oo Bra~il teu. o~, su.tentou Ni 
ult'ma .e~sao o, seui fJdocipio~. ~ent.ore~, eu cuoc<,rck 
C'otn l· doi os P"llciL)iO; d.) Dnb··e Sl'lliHlor; di~C<••tlu, 
porém, em·um• coodt~ão. RecoubP.Ç•) que I• p·p I é um 
-grauJe meio llc cr"•ltlo1 me~mv prr~umo que a "e' d ,,deu~ 
n:oed~ ne~t~.muud., é o ['apd; l·ntr., t• Jlllf'el e O• weta~1 
tu f•ço uma compHbç:lo •d,',r•tica á d11 e)tr>IIJa de fer•o err, 
Hlaçao ;,os Cilminh• s ordin,rio:t; o papel é a éstn.da d~ 
ltrro oa circulac;ao ... 

O Sll. ~OUZA FR,\NCO: - Apoiado. 
0 SR. VISCONDE DE ALBUQUllllQUE :- .. , e O papd 

-sópé.di! c11cuLr yu~ndof,·r•X·CuL;.•ia a·con•iiç:lo que·;, 
lei im1,õJ. Eot<•U pt:r.uadJd' de. q.,e. se o p11p.-l é •e<ll-za 
,·el, nso Je pó •e ma•c..r o limtte d ... ~ua circul:•çào; o IJap,J 
irtaaltzavel é tll mpre Cillote, Jeja d•e d,J que qu .. Jid<~de 
for. E>t• s eH:ttJelcctmenloo, p•·l~, qu"' que• em • ux.ih r o 
~redit(•, ou que qutnm mt'smo promoT<lr a m.Ju•L ia em 
feU beot:lit'i • f110j.JfÍO, dt:Vr Ul I X SLÍr t llLie OÓS j Ó bom 
que srjíio fHOt•·gidi•S, m;,g sempre d··ba•xu da to .diç:t•• d .. 
que hto de .:umjHir '':1 COIIPéJCt•.)J, a• pr. mes5éJ!I, cuw o• 
qu::es se pt-rUJHLt-w taes cst~b~tecimtrHos, pt rq~te uo dia 
tm qu~: os oào cumpraem t-lles devew d, ixar. d:~ <·xisttr. 

Portamo, d·ret yu<l ;.quellt>s que querem a liherd,.dt< d·, 
credito ID•le n ctu, e q•·~ d·~em <i••! "' P•i •I 1 ã•J (;,z m~l 
são tão af·Oh•!!istas da bbe.rlad., do Cillo~e coruo ~Q••IiltS 
que quer ... m. I'Ste~ e t. belecimeutos I.J;,ucanos, durla !.m.
.léldos, sem~~ J:da~ gara11tias ao ctomp: imento ••t~·iH •~ CJD-
1 atos; Í•to é, J~ICI mai:~ clc;r,., ellSt:i que quero01 iostl· 
tuições de crt"dit:» tem eslal:tlccer g"r' nti~~ ~o cum 
pr ml'lli.O d,,s co.tratos, es1es que querem i~t,.,, em Ioga• 
de e~tabeleccr gr;,vea 1 eoaa (nào ~!i ci o que é prt.fllrl 
vel), em lug3r de e•tabekct r que stojãJ kvc~dos á ca
déa e me~ mo â forca os que oao paga em, o• que •Ó qlli
zer.m vtvd du CJiotc, ou tnesmo qu! ct:uem os dividen 
dos e t•.d,js os lucros, ou outras quae~quer medid;,s asdm 
t lli.:Hes; e~se~ qut! •tJLstituem ess~s rnc di!lds r•or meio 
de 1etiradds d.t Clrcul~~ào de 5, 7 c 8 °/0 ; easeJ que tlão 
('Stas tlloog·,s, quert·m a m•·sm' cc usa que N iuití'nta
·d_.Jrea dA lsb. r .Iode do c i'dlto in ·elin d.1, sfm garantia 
oo cumpl'iiDt'Oto doi coot•ato~, querem que a aoc,edJde 
ml cbe dcbatxo da Cl•nrti15ão de: lim contrato em que 
uma pat te qubn 10 quer o:w é ob1 igadd. a cumpr•r aqudlo 
que· prom· t•eu. E~tt»u p.•tSuadiJ9 que a soc·eJade tem 
ol.lr gação d:: garaulir a todos os menJbros dei la a pro
prieda•1e de c.da um, e dtl não ccrn:eot:r que se fsta
beleçio as:oc~; çOcs com taea e taes léiVOre_s a certos 
'uJh·:duos e com 1110 OUJS g•rol para o nsto da snc'e· 
d~dP. Tods a medtd~• qu~ ae achão em dLscu~s·o, hto 
é, o artigo toJo e as ~liaS emendas, tu já dis~e, é n.tural 
que passem, e não ernpewrào o que está, Parere que se 
ClotaLelectm certos mt:it~» dd gorautiat; mas e~aea meioi 
r.tll.ogaraotem, porq.,.-, quanJo não forem levadas a ell'eito 
as cond çõcs do C<•ntrohl, a pena que se iwpõ' aos iufra

. ct res é muito pequcua, pelo meuo• Dão assu~ta a f •u 'e 
Esaac associuções, ~eus dlrectons, comml tt m a f•audt•; 
e dt•pois se pr~suwrm qune•, com a (•o ig~ç:itl de rHg~
t.lr 5 °/u ~>m determlo;,do ttmpo; e ellas adquir<'m uma 
graoJe rnllu"'vcra na se ciedarlc, e essa intlu('ncia nao pótle 
deixar de cuucot• er par.s que ellas s~jqo rualhor l1t!endi 
dac do q•JC as l·ULras. Os iulm gos 1'es•as lnsl!l.uiç<ks de 
b .• oco, bomeu' undto re,petlavel•, vt•t•m a dlffi .uldad~ 
que h;t de to rua•· c !Tectlvn o cumjiiÍmcnto do!l COúlratu•, 
quando tae& :~ss• c a.,o, s 1:ã·J cumpr~m aua' obrig:~t,Õ s; e 
li f>Cna é de f..!liru• nO t: b:tllc;arota, que nc;,he D.UI~ 
$<•1m: o in 1ocen!e d.J que sob• e o \'C uadoiro culpadt•. 
Qua lo rivel pena! p, rveutura t:lo : ó.n n·.e puoiucs os 
crlinino;os? E' pumch toda a socl1:dad~: j Deus nos livre 

de bancarota• dos bancos de circulaç§o. Se de!lgraç;da· 
m .!lllt: f.,II•U• m hoje t:~Se• IJ;,IJt'O~, quer a IOCÍt·d ·de em 
gé.al, quer oa Ílld.V•du· a ~m porlicul .. r, tt·r1ao perdas 
ir.ep:,r;,vcis ; e por i~.o aio •a <oqu .. JI~~ qu~ recdlltectm 
os •busos q .. e vêm ele tac• io tiruiçõo~s •<~O os pdmeiros 
a rtclaUJ31' !'[I) St:!U f~V(ol' e 11 a. xJI•ii•l..s, aind~ COI.tra 8 
Sna VI ntad··, r•o• q•.e o rf\mt diJ dit f .. ll•IICia é l:'eiOr aiDda 
ào que o u ai qu~ se 1 ód., o~ r com •·1},,, 

N•·O me atrc::vo ii mondar ementa alguma, po·que deto 
decl~•llr, Sr. presid•·rte, qur lttw truho aspirvçllo. de 
di~patal m .• ioriil~ ac• gfJ•Cruo; sou 1. h -bd para a!noja
t~~. e Deus we 1t ~r e q·~e. eu pr ~ltllda ''' 1 ; or•alljem-se 
como pudt'l•em. ~.rn cuwp·•m~nlo ''o roeu deVtr mani· 
f,!sto =t mroha· op1o·ã.; J~ a a,:b1.11em hl•il, tou•t:m·-itl ;eu 
Uihl liei d~ deHlJt•IJllf aquill" QU~ 5USlrlllO. Digo que· é 
DeCt:II>HIO que O• O •IJC 8 Cumprao C•·ID IU3S p•I•WtS:!óiSj 

s• m í~~o t:.e~ inst•toi\õ•·S sao ntrir .. u,eCilt frauduema'; 
que a::~ falltiocia• são pre::,u .. h~ial•s>~mlls. ~que, se .~e:: qui
zcr ampliar t'SSd Citoteb,s, tutao; <.U uvp,ohH·se fl!!lla 
corpor;,J a qul'm for culp dc.1 nu :~huro, ou pelo IDlllOS no 
moUien•o tw que dllls não cumf"ern éUas prt•messas·con
fi qu• m-~e •·s laercrs d >la! io~lllul\Õe,., para tornarP.in·se 
, JJ',·,.LiV~$ "s execu,õ s d" taea pr• m .. •~<ts. Comu é qu'! 
n::~ b .• w:<:S vã., pa~áiJ aqu llo qu~ ·promettem, e dc:pulS. 
f.,zem gro:o~os oiv•d•·n.los ~Isto é om IJ"ueo escanda.Jo~o. 
O cotumerciO uãl> é~ó l'a•a ~an"a•·; o cocnmercw arns
ca-ua, lt:'!II perdas e ~aubod N:•u ha cuusa UJe lwr do que 
• nv .. r 1 aru urua 31SOCiaÇáO q•·e h. de. seu,pre ~aulla-r ·e 
ouut~il pe.aer, que mo ha de cumpnr StUS lliilu!l, e 
se-r.opr~ tocuplttar· se. Soppooho Q••8 e~sa peru _lião é 
loem MriiYt·, 11, ~e houve,H:l q••1 m p·opu)t:he. uu:a pena 
corpor;.l aos àirectttltS &H f..llil de comt'nmcvto dos 
coutr•, toto, eu não d.u •id..ría vot:1r P'. r til li, • . . · 

Tenho aq•t a lei da n''P'· os~btiJd;,de dos mm:stros ; 
surpNJho qae n.,::.ta }fi hc.vi .. pt:.a de worte para o mi
oistro que fjz, iHt blllt:orota. fl, de ke iu•I»Of uu.a ptlll 
c.lttat;a ordem ao m:n;atrt• de ea•ido, e uwa a~IOii•<H;l·.o ha 
d~ lkilr 1mpune qu.-ndo 11ào cumprir seus wm~,.,~os, 
qra•udo fizer barlC<~rota? N'ào set como rsto l!.~ja,1J:u::to. 
A p ua qu~ ara tmt·ndas <la c. mroi:S<lO propl'eui.J§;_irnlla ;
hão de hner as f .. tt.s de p11~amet•lO e de[ioi:lJa de 
pr .ocipi;,r o t• I de~couu1 de 5°/,; eu. quanto ü·~o se fizer 
hão d~: hn• r n•.ovas <Jisp· si"Ot'J e oova~. iltt• o~oes Fe .hão 
de dar; e qu!:'m co·L·.eu coUJeu, e qu..,w o ao Ct:WtH;l comes
se, e ~>ioCtedade qu~: pa~ue os ;.bulo~ daa as~oc•~çõei de 
cred, to·~ . ··:''' · 

A fullcocia vai por conta ~-ri•co de quPm pertencer; 
o eSttllCi.l foi di,.er-•e ava bancos: ~ PotleJs nãu pagar •, 
c:n.bora se lhes rmpUII• s~e <o I~ uma p•. na,. C• mo o onus 
dos tl·caes e a obrrg;u;io de retirar d• CJrc'"laçâo uma 
p qut o' fracção da c mt•bftO ; m;,s eu sou tamlJfm de 
opiotão que a retirada dói cuculllção qu11ndo 8• ootaJ'de-
'!io 1er p:~gas á vuta é um mõtl. · 

E~1a queatáo ttm al~uLlla llUin~dade crm o processo -ie 
lallcncia; SIJ não f.z t nto lll:~l, f,z tarob m mal, e é oc
,.e.aarro que h•ja Ct oli:.to~a: eu s<•u um doe que aizt m 
que o mt.U p111z tt·m riqu• ZJs, e que o plincipalmtio de 
haver conli .• o~a é fazN caaa unt cumplir C(•m aqu1llv.a 
que se l bri!;C•U, compclli-lo por todos os modolj e que, se 
llnu \'e r esta roDd Çàll1 t·ntao l:'l demo11 ter muito .d.nheiro 
sem prejudicar a llioguem. 

O.SII.·SouzAfRAJSCo.-V. Ex.ha de eslarinfor-
11\.odo de que os h11ncos pagão em notas do &.besoure; 
cumprem a lei • 

0 SR. VISCONDE DE A LBIJQUERQUE: -Eatou iltformado 
do contrai io. · ·' 

0 Stt. SO( U FRANCO:- Não pagão DI m em 110138 

Jo l(u:IOUIO 1 
0 SR. VISCONDE UE ALDrQUEIIQUE:-Não toi O que 

ellcs f zcm ;. o qu~ ser é t]Ut! a r(lr,u'açào n~o vai 11os 

banco• trocar, e ni~·o mn~1r11 horn HUJO, f.,z n:ulto bem. 
Deus no~ livr~ de fulltuc·~s! A I· opu!~~ :'lo .- Sl ~ á es1 era de 
qu~: o poder lt·gi./ativu roa e I to l.'lll conildw ç'ão e appli
que ;.lgurn remrdi(l. Nao :oi stJ 11 d r~cç:lo do Lavco ~ 
di creta ou se 'bula; rr~as st:i quo t·óde, quanJo o 1<1•;:,, 
ct•otiuu:tr u <tb:a:tr c cnus~r mole~ grt..vi:si:Lo~. 

1.,. 
I'. 
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O Sn. SouzA E l\fELLO:-Apdado. 

0 SR. VISCONDE DE ,\LBUQURJ:QUE:-0 que I?U queri:> 
que nós !iz,·s>e m•)s era com pelli-l,,s a cu mprirt!m St'US 

deveres; pr(,m: t'êrão pag<•r á vi.\ ta,,~ m o~ro ou p<•pcl do 
governo, cumpr :i" a $!la pwmf'ss:1. Na? veJo estes gr:.nJ~es 
incr.n veoientt:s, nem o gratide benctie10 de que o governo 
retire o seu r~rel. 

Sr. prrsid•:ute, minh:·s idé:u k lll'arias a c~~ a s:,be que 
n:!o sao e~tas; cu não votei pelos ban:~os exi~tentf·s; mi· 
nhas ir!éas são muito dlvr T$oS; C'á para mim o banco é o 
.~o,·eruo; o governo é quem tem de1 tirar grandes bene
fícios d(JS esl<.~bd, cimeotos de cn:d to e ao me&mo tempo 
regold-los; ma• as m1nha! idéas hão Je prcv~lecer. Eu previ 
o que }H·· ia de aC•.Jntecer Cf·m o_s t-stabe!edmcnlos que 
J1oje occupao nossa atrençiio ; va1 ac(•ntecendo o qne eu 
dizia: a :;~sembléa g<Hal vai toiJJando ll'lVaS mediClilS em 
auxilio dos est~belecimentos por fill creadM, ma~ en 
sempre v.:lU diz(•ndo: ~Vós não auxiliai~,,·ó~ e21ais d;,ndo 
privileg:os á lib~:rdade do e:.lote. • E~tes est.•heleciment•:cs 
.prég1o um verdadeiro c;.lote. 

Seohore,, eu chegoPi a fallar ao Rr. minlst.ro da fazen
da. Se se pudesse tt'mar ~lguma med:d~ p:,ra que os 
bancos realizassem os seus contratos, esses Utilbelcci
roento~ de crerl:to ern ger:ll serião de mu:ta utilid .c! e; 
mal quero tambem o11tra mediei•, que ten~ de prod.1z~r 
.~ffcilos muito r.vor:tveis o O cr. dilO e ao pa1z. Sr. prell
deute, quem s;,be b·'m o est:,do das IF!SSas t·ansac\õe:s, 
quem te-m e&tu?õào a permuta de v~lores, vê-se um pouco 

.· tmb:iraçado. D1z um rd<io que • curo é o qu·~ ouro v;,)e • ; 
talvez P'•l eça ql!e i:, to nào é t!Xacto; ma~ eu digo que é 
C;{aCtissimo, e que ar, governo cumpre prover para que 
e:ta verdarh· niio S~'>ja rliudida. 
. na en!re ró; rritlltas pessoas ricac, ha grandes proprie
tarios, ln possuidores de gr;mdes valort:$, e estes 'ala
re~ nem Sfmpre v:dem; e pu,qu~:? ~era pelo drprecía
m· nto da mo~ da ? A h! Sr. prc&idente, nu: sa legislaç:io 
nilo é boa, nós protegerrus o calote; o m"l rstá na J, gis
l1ção hypotbecn1ia; os contra: os sobre volores ~~o tO(lO~ 
duvJdo~os. Se os nossos contratos se tornarem mais eiTe 
ctivM, se oao d: pender~m cm ger~l do juizo de'quem 
qua que seja, memro dos magi~tr~dos, r1iio haverá c.rc-

. aito,? .\s pessras que dil·r·o•m de capit:.e_ç n:1o quere1áõ 

. tratar, nem con~ilr aos ou1ro~ a sua p1opriedttdc 1 or cun-
traros ioleiramenk f.dliveis. . 

As nos:;:Js hypr,thecas, Sr. presidente, pr-uco valem: o 
honern que vai f.,7er um contrato, dar o seu diuheiro 
com ~f'gnr:•nça sobre taes e taes ,.ropriedadfe, não sabe 
~e GOtrJ t:ll"eito pótle· cor;.tar com O StU dinheiro, fOrque 
an1a1Jlrã li1 vem uma l1ypu1heca tacita, lá vem o anterior 
venJtdor da prc priertadt', là vem um depo~i10, e tudo vai 
aos juizes; O! j1uzes decidem C(lmo enten•lem, a proprie
dade de cada um f11:a duvidPsa. Com semelhHntes m~:ios 
de se rcaliz~1 em estas prrmut:~! o·u tr:•nsarções na ~Pcie
dade, conro e que o crfdito ha de ex.1stir? Com~ é que 
os cu pita e~ hiio de dei:xar de exigir :u:n•pre um JUIO que 
pom.t cornpen·a os riscos llilS su<JS t~•llSéiCÇõed E o 
que é que nos a c ntece? Corno é que nos pod~:mos usar 
fiO credito e pro~perar ('m nossa industria? 

Suppouho que qurm uo Hra~il paga juro ele 10 °/0 é um 
.homem iiCredit:.Jdo; o jmo de 10 ojo é muito pequtno; 
paga.-se .de 20 e d•J 30 o'Jo :. ora, se podessernos l~zer, Sr. 
prendrntc, r,c m que t'S~e JUro fu~se menor, não forçnndn 
a niuguern (Deug tue livre dido', se os nossos co~trat•JS 
puJes~t'm ~er v:.diows e_1u hY!Jo.thcca~ non~a duvulosat, 
f•~tQU reou;,dido que O JUI'O ~en~ m.IJIIO Ul<.il~ c.onm,odo. 
tió; 1•Sd!l1 furiíJtllOS llm gr~nde ser~l\0 a pnnCip~l h,nt~ 
da h':S'a nqut·z:t, que é e~pec:alm,n•e a lavoura, 

!'ur que razãolHlVt•mo~ de ;,dmiwr f'S~a lti hyp(ltheca
r ia como tern ed.~do? Na o n s merc•~e lsl o algu 
ma cunsidr:rnç;1o ~ N:io é evidente q11e quem empresta 
seu t.liuheiro sobre uma lrypodJeca cmi'rc.~ta-o D 
ri;;t:o 1 Nao t!Stamos vendo aqui mesmú na CV)Ht;.! qufl 
ne;tes rlil.l'l ceulelJU< de coutos dt::s;rpJJIIJecêrllo, pclll má 
gercuci.~ desses conta! o~ 1 Poi.Q, l'orquc não havcm<:~ 
·de e:-t<riJele,;er ~c'nHeuto as hyp<·tlreca8 cseriptas, e _eJ<
t:ltdr u Ci n :ur1etH:ta da hypo1heca d:La Jc•g;d ou ta,·.1ta 1 
Uma Himplt:s dtSJ o~ic~<ío ~L.!.); c o reg slo d;·s J-,ypothecas 

t•lvrz désse g~rí!nlitl a grandes transa•çõ . .>s ~ muito ~u
xiliasse o crtdi:o. Que inconvr.nieori;~ ba mslO? D~n<~
mo~ um pr;JZo :lquelles qw: t.ites~em e>S·'. dire1to de 
bypothi·C:J l1·gal, bllrn de 1 od:rem tornar tll~wvos os 
•eus contr11tos 1 or via de escnp1ura ou de Hglstro d•l
Ies; rrws eu n:w admitti1i~ preferenci:; ol;lUtM ao!l con
trat"S que uão ro~seuJ esc11ptos ou compettntemeute re
gi~lrados. 

E•t•.m pmuadido (ta1vfz e'te}a em erro) qr~e o juro ~J 
dinheiro aeria muito m:.is h<r,:ltJ, o cap.ta!Jsta <cba•ta 
segur.wça em aeus contrato~, e i·t11 tal~· z. duf·licasse a 
riqueza do paiz; tah·ez m~'smo dMse occasJiio a eml-'re
henderem-ae gr;~ndfs industri;;s e ~t'<•EJ1te~ trab~lhos; a 
mnrolidade t~::ria d<~ ganl,ar, porque mtsmo os llO:l$OS 
tribunaes não tfriào tii!J t. s d1.1 trac., õ~:s .•.• 

0 SR. DANT AS : - E tli!TiculdJdes. 
0 SR. VISCOl'WE DE .~ UlUQUEII QUE:-.... difficuldade:s, 

sim, e não h~ veria t.;,utas c~u~as ruás. 
Eu eutendo, rois, Sr. p·esidrn1e, que e1te projl"cto, e 

e~peci•lm~ote as _onendas do s;. n.i:;isl~o da faz,, nda, 
não empezorão a ntuaçao; mat1 Vfj0 qu~ rterxilo as C'. us.as 
quasi n, mt smt) ut<>do, que u~o cortã:) o mal pela r<dZ, 
e que hão de COilllnUar as ~";c:•SÍÕe$ em qu:: Se [•óde 
abusar. l'vJas, se nós pretelldCiS• mCls p111JÍI· os at>uso3 das 
direcções de t;;es comp. nhias, e ao rn,;smo tcrnro se es
tabtJecesso:mos utra rep·a geral sob1c :.s hyJ·üthecos, 
fammo; um grande mrlhoranH·nto ao m~io c'r.culante. 
Isso é ximplc:s, mui!o timple·•, r.oão prejud1ca :1 n·ogueill:; 
o verdodl.!IIO m~Jhon•mento do meio Girculante e1a dr
m nui· os juros que pa~ão os no5sos lavradore~. 

Tt:mos protegido e~sa1 3$>0ciações, que se t~~m rega
lado em emitti:· p11pt1 e em repa1 ti-lo 1Jclos seus amigos; 
qtttro dizer, ;;s levas dew,•s omigos !ão descontad.~s, e 
el'es vão :Sl'bre a l<~voura e irnpotm 12, 78.: 2·~"/o· De 
sorte qu~ a lavoura p;oduz colé, ~s1ucar, :.lgod110 e ou
nos gtneros p:ni :r1 c~ r por papfl; t·•(it s t'B seus 1~
cros ~ào l!bzorviuos ptlos juro~ que r g:,(l, Eu náo Cil
ruino o ntgoci nte; faz llJuit,, bem, quer Sfgur .. r o !6ll 
contrato, vê que é um Cülltr ato de !i~co, e por 1' so <lU· 

gm•.nta o juro: fa,~;,mos que não haja tauto rí·co, c 
o juro será mais r;;wavel; as pt:Hwas que quizere:m tra· 
i..Jalhor t~r ào m~is lucros, mais beneticio de &el.l. LraLaih o, 
e o estado P,anhará com isso. 

Eu nào me anrmo a mandará mes~l emenda alguma; 
cu poderia m• n-.Jar UtiJa 1 meoda e~tabtl~cenJo provi
dencia• para quando os bancos não cumprirem ~e~s 
contratos. lia uma cousa muiro not<~·· el de que me ta 
~$4u~cendo: não se f;,Jla Sl'llão 1:m d1rdrús ~dqt!iridos. 
Oh! vós tendes direitos a lquiridt•s pa1a vt,ssos fayore~, 
e para cumprirdfs os VOS! OS deveres não reudes dueitos 
ad. 1UJrido.? Tendes dueit( s, ma1 tómente ernquanto 
cumprirdes OS VOSH·S deveres. 

O SR. SouzA FR.A..NCO: -Mas iJso devia eer pronun
ciado pe!L·s tJrbuna.es. 

0 SR. VISCONDE DE AlBUQUERQUE : - E.' pronun• 
ciado por Ü1Cll•S: qu<1ndo lljvo a() b~uco _um bdhete e 
clle não o pnga, se um cJCI'ivão dtclara 1sso, o banco 
está quebrado; mas que J•erigo3 1 

O Sa. DAl'iTAS : - ~iio me cc·mta que o banco dei-
xasse de pagar seus bilhttes. · 

0 SR. VISCONDE DE ALBt'QUF.RQUE:- 0 nobre sena
dor quer Llll<~ experiencia? Urg.,·~t< que tútlos I•ós que 
1eccutmos ord.r11do~ do lhesouro v:cmo~ ao Lauco rece• 
b;,-los em ouro, ou ao menos em bilhetes do tl;esouro, e 
ver• m · s ~~ elh~ pó·Je P''g 1r. . . 

~r. pre.ndente, USES lavo1er, c·sst>s cham::dos .irreJfo~ 
adquir tJOs, tt:em cu1 oll;.rios muilo g· ande• ; aman?a 
a uda do Bauco do Brasil é pagau,tnto legal, assrm 
appareça uma dcmrnd.t a este re:<peito. O govtrno p~ga 
com a nota do b~nco, diz qne reconhece-a como moed.t 
n;.s c~t~çõi s publica~; e qual é o corollurio_? ~· qu~ aqu,el·· 
lts que as recebem do governo tel·m o drrczto cre dd-,as 
em stus pvgameutos. Ponb:to o n• gocio em demnnda, 
h;,ja qu~m JC lembre dirto, e venmos como a nota do 
ballco 1e tona moeda. De lliilll.ira que o b<111cv tlGa com 

~ 
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o privilegio de fazer moedà I Fu .iá dizia, quando se flis
cutia eata mc~teria, que erse poder m·.gestat1co f:,i dele'
gado ao bonc···· D< IJois achou-~"'· ... :-e:~ tmbar~ço>; e es
tes embar;:çt~Hom que 1e remedêilo ~ E' prolo11g1JUdú-,e, 
é dando-se mais prazl>. 

O Sn. DANTAS : - N nguem é forç•do a receber as 
notsJs do Lauco. · 

0 Sn. VISCONBJE DE ALBUQUERQUE 1- Ponbão isto e~ 
deman la, e verilo. 

O SR. DANTAS:- E creio que o banco ainda não ne· 
gr.u o t1 oco de suas notar. 

0 SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE : - Não sei 1e o 
nobre aenador ouviu falJar n.·qutlle negocio do Srs. 
Faria. 

O SR. DANTAS: -Demorou, mas pagou. 
O SR. SouzA FRANCO : - Houve factos anteriores. 
0 SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: -Sim; mas aquellr 

foi o m:.i~ SIJ!it:nLt-. On! se .o baaco désae moeda, quem 
é que t·nba um bilhete do banco na algibeira 1 Eu id;. 
.r, ct:ber em ouro oa meus 1 OS ou 30$. 

O SR. DANTAS: -Se o bauco realiz~sse em ouro, 
V. Ex. havia de preferir os bilbetes do banco. 

0 SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE :-Isso é se eu 
tive;ae esta ccr tt:za; tr,as teoho a cc:rteza do contrario: 
re eu ~e der ao trab«lho de ir lá, hei de voltar com o 
meu bilhete. . 

O SR. SoUZA E MI!LLO :-Ou com papel por papel. 

0 SR.. VISCONDE DE ALBUQUERQUE :-Isso mesruo 
duvido. 

O SR. S~uzA E MnLLo : -Por culpa de quem exe
c,tr.u e ler. 

0 SR.. VISCONDE DE ALBUQUERQUE: - 0 papel do go• 
veroo tf'm mais vantrg ... ns do que o do banco; circo la 
t:tn todo o imperio, e mo é taato que assuste; 40,000:0008 
para a população geréll do imperio nao é nada. Se se 
quizesse t1rar da circulação esse dinheiro, estava dado o 
r.emedio t Oh! ~:~enhores, se este fos:e o remedi o, não 
l1avia nada mais f<>cil, porque esse papel não onera, o 
governo !JÓde com muila facilid\ide retira-li). 

Uma das razl:iP.s por que não o retira é pua favorecer 
aos bancos. Veja V. Ex. ·que até agora não se eucontrava 
d:spodção alguma de ser voluntario favor de nos dar o 
banco o seu papel, dizião que es·es 10,000:000g erão 
gratuitam_ente; e agora já qutrem que o favor seja vo
luntario; mas nao acho que isto seja remedio para cousa 
nenhuma. "Prouvera a Deu 'I que todo o papel que ex i, te, 
em vez de ser dos banco~, fosse do governe; estas a ao as 
minhas idéa~. · 

O SR. DANTA.S: -Mesmo sem esperança de realização? 
O SR. VISCONnE. DE AI.BUQUERQUE : - Não ha melhor 

devedor nem melhor credor do que o governo. 
O Sa. DANT.AS: ;.... Mas se o papel do governo é irrea

I:zavel o do banco é a·1 meno~ urna esperaoça. 
0 SR. VISCONDE DE ALBUQUERQUE :- 0 governo 

do Br~sil sempre pagou bem a stus crr dores, e, se 
não pagou, digo qu" ha de pagar; o direito .sempre 
existe, e da parte do no&so governo estã 1eropre o 
dever 'de pagar o que deve. 

Já disse, não fdço tenção de mandar emenda alguma; 
ma~ julgo conveniente f;.zer minhas declaraçõe•. O verda 
deiro é que essa; associações de credito existao, maa 
cumprind'l suas obrig: ções; as~hn como e!las tarnbem 
teem direito de fazer cumprir aquillo que é em seu favor. 

Reconhecendo eu as ditllculdades, os males, que dessa~ 
fallencias J-rovêm á sociedade, propendo a que se esta• 
bt:leçã~ algumas penas corporacs: vá para a ?<Jdéa quem 
qurr vtver do calo:e; qurm quer f.ner á sociedade este 
:ru~l, que tem grandes cousequenclas, deve ser punido: 
não insultem, pc,r a•~im dizer, á moral publica comes
tarem fazendo grossos dividendos no momento cm que 
nao pagão suas dtvid~s. O governo e me1mo a :membléa 
geral devem observar que, dando deaenvolvlmento aos es-

tabr.lecimPntos de credito, t<em de estabPiecPrum:~ flsca
r,saçao in,mema, compliradiPsirna. Dt us blliW''• Sr. pre· 
s•dente, d .. vao um grBnde rt-medln aos nos!OS males; 
em dous artigos poderíamos esl~be'ecer primeiramente 
peuas cc ntra fiS q•1e n:,o cumpJi,.sem sua~ oLrig·-~ões, e 
t'm ~rgundo Jogar qllP. n::~o bouvt-s~e s• n~o a~ hyr•«•ther.a.t 
• scri~,t<n. Eu nao admitto prtft:rt·nda de n•·nhuma .outra. 
Nao mando, po.ém, emenda blguma á mt'sa. e, discor
daod~ da b~te es•euci•l das eme .. da•, d·r:o s~;mpre que, se 
o rro,1ecto pa!'aasse, nãn veria nMo tão grande Illlll ; mas 
nao he1 de votar por elle. 

O SR. MARQUEZ DE OLIND.\:- Não sei, Sr. pre:i
denlc·, porque r.ralidade vejo-me obrigado a contr~riar 
as p~la•ras do govrroo p:.ra meth rar· o nosso meio cir
cula~te.l\linbas opiniões são cnnh•cidas b • tllllito tempo, 
f'':r 1~ so não era .de esperar q~e ru l.,v;,n,asse aqui a 
mwba voz para ddtnder esse prr•Jt-cto. e urm ainda posao 
gua; dar s lencio a este respeito. A mareria é gravis.ima, 
e~tâ ligada com iolere~sPs "iLaes do iuopel'io, e eu faharJa 
ao que devo a mim mesmo 1e de1xas~e àe le~antar a 
minha fraca voz nesta occasião. . 

O projecto, Sr. presidente, .qualquer quP SPja a raz~o 
que explique a sua disc1u~ão h"je no •«·n-d<J sohre as 
ba•e~ q11e (~Stão propo~ti!S, pvra mim C• nl'e~so que é um 
t•bjecto de ~spamo. Depots d11s occurreocws do anno.paa
sado por occa~iao da discussllo de~te pr,>jtcto, depois do 
que re seguiu a essa di~cussão, eu nao e~perava que ti
ves~erno$ de di~cutir h•je SNbre as DJesru~os bases esse 
projecto. Mas em fim o prc•jecto ett:l em discu~5Ao; seja-me 
p~rmittido dizer al~uma cousa wbre a sua principal di•
posição. 

Nao farei largas consideraçõeu, porque· não me acho 
babilit<~do para isso; mas c tft:recerei uuicawente ao se
nado algumas ob~ervações tiradas de fitctos que cabem 
d~!laixo do1 cdhos de todo o mundo. 

O projecto obriga os b11ncos a realizarem Euas nora:~ 
em ouro no prazo de tre~ anoos, e as emfndas da com
mis~ão obri~a-o$ a reahza·las d. ntro o e um anno.· No 
projecto a nao ex~cução deste preceito reduzia os ban
cos a b3DCos de d~séontos e dt'pOSttos .... 

0 Sa. PRESIDENTE Do CONSELHO :-- Não ba tal. 
0 Sn. MARQ~I!Z DE ÜLINI>A:-.... dependendo t~d~VÍl 

aua contiuub"ao por ma1s IJe um ltnno de uova autorl~ 
sação do goveono; e as eml.'ndas, porém, oo.fim do prazo 
marcado, reduz~m a cir~ulaçao das not~s na proro~ção de 
& a 1 O, segundo o proJecto, e se~undo as emtlldal de 
2 1 /2a 12; cuido que é isto. · 

0 SR. PRESIDENTE DO CONSELUO :- De 3 a 51 de· 
6 a a. 

. O Sn. 1\IAIIQUEZ-DE OLINDA: -Augmr>ntão, portanto, a 
d1fficuldade de sua cont•nuação; .vem por is~o a sêr o 
mesmo que o projecto primano, e ainda executado com 
mais violtmcia. 

0 Sn. PRESIDENTG Dp CONSELHO : - Tambem niio 
lla tal. 

O Sn. JHARQUI!Z DE OLINDA : - Ora, eu concldero 
este projer.to em execuçãn. Que meio' terão os hancos. 
de realizar sua$ notas em ouro dentro do pra7o de um 
anPO 1 Por um lado red_u~-se a sua circulação (é o :mi~o 
1o do pro1ecto em pnncrp10), por outro lado va1-se dimi
nuindo essa mesu1a circuli.!Ção na razão que acoLei de 
dizer. Se tlcão maiA escassos os meios que os bapcos 
teem â sua d:sr•osiçíio, como exigir que empreguf'm um 
l(rande CBf•Ítal, corno ha de ser necess~rio que empreguem 
para haver e~· c ouro? 

E'ta é a primeira difllculdade que õlcbo na execuçlio do 
nrojecto, os erobar« ços, cu para melhor dher, a difficul
d::de de executar-se este des«jo do projecto. Esta. diffi· 
culdade vem s~r ligada com tc1dl)s aquelles lndividuos que 
te em relaçao com o banco. O banco na o podei á .sem 
grande sacriflc10 mandar introduzir do estrangeiro o ouro, 
porque do estrangeiro é que ha ae vir; hu de rtduzir 
sua circulação c·m parte, porque o projecto uaim o or
dena, e cm parte pela nece~siddde de m~ndar "Vir este 
ouro. Se, pois, ficã.o tão coarctadas as faculdade• do 
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bancCJ, como de.<emp,·nlwr oprer.ritn que se lhe imrõe? 
Coarct;.,-J:,s ••s ~~~a~ l'ocu diJd ·s, o baue,, vê-se obr•gado a 
diminuir os de~:~e nt·~·~ e ao m•·l:'mo tempo a Pxigir 11 

satisf.çã' d,~ ~u••·' oi"i.tas; o ~"Orno ercio h<~ de sollrer, a 
lavourd h:• de"' íf rr :guolm•nl"; e qu.:~es ~erão a• con
aequen•:•a• d ... ~te e~:~t d . de •:owa~, des~e ~pulo em que s• 
vão acl~ar tnlalló a!: induotrios do parz? Uma d1minui,ão 
de prod.tco;ão, e Ct•tm·guÍIJtt-mf'lltO! uma climinuir;ão dt' 
renda. Nnre ..... que [todos os UollCIIS ~áo ex .. curar e~tllS 
operítçÕ~• ~·JTlUitnoe;,mpnte, e d··;,;te modo nS praÇ•s ll3• 

podetã 1 <JS ·ot:co•rrr mr.tuanrenle umas ás outras: e Ob 
apuros s~rão :;cra,s, a oe~gra'ia ~crâ g•ral. 

~ilPP"Ilh•uros, porém, que os bancos podem realiz r 
O Int1·Utn c.t., f.'l'UJ•Cto; C•f""ra-S•· um grande Tf'Sulta•lO 
des6d re11lrZoÇ ·O 1m Lrn• fiei o da fi, cu l~ção d•l tJIIÍ1. 7 
Todo o drnhei•o QUH eJl .. s lldt.Juirirern e wetterem t·nr 
seus Ct•fre:~. t• d ele trrá d,., s .h.r 1111 di<t StgtJIDtl:', St o 
.B.::nco •1u Bras•! uão tem pr·d·du cnn~rgu r o troco tDJ 
moedct de our. , c• mo o conse15u" aõ os outros? Qu~ndo 
eu vi nom, ado 1•11' a prl' .• ;.leute o~ o bonco o nvbre ~:~enador 
pelo Ctar:. t:u,h:(·bt gr;.nd<~• f'8per;,nÇIH; de que v"rian,os 
os bon::o. trocar su11s uot:Js t:m t•u,o; elle havia d,.o 
nest<~ ca~" qu~ t:ra obng•'iao rigorosa do Banco do .lk;,sll 
faze-lo. 

O SP.. BAPTISTA DH ÜLIVEIR.~:-Apoiado. 

O Sn. M.AIIQUEZ DE OLINDA:- E até chegou uma vez 
a élCCU~a-Jo p•,,, uau cLtmi'rir com este devf:lr, 

O Sn. BAPTISTA DE ÜLJYEIRA:- Apoiado. 

O 'Sn MAI\QUEZ D.E OLINDA:- Bt>m; o nobre 8ena
dor conOrm··· O•a, ~:~t•udo eslé!S as opiniõe~:~ llO nobre 
senado., c coo, t~:~odo·me que a directrJJ b ~nlelior já tra
tava de pri!pa·H·se pa1a essa re:tlizaçào em ouro .... 

O Sa. BAPrJST.\. UE OLIVEIRA:- E,tá p1 eparaila. 

O Sa. M•DQUEZ J>E OLINDA:- Mas vfja qu<•nto.~ me
zes tem le••~du u IJauro par;, preparar-se, e agora quer-~t' 
que fiD sds mezc~ ou um anuo todos os ••UttOS o l'ãçllo. 
E' o noL•e se:addur que m~ ~juda nest~ CitSO: se o B:,oco 
do Brasd com lallto .. meros a ~ua drspo~iç:.o não tem pn 
dido re:~lizar suas uota11 em ouJ o, esper<~·S~ que o fa~ão 
os outros L, n•:o·• cm ~eis rut·ze~ ou um a uno? 

O Sn. SOUZ.\ FRANCO: - O Sr. presidente do banco 
ha de res1 Ol•der. 

O Sn. !IIARQUEZ DE OurmA:- Sr. presidente, er.ta 
consideração é uma rlas que me fazem votai contra esr•· 
projecto vio!tnto, injll~td, íncxcqui'fd, ~egunJo eu COl
cebo. 

'e sP. quer aprr)ir.ar a outra ao caso. Esras àuu leis, &e• 
nhor.-~, cntnbinão-u•, n:l•l se Cf\Dtr~drzem; uma modifica 
a ;acçao da outra. Náo s~ arl!llmPDia, poi~, H~ com um 
prrn•:rpio, ~Ohll'• naudu a evid· nr·ta d" ot•tro principio. 

Ora, que nao ha e>sa superttbun lancia aetu~lmente é 
o que •lemon~t· ao PS facro•. C mo prova-la ~e não peJa 
l'acil voltiJ d-He• m.-~mos bilhete' aos bancos 1 E' o que 
oã·l app<trec.-; a prov.,. de que nã" é exuberante é este 
f,l'to, porque nao consta que L'S bilbdeS1 log .. rlepoi~ de 
Sc•h·d s dos b .• nc"s corrüo para os m ... sroos para sert:m 
r~aliz~dos. M. i~ atrás a emi.~sao era IDhtOr do que boje, 
e o cambio m;,ntrnha-se. Outl'as, pois, sao as causas da 
b<~ixa. 

Diz. se que a verdadeira circulação de papel é aquella 
q· e se pód~ realiza r t m ouro ; é ver d<~deu·o o principio, 
uJaiS att.-n •amos L<•mb~m ;o outra rt·gra: p:Ha que o biihe
te seJa realizado eu; ouro é preciso marca1· um;. gradação 
o.-c-~s~n;; eutre a massa des~e- bilhetes e o ouro em 
dei'o~iL•• p .• ra a repnsent .• r? Esta é q•1e é a questão, e 
eu convillo os n• breR Jt nadares a cunsider a• em este 
r••nto. A ma:sa de Lilhetes treve estar em relação com o 
dt:"pOsrto qu•! o as•egura, ou t-m relação com " ma;or tu 
UJt'DOr probabilid.,ae de ser t-lte levado ao troco? Ei~ um. 
ponto par .. que chbmo 11 attet,çao do~ nobres senaaore.8 

O Sn. Souu E MELLO dirige algumas pala,·ras ao Sr 
B~ptbta de Oliveira. 

0 SR. liiA!lQUEZ DE OLINDA: - Eu tenho a infelici
d;;de dt: DáO OUVI('.,, 

O Sn. SOLZA E MELLO :- Fói uma conversa particular. 

O SR. JtiA RQU. z D ~ OLINDA : - Não ouvi os apartes. 

O Sn. SouZA E MELLO :- Não demos n:-nhum aparte, 

O Sn. UAIIQUEZ DE OLINDA:- Pois bem. Mas fique 
dito de um. v.:z: uão re~pondo aoe ~partes porque ni!o 
oa o çl,; ;o.ou surdo, como todos s~bcm. 

O Sn. SouzA E MELLO :-Mas não den:os apartes. 

O Sn. !11'AllQt•EZ DE OLINDA :-Ma=, senhores, como 
ra dizeudt•, é a maior ou u,euor prnb .. LiJidaae de ser le· 
v" do ao troco a regr;~ que deve seguir-ze ue~te objecto? 

O Banco da lnglate!fa até 1839 tillha quasi uma taX!I 
llxa de .eu juro; D· m ~obía d>: 5 Dtm h<>rxava do.! 4 o/o; as 
;.J•craçõcs crão Jnstnsiveis; m1s, St·mpre d• ntro deues 
dou• ter mos, se o juro baix·, v a nu merc;.do, o com• 
me r cro, a ill•lustria, aclHt''ão rtmedio nJs casas particu· 
t~res ; o baot:o na o perturba v a eere es1arto de Ct~usas. Se o 
juro, porém, subia, o commerr.:hr e a iud11strra recorrião 
ao baHCO. Na c r is e de 1839 fJSe bauco elt:vou a 6, 

Senl10rcs, a.tteuda-sc que para os bancos aciHlr•m·sf. 0 que fui por pouco tempo, b•ixou ll)go a 5.1\las, depois, 
haliilitarlos a realbarcm em ouro suas no1as é uecess•rio s•·nhore~, 11 e;:;undo a ph•ase de uru e~Jcriptor, o trabalho 
emittir fundos para o e::~trÕ!ogeiro deotru em seis m.,us · ~scl;.recido da intellig·~ncia loi sub~tituldo pt:lo trabalho 
e assim, quando ~e lhe devem facilitar tod; .. s os meto~ b· 11 t•.• de uma machina; este foi o re• ult~do que trouxe 
para Í$SO, é q11ando cztes se t:scas~eao, iwponilo-sc·Jhe~ a reforma do B;,nco d;~ Inglaterra com a b~se mctallica 
restricções. que se ~stabtl•:ceu. Esse Lraoco t•uha ~mpla discrição 

o SR. SOUZA FrtANCO: - Apóiado. em regular a sua ::m •6São j rll:JI c ou se, r.c•rém, uma Lace 
ct:rta na proporç:\o d:: seu capn;;J em caiXII, á excepção 

O Sa.l\IAR\QUEZ DE OLINDA: - Argumrntn·se com a d, divldct do governo; 6 0 que acouteccu, senhores 7 
wpcrabundanda d·l p.~pel-mosdu no mercado, e estaLe- Um facto teceuti!simo ac:ll'·a c:te mmtr~r os 'ficio.s du1a 
lecida a superabuoaJnch couclue.se que é nece-"~<1rio 0 ,gauisoÇiiO, Além de e.criptos moderno!! que teem mos· 
empregar-w todos os meios de 1eJur.ir essa masra im trad\) o~:~ t:rr 08 em que elle Jal.ront .... 
mansa que e•tà derramada na circulaç~o. Diz-st~ que nf.<, 
póle l1aver circuLrçáo de papel sem uma base m.~ 1 allic~ O Sn. SouzA FRANCO: -Apoiado. 
~ S'i!m que elle se; a reali,~;uvol em ouro á vontade dv por- o sn. 1\IARQUEZ DE OLINDA: - .... ha mais um faclo 
tlld()r. . ' que r.ua por todos. 

Senhores, estes prir1cipio' assim ex,.ostoz :ãJ vcrd?. 0 Su. I'RKSilDENTR no CONSELHO:_ Não ha 1eme· 
deiros. Quem pod1~1:i neg<Ar que a abuudancia d•l genero 
diminue-lhe o prct;o? l\1 •. ;a a pa dr.sta )('i ccooonrrett eu lb~nç~ nem p<trid .. du. 
apocto outra que diz que nem sempre a maior P'O· O Sn. 1\TAitQDI!Z DE OLINDA:- Ut1la casa de corre
ducção f.tz dimilJ ui r o preço, e isto ba verifica qu<rudo tores retirou do h~nco 2,000,000 de liL•asl isto foi ba:;t~nte 
e~ta maior producç:l<> aclu m:d 1r consumo. Sll n p<~pt-l para o Lc.wco a~sustar·se, por ver exlraurit-sc o fundo 
está hoje dis~ribuido c eE<p<~lh<td:l crn t.oda a supt•lfl::ie do met,llico, e lev:mtou 'o juro: um~ só c:1~a cm Lo~dres, 
impcrio, se em todas as proviucia~ corre !Jilpel, o que •ell!JOtes, foi cap:rz de movf~ o lll:nr.:• a elflvar. o Juro a 
nlio acouttci;~ anrg:.m ~nt~:~, ~e lu maior abtlll'lauciu, e~tli es~e pollto; i> to mostra o d.lmto d't ~ua organu~ção. O 
abnndaocia desape1ueee, porque tSti. dMribuiCia por müos h::nco vtu·se ob: ig•do a conserva Wl >eu cofre uma 
lüDnitas. quuntída Je de met<l qur servisse c.l~ fi, doi' aO pap~l q;e 

DcDte mlldO e• tA lei vem dtstruit' os efie:tos ela outra, r e:~ta Vít em circulilt;ã.o; !t,OOO,OOO de ltbras que se rc:ttrfl, uo 
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obrigou- o ror cautela a levantar o juro, afim de evitar 
novas retiradas. 

0 Sn. 1\.iAIIQUEZ DI! OLINDA: - .... propuzesse logo 
a nulli•Jadt: d" """lriJto fl:liL" com os antigos Bancos do 
Commerc:io e do Bra,il, que d··eJa,a~s., a nullidadc da 
'a1'L<1 org,mic~ 4ue ~e dr·u a· Banco do Brasil; wdo·então 
C"ffi'TI~ de piano; d:.do o golpe de e~t •110 s· guir. se-h ião 
ll•da~ ~~~ nH:d•·I··S q11e o govHno quizesse; tudo estava: 
accd.Jerta,lo C• m o il''•ll te acto. 

Eis aqui, senhores, o resultado que acaba de dar esta 
b se metallicl. 

Orll, o nosso B~nco do Brasil tem a me! ma organisação .••. 
0 Sn. VISCONDE DE ITABORABY:- Está enganado. 
0 SR. PRESIDENTE DO CONSELIIO: -Não tem. 

0 Sn. l'RESIDt;NTE DO CONSELIIO:- 9 projecto n1io 
tem g. ipe \1tl ocôldt!O; ~:;0 p:•iavr:1S Vazia~ de StUlidO O SR. SoUZA FRANCO':- Tem peior. 

0 SR. MARQUI!Z DE OLINDA: - .... portdnto, não póde 
prestar todos os benefi,~ius que pedia pre~tar ao com 
mcrcio e ã iuuustria, porque está preso pela SUit base 
matal!ica. 

p01que não po'l"'m 'er dt!mon>tradas. · '' 
O Sn JUAilQUEZ DI! OLINDA:- Mas eu observarei 

1pre, ainda q11" stl tom.•sse tl~ta mecl1da, ainda que se 
oé,se e~se ~olpA de t•st .d .,, o ~overno de~ta sempre 
at1ender aos c .. p,taes qu1~ er.Po empregados nesBes ban-0 Ss.. VISCONDE DE lTABORAllY:- Qual é o banco 

que não está preso pda ->Uil b.se metalt1C:1 1 
0 SR. MARQUEZ DE OLINDA:- Sim; porqut~ trdos 

devem calcuLr a tmls>ao tle modo que po~sãu 1atifazer 
o troco, e é sempre c·'m a mira no troco que se d .. v e 
regular "' emissr.o. Mas, se a ewi-~ào se regula pela maior 
ou menor prcb:d.))Jidade de o papel correr ao tnJco, o 
banco terá mais amplitude p:,ra a emi~JãO, e não será 
obligado pol' qualquer acontecimento a levantar o juro, 
causando abalo no comm~:rcio. 

0 SR. VISCONDE DE lTABORAllY: - Se não tivesse 
~om que pagHr, ficillla em mdhores circurmtanci<ss I 

o SR 1\UllQUEZ DE OLINllA: -A regra ue que a ver
dadeira circutal(áO é aquella que se f.,llda no troco real 
de 130tas em ouro d"ve· ser explicadit •egundo a• cir
cumHanci~s. No Brasil, como já dis~e, o papel iiDda e•pa
lhado por toda a Juperlic1e do imperio; em Goyaz e 
Mato-Grosso estou infurn ~do d~ qlle correm alli os b•Jhe 
les do mesmo modo que aqui, porque não ha outro dt
D'heiro; e :e isto é as.im, e o mesmo acontece com os 
banco> das províncias do norte, porque ins•stir-se nessa 
base met~Jhca, que não é mais do que uma illusão tJO 
modo por que ella é praticad:.t: porque todos os bancos, 
mesmo o da Inglaterra e mesmo o nosso, teem uma emis
são sempre supetwr ao diohtiro de ouro que está em 
seus cof1 es, e pHa Isso basta a divida do governo re
presentada nesses bilhetes do banco. 

Entendo, pois, Sr. presidnte, que o ell'eito deste pro
jecto não é 5enão :.niq11ilar todos os bancoe, ficando 
sómente o do Brasil. 

O Sa. Soun FRANCO :-Apoiado. 
O Sa. MARQUEZ DE OLINDA:- Seremos reduzido~ 

po. tanto, á unid11de bancaria, e eu declaro ao nob1 e se! 
nadar que a unidade mooetaria não ex1ge essa unidade 
bancaria. ~áo vot:.rei j~mais por uma semelbante dispo
sição. Não é d'1 R.io de Janeiro que 'e ha de regular o 
valor do dinheiro nas provinci.'ls .••• 

O Su •. SouZA FltANCO: - Apoiddo. 
O SR. 1\IARQUEZ DE OLINDA:- ... os cambios J~o dif

f~rentes; ;,lu co1ão as gazetas que d&o noticia do cambio • 
não ~ d.aqui que se lia de regular este objecto para a~ 
prOVl!lC!aS. 

Sr. prelidetJte, se nh fossem tlio desastrosos o:s effei
tos do projecto, se não ftJsse a quebra desses bancos 
sé não lüssem os apuros cm que se ha de achar o Bane~ 
do Brasil, mas que; cm1hl, ha de desembaraçar-sr, porque 
terá o braço fone do governo, que o h:~ de acudir neste 
momento ; re não fosse a ruina de todos aquelles que 
teem tido relações commerciaes com os bancos, e hoje 
e> tão ·entrelaçados com milhares de familias; se não fos~e 
a ruína de tu ~o i so, s,·, presidente, eu n:lo duvidaria vo· 
iar pelo projecto; mas, qu&nd > considero ~~ cousas do 
modo qoe acabo de de~crever, uão posso votar por seme
lhante projecto; além de que, a base metallica do modo 
por que .e~tá estabeleciJa uo pro;ecto está provado hoje 
que é VlClOS:l, 

Era melhor, senhora~, que o governo o anno pluado, 
quando propót este prOJeCto, propuzesse logo éa uecJara
ção de nullulade da creaçiio desses b~ncos .... 

O Sn. Souz.~ FRANCO: -Apoiado. 

CtHI para o:> ubo s;oc, ificar; devia att~nd. r á boa fé dos 
P"Rsu •do' e R d~ssa~ acções ; clàvia ~> ttenrl~r á so• te de 
todo.~ nquelie~< que e>L~o entreb.çadus em vegocios com 
os banco". St>nho• es, ts1e gol1 e dt> est~:~do s~-ria mais dignQ 
do goveJ nn do que empregar· estes meios indi' ecto,.., que 
c.heg:Jo ao meswo filll, .m<s dando uma morte, se não 
rapida.... ' 

0 SR. PRESIDENTE DO CONSELHO: - Nã~ apoiado. 
.o Su 1\JAHQUEZ DE ÜLIND": ·- .... como.creio que 

da, ao m• nos Jtmt., e qt..- hrt Ud trazer a miseJia publ1ca. 
Sr. pre•!dc:ute, eu ch;,marei em meu favor uma :~uto• 

ridbdo:; qu•· t B uubres wiuttt1os não me pnrlem n·cusar. 
E, ~rezar do rece1o qud• nb• · de i ocorrer n~ ctnsura, que 
fllz u uobre pres1deottl do crnselho tm uma das se•lÕes 
pllssad.s t~O oobre ~en ,dor por Mioas-Gerae~, de que se 
trazem pora ayu1 louga~ c1taçõ·s sómente para rc:tilrdar 
a discussão; ;.pt!t.ar clest., rec;~io, eu me animo a recor
rer a uma autiHid.de que ninguem me poderá recusar. 
Mas antts duso seja-md permitlido ligurar uma hypo
the$e, 

Sr. p· esidente, supponhamC's que um catl:olico é accu
sado de l1ertsia; su,•ponbamos que el'le C~tholico nas 
proposlções que lh.- hão imputadas seguia á risca as opi
n ões de mu1to~ padres, e p~dr~s re·pdtavels da igrrja; 
supponharuos m<m que estes p~dres da 1g•e1a são chuma.:. 
110:; JJéira o collegio dos cardeaes. Se esse homem for 
condewaado pelo sacro CIJllegio, elle, como catholico, 
resi~nar se· h a com o~ decretos da autoridade suprema da 
igreja ; mas, quando t:lle ler na sentença os nomes da
quelles que ha pouco cnmmung<~v<lo na mesnu mesí.l, 
nih> sei qual será a dór de~sc homem, Dão ~ei se terá 
resigoaçiio bastante para passar por um golpe destes. 
( n1 uilo bem.) ' 

Eu vou, pois, Sr. presidente, ler algumas passag~ns do 
di&curlO que um ncbre deputado pn,fenu o anuo r.assado 
na camora dos Srs. d· put~dos. Sr. presidente, cu não 
posso expeDder melhor as minhas idéas do que acho neste 
discurso, e por üso a elle me rtfit o. O projecto era com
batido não só como injusto, mas cc mo preiud,cin1. (L1.ndo.) 
• A medida, diz este rHll>rt: deputado, trat eJTeitos desas
trosoE, ao cont1ario daquillo que acabou de asseverar o 
nobre deputado pela pro~incia do Maranhao. 

• Os t:Jfeitoas immedlatos da proposta são a alta do 
juro, a comracção dos descontos, a liquida,~ào dos ban
cos cxisteutes. (OhJ .... oh! .... ) 

r 0 Sn. AUGUSTO DE ÜLlVElRA:- Náo p0dcm viver 
como bancos de desconto? 

c O Sn. PARANAGUÁ :-E' sem duvida o que de
seja o nobre ministro da fazend~, e a coDfirmação do 
que te ttm dito :muitas Vt>ze~, que o fim da medida é a 
aniqu il;;çllo dos bancos de cm1ssão, qu.e não poderão 
satisfa2.er á~ novas condições de que se Jaz dependente 
a sua existencia, que al1á; se funda nos decretos do 
gove1no. 

a Ora, a alta do juro oa situação actual é um m!lio 
bastante vexatorio, atteiJtas as necessidades que forr.io 
creadas pelo meuno Banco do Brasil, como se d~prellfnde 
do relator i o do me~ mo miui:tro. O Banco do Br~:
ail, estabelecido em 185.\., n:lo poderia ver realizadas as 
su:.ts acções se o Banco liural, crcado um rnez depois, 
não viwe auxiliar ao2 accioni~laa para a realização da$ 
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suas entradas. Então foi Ulll g-randP. auxilio p:.>ra o Banco 
do Brasil o esraue!t:cimento do Ban•~o Ru ;~l. 

« Creado:t os dous Laocos, as oe~:esAid<t•les de capltae 
oriio-se nJanif~•tau.-lo e desenvolvrn•lo cada vez mais; 

divers!IS e1Dprezas fo•iio prov•·r-•e d.-: recursos De8St:>S 
b1ncos, como a tst• ada de f~rro, B d~ Maogaratiba, " 
companhi .• de gaz, a da praça rio me•cado e oiJir:;s, 

o: Tomando assim dive :~as erop•e,as drstmuolvimento 
superior aos m~ios de que o commercío fh•tter•a d,s,.<r, 
collocoll·Se o mesmo commercio na dt-pendenda do cre· 
dito. 

c O Banco do Bra$il comfçru então a cootrahir os seu~ 
descontos pela elevaçào do juro; s11be-se que é um dos 
mei< .. s de que o ban· o S::J tem soccorrino pr~:ci1aoot:ott: nc~~ 
grandesapur••S da praça. 

Desta mandra, vt-ndo -se o commercio em graodes d11ll 
culdad,·s, pr; v~níent~s em parteJe uma s•tua~ã~ cre ... 11. 

pelo proprio s .. nco d? Hril~il,qne al•ás nao p dta 11·me~ 
dia-las, instou pela 1ocorpor. ç:lo d~:> no•ws bancos ~,.. 
emissão, approvados ~final pelo 5ab1nete de 4 de m~1o. 

• •• O~ I;vr~d~re~, ~u~ pre~ísã•o de ~ap:ta;s par~ obte~ 
rem br~Ç•.•• para a sua )liVOllra, ou parll sat·sfaz~rem c•s 
empeuho.11 coutrahi:1os, nã~ ~ch .. ,áõ meic· d~ •~hir de~l~ 
situ~ção embaraç ·sa a que sao levados pdas prov,deuct .. •s 
do D!rbre ll:lini'stro da faze!lnda. Eu•ão l:t::l ro~drd•• restr·rctl
vas do banco pr1vilegÍétdo h ao de. tnm:1r um Cittracter 
àssustador; os descontus se hão d~ d•fficult;,r, e aqvelle~ 
que q.uizere~ coatral i.r nov~s eropre~t•ml•S pal'a sa_t:a!a· 
zer divida~ Ja controh1das hao tle faze-lo cr•m s:,cnlicto> 
extraordinarios, e afinal o re~ultado ha de ser o tmpobro.o-
cimento !:;era!.... · 

c V é se, pois, qu~ o projecto vai alfectar as graorl~s 
fontes da riqUt'Za do estado ; não é um negocio de &O· 

menos impprtan.:ia ; grandes inte~es:es do paiz ~e ~cha· 
ráõ compromet•ldos, a renda puullca deve d•rnrnmr nà 
mesma proporção, e os gr~ndcs melhor:~mt•ntos enceta· 
dos háo de tic11r paralysados, em vez de t~rem o deseovol 
vimeut J que reclawao os interesses sociitt>S, e que ao 
governo, aos poderes publícos, compete zelar. . 

• Temo~ de ver, portanto, grau,Je perturb .. ção na socie
dade; precisamo' proceder com toda a CiiUtela. Pelo 
alcance que ttm o projecto, aqutllcs ind,vit!uos, Bquel· 
las famílias, que totnpregârao aeus c~pitaes, St-Us pí:qucoos 
haveres, nos esrabelecitllentos de emissão v:lo pelo rle· 
preciamento de seus t;tulos ter um grllllde desfalque nas 
suas f"'rtunas, em consequencia da retroactividad~ da 
medida, que .pot· bso ~esmo não póde ter o caracter de 
lei interpretativa uma lei que vai ferir intere~su que 
IJão podtlm deix:-.r de ser con-.iderados legilimCJP, que 
repousão á s01nl>ra dos contratos e dos decretos do po 
der executivo. (A poiodos ) 

a Vê se, por tanto, que a medida, quer se con$idere em 
seus eU"eíto:; immediatos, q.uer em seus t1feitos remotos, 
só produz rnale~. A que se reduz, pois, essa providencill 
heroica apresent;;da pelo Sr. mioütro da fazenda, que é 
:seguida de um cortejo immedia_lo de grandes mal~s, rl~ 
que o paiz just~men1e ~e :mece1a, sem que se VeJ • um 
:melhoramento pnxin..o? o~ que serve esse ~olpe de ''s
tado, dl' que resullão males io~::v.ravei& e neDhum rr.elho
ratnentocerto? l'o,qull é que Dilo 1e trata deatleDdi·fâ 
situação e d~ remediar os inconvenient~s, as verdadei 
ras causas do mal que. todos nó~ sentimos? Trata-oe 
de COtllbélter O mal DOS eff.,itos que Se apresentão á S'm
ple~ vista, deixaudo de reurontar-s~ ás c~usazsuperiores, 
que explicão a cxistencia t.lo pbeoomeno. » 

0 Sn. SIL VElRA D.l M.OTTA:- De quem é O discurso? 
Quem é o padre da igwja t 

O·Sa. Souu FIUNCO: - B' do aclual Sr. min!l.tro da 
ju~tiç ... 

0 Sll. JIUllQURZ DE OLINDA :- Diz o nc.bre depu
t:tdo em outr<~parte (lendo): 

" Faço justiça á, intevções do nobre ministro, nllo 
supponho que t;lle o lizet>be de proposito; mas l11~timn 
qu~', uã~ tendo con~:~idc_rado a qu,;stáo ~e um ponto t..le 
vistamats alto, VIesse lr4!ncameute ped1r uma autodsa· 

ção, se se qufzer, no" termos t>m que foi indicada no seu 
.. areet•r pelo nobre neputado pela provmc•a da Bllhia, que 
apen s d·ver.,it n; fó•mít da moiori,, da cnmmissão, reco
oh· cen·ío que nao se tra1ava simplt'smentc de uma íntcr• 
pret;.ção, reconh~ceodo que n • siruaçã•• prNente havião 
dtrt·!los "dqu1riJos qu .. cumptia re•p.,,tar (apuiados), que 
h<tvia f•Or honra e dii'n d;odc: do pod.~r publico a fé ~os 
cont•·atos a lllllnter (,pozados

1
, e que, PDtr;.ndo esses lD• 

leresses no··os, n~scid•.ls da l~i ou li :~ decretns do ~overno, 
na w;,ssa geral dos in•trts,ts sociaes, recebião da comti
lu i c~ o do est:Jdu a garoOLi~ que ell,J dá ero toda sua pie· 
1111.ud·· ( .. poiart •. s, 111lttlO btm) ao direuo' de propriedade~ 
(nu•ws apowdos.)" · 

0 SR. PRESIDRNTE DO CONSELHO : -·- .\s opiniõeS ~O 
Sr. miDISt(ll da .JU:L;ç:J hão 11e ~~r defendida. com mu1ta 
vaotagern. Admrra qu .. o nobre tiCOddvr se encarregasse 
disto, quanJo era o DJtDQ4 p•oprio. 

O Sa. MABQUEZ D& OLINDA: -Tudo qu~nto se deduz 
do p• OJflcto lu1 previstu pu r esse nobre deputado ; não 
accre~ceutarei mais nada. 

Quaoro 110 objecto, direi que por ora n1io façamos nada, 
deJXl~mos ~lgum·· cousa ao tempo. O mal que se aponta 
•Je superabu~.~d .. ncia de notas nao ex,ste. 

0 SR SoUZA FRANCO : :._ Apoiado. 
O Sa. MAIIQUEZ DE OLINDA.: - O que exitte é uma 

concurreoc1~ com o Hanc,, do Brasil nos descontos, e eu. 
a ivogo tsta concurrencia. Não digtl que não se poss~o 
toma• alguma$ medidas a respeito de bancos; mas não 
~ão e~tas. 

Eu queria que o governo vigiasse na execução dos e•· 
tatuto:s. Tenho ouvido dizer qu~ os bancos os .teem ul
uapas>ad~..; m•s, se: is1o é verd~llt>, o governo tem.melo5, 
de:' xamioar a m<~teria e colub1r e5ses ubo~o.;; se existem, 
uao atl;;u.,o Não d•·u maior peso a esta ponderação; 
u,as, C<·miJ sei que tlla é uma aas r.azõ.:s para estas me
didcts, digo que se is~o é verdade não é bastante para 
ut11isar e~ta:s pro~idenl}ias. 

Cüntiuúo, portanto, Sr. pres!deDte, a votar contra o 
priji!CtO • 

O SR. Das DE C~R.VALHO: -Sr. presidente, eu de· 
SPja va não tomar hoje parte nesta di1CU$Sào, porque me 
11cho um pouco mcorum"d~do; minha v~;z mo~tra que eu 
oáu est:.tva mu}to nabil!t,,do pala occup•r a attençào do 
~enadu; m .. s, Já que o:o Dt•bres sen~•h,re~ que sudentão 
o projecto ~e Leem recu•ado a responder áqudles de meu$ 
j;Justre$ collegas que pen!ãO como eu a re~peito de,ta 
questao, for~a é, Sr. presidente, que eu occupe por 2l· 
5um tempo a lltlenç:lo ap senado. 

(H a ltiVtJr&os apartes reclamando contra esta propos:çao.) 
Reconhl':ço o direitl> que cada um dos nobres sena

dor.:s ttm de fallar quando quizer ; mas nao se me 
leve a m::~l que eu dê um~ razao de or·1~m. E' desagra
davel, Sr. pr.,s1dentt>, a quem não está ~:enhor. da tn
uuDa, fall<>r no fim de um~ Ees~ão, fellar com a voz rou
ca. Eis a razào por que eu disae que não desejava to· 
mar :1 paiavr<~, a se o ti& não foi para empatar o anda
mellto d(l n~ogocio, mas porque entendo que em uma 
mattria tão ímportaute. como esta nenhum de nós, que 
co:tumamoa occupar a attenção do senado, deve dtixar 
di! expeudtr suas opiniões. 

Sr. presidente, devo dizer com toda a franqllr2a que 
sinto u~o poder acompanhar o ruiuisterio nas suaa ViStas 
de m\!lhorar o mdo circulante. ReCtlllhcço que alguma 
necthsi,f<tde ha de provtdtncJas a e~te respeito, e eu nAo 
duvià:Jria concorrer com o meu voto para ~ue ellas fos
sem towadds, comtanto que t~1ssem respeuadoa os di• 
rei tos d ~ todos e de cada um, e OJ o nus que ae h ou· 
ves~e de lan<;ar sobre os estabelecimentos de credito 
actualttante el!.ISlentes fcssern partilhados por toda a w
c•edéldtl. . 

0 governo, l'cohores, nno podia tl$perar de mim acquies
ceucra ás medida por t:lle proposta•, 1 orque, se eu desde 
~ se.1ào ilo anno p~~ssodo, posto qutJ não fallaasc D~i 
uwteria, acompanhei nesta casa e nas noss~s reuniõe~ 
áquelles que ~ntcndiil.o que era uma nectsaidadc inde· 



SE3SÃO EM 30 DE JUNHO DE 1860 213 

o'inavrl oppór n, triLuna Ioda a resiwnda á p3ssngl'lr' 
do p~ojectn apreSt•n·ado Da CiliiJi>la ClO•· depUtodo~,' QU;. 
hoje é ouject I dt! uos:a di~CU~>àO; ~e E;U, ~~ D'll·l't·S. o 
anno p 's~ado associ~·-m~ a t:S>es illust• e~ me H! b1 os d· 
corpo legi$lat1vo para n gar meu v"t" a u ru J 1 t>jt·ct., em 
que se impunha a~>s bdlCOs "ohr1~1ll(llO rle re;,J.zar em 
ou·o o troct• do st·u papel, as·e;:u,aud"·lho~$ ü e•1·a~o dt· 
tres armo~, • fim di! 50 prt>pa·an m para e•t<• ~r;,ve mod.li 
caç.1o, l~ cooce·1end·• ao lh11co du Br •• ~oil o l';1vor d, su~
p•nder o re.gate do !'aJ.I·I d" go•crn d11ra<Ht' e .• st: espaç'• 
d~ t~mpo ·e dJodn-lhe as iro eosauch:u pa·a q11e pude~s• 
D!auter até o fim d;:q•l .. (lt• pr:.z, o paf'~l que twlur 1,a 
cucul·çào sob a garaoua da• IJOt"s d. the .. u•o, comu 
posw t·u •Ot:Jr boJe p•.r um prOJeCto qu•· nwtérn dispo.i
çõe.s na m nha oj:Holão f!JtJÍ o mais gr··~O·a~ <Jus f'Sial•e· 
leclmtntos de em1.sao ;,ctultlmcnre ext;t~:Dlt::l 1 Não, se 

. nhores, nh serei contrad1ctor,o. · 
Eu dia .e a llfiDetp;o pw na~ teri11 duv da alguma cm 

votar por met.ildas que t~.ndtssern ll mt-lhorar o esL<u:!o 
actu~) do weio cin:ulantt:l; " na" h~dr.o, •euhr•rrs, t:u· 
diz~r fr<rncarn••ot~ no p:.tl m nto que r•·n••;h · ço com. 
u:na neces,id .• dc <> 1erern lt·d •S os e~t<Jbdrcitt.eOtllS de 
credito que tmottem r~fJt I [l(o paiz a fl'Jt•SC!dl bnS>l, :J me·
m1 garantia r•ar11 a •U• emiosáu Mas p:.ra d1 g .r a Htt' 

1esultado é qu~ 011 não qu·zer. C'S m~1os q"e s:w conslj· 
grados no ptt•JC ·to que ~t! d1seu tr: e !las t·awnd;,s, qut: 
amdi o l01 nà:•, ll' Ir11uha •·pm a•.•, mui .. o [fÍ;,j, gr~v•·S•L 

.Nao ·p~sso, ldd,ole., •em t:nO'r:tdozer aquol:o que já 
susteatd n.e>ta casa, d ·ixar de corn"ç"' a miuh .• oppos1· 
çlio ao pr,,J,..cto e t\s .-mendas, ruo~trH• dr> ·qu~ "coutr to 
e1111e o gov~JllG do Br;.~il "'. u~ acr:ltD·stits d" baneo que 
tem o mes11JO nome será vwladu se tllas passJre;:u C(' mo 
estão propo~L~$. . 
. A lei d,, 5 de julho de 1853, que autori·ou o g·,verno ,, 
mcorpora• um h;,nc•• d circui.JÇ~o n~•ta ró ti', im,.oz coo· 
di.;õ•.s que fu1 ao u. utu;.meut" oceor dad;,s eutre o miob t11• 
dc.1 fd.~euda e ~s. Cllt:b·:le. im··nlo• u;.nca•l.o• que t'f.ltao 
CX<SII'J.tJ, e que li V r raO lbmiJr-l!l o COD!CUitmrU<O tacÍltt 
de t .. dos aquelles qut! ~~~!J,cr,.•ê::to pr·Sler·oro,eutr. í·ar;o 
o num rode llC\.l'"s que fu1 di>trlLuidu m o.:cas,ão ew 
qut: eJSe bnDCo 5f:l CICuUo 

Qu·•c' ~au, seohoores, a' obr'gaçõe~ qlle forão lrnp··$la.~ 
ao JJ,nc" do Bras1l? Furão c~t<~~: trilc;,r o seu papel 
por moeda corn·Dil'; rt>~g•tar opal'el d11 goHrO'l n, razã· 
d~ 2,000:ü00S annudllllellle até a somm, de 1.0.000:0008, 
stm re(;ener Juro é1I~UIL do e-tad••; e contmuar dep.,;, o 
res~att: du m.·smo pap~::l, ,.ag .• udo-lh~ o thesuuru a Jm
portao~ia do vap11l r.-sg .tddo. De1xou o Lauco de eu•t• 
}'rir alguma dest~s olmg~r;oe~ 1 AtJUI ·e~o re,ponder a .. 
n,,b, e tt•·nad .r qui! a..:cu~;uu '· s t'~t~belecimcutos de cre· 
dito de te•· m vtol<Jdo os >t'US contrCJto11 , 

1\e~pouder· i diZ• nd·• que ll~O li'llhO CODbecirnentO de 
q!le e~51:'S e>t;,Lrdeeim .. uws dt~IXa~sP.m de cumprir a• 
CJl.mg••ÇOt:~ que t:on,r .. lurao. O nobre senador, ee con~uha• 
os balanços publicados f'elo R~nco do Bra~il, ha de ver 
que esn• estab.Jeciweuto tem cumpr1dtJ rt!li"io~amen·e 
a obrig .. çao que CIJD!I'IIIuu ne resgo111r o papel do go 
vet_no .na r:.zao d~:~ 2,0UO:OOUS auuu .. Jmeure. 8,000.0! (•~ 
e1tao Já n·t C<•lXa dJ atl!Ordtllçao rt>Sgilt~dos por est,· 
eatabt:lecl!nt:nto. O B .• n.;u do 13 aul nilo recusou aln lu 
uma ~ó vez, QUI! eu sa1b ,, tro.:ar O$ seu~ Lilhetes, ou 
J!Or m(lefla d~ uur'Cl, ou por nota• .:lo go~eroo ; e aqui 
c que está o pouto da qu·~ti\o i para aqut é que deve 
mos dtng•r toda a nos;a a t··nç:10, 
'o SR. SOUZA FlUI'\CO:- Apllllldtl. 

,O St. DIAS I'G CAIIVALII?: ·- S··nhores, o qne diz a 
}el dd li de JUihJ no an. ,o§ 6°?. o~ b lhetes do L~liCII 
serão á vi.tJ e ao purta lo r, e r ealtzad(·~ em mo~ da cor
reu~:>, metal ou r~pel-moeda .• Se a lei Sl! 11 ves~e Jiml tadu 
a d11:er.-moeda correme -, ainr!a ~l!(tHm poder a 1 ór 
E~ dUVIda qual era 01 obr1~ação contr. h•d•11·ll re os accio· 
nutas do U;.nco do. ~rd~1! ~ o go';'~·ruo ilu estado ; wa> 
Dão, 1enhorel; a let hll m:11s <>dianr~, deliniu o qutl cr<~ 
moeda corr_ent~:: d1sse -llleill( ou pap·l·mot:da. 

Que me llllfJO• to, scuhore:os, com tootas e.s~~ c• midera. 
Ç(\es, .com tt d,ds essas llla;:;r•na~. coru tut1o i~so que se 
ttm <hLo que !ora alnsc da le11 Pvis nó~, f•Ovo, ttndo de 

rx"cutar a ld, sClmN obrig"dos r. cin~ir·n~s á su~ letra, 
ou d~v~"m"s e~qu~drinhar os pens:m,f:'nto, daquelles que 
a oec e A ãi> 7 E. se· h ore·•, póde·l!e doze r que a intelli • 
~eocra d ~le par.,~?rapho pa,!OII dt·~api'TCtb d~ 1 !São estno 
olll amda t~:~reu unhns que assi~tira• á •t!união promiscua 
1tos aceic 01~1as d ~ dous banc~>s, pre:o:Íd!da P"r uma de 
oo8sa~ nol bilióarle~ pohllcrts, c•·ja pf'l d· :.ilDd.J deplora. 
mos, ~tnd~os e adver;aJioo? Ptoi n··o H~ tratou ues;a 
,e:ourdão da iot•lltgenci .• dr. se Hlil(t•? Não foi eut~o IlO Rio 
de J,,(lt'lf" o in :•o conente. t'J)Ini:.o fó' guida f.Or todo•, 
qu~ o banco do B•a"tl nao C(lntr:.h•« outra obrig ... ~ão mais 
do que "'de trocar as n• ta• que c·m·ILISSt' ou por· papel do 
t·~ta·:o ou por metal 1 Como é. pu1~, que, pa:~ados clguos 
armos, ·se d·z: • Sophi~m:JÍs a lei, na o cu arp· is os COlltra
to~ que fize:;tes, teud~s ubus .. do compld<Jm,·nte d·l cre
dll.: • ? 

Náo, senhore~, sej, mos justns; a intr.lligenr:b Jit:eral 
e ou•ia desse par~~r~pho é aquellt que r .• J r,·c. hida por 
t-.•dos; c ou•o <liztr éJO St·nad•.• qut-, SP. 01 Ot'C<sia~> em 
'j ue f.Ji '1ecrt-t:.do o Bauco d ' Brasil Fe tivesse dito 
<OS ll'U~ ac<~inuistas: c VóA p··deu~is t'mittir p<>pel,· mas 
cor~. ~ c· nrtlçao de troe:• r as voss~s not;.s 1'0' Cluro o, talvt:z 
que o h;~o<:o se oà" lorma-s .. , t.J,·ez qn"' nii. tiYf·sse po
dido Í08t<JII1:H· s~. r(lf canRa ·dI c.h• ig;.\ã" de .tror.ar o ~f'U 
p•pr.J 1 orouro, ohrig .. \ão qu· nãotJObJsidoimptslaws 
oolJI,tO~ q.oe • X Sl.•rao llll!f:l:; •tdle. 

S.:nh r· s. tld-rnr~ ao "~!.alho de ler o imr:ortante ~n. 
ncxn qu" foi d1•t•ibu1d0 n ·~·111 (·a•a conjunctamente CO!ll 
.. re!atorio do n -Lre OOin·S'ro da bM·od• i t'~tou persua· 
diuu ae qu · ('..,, um ~r<•lld~J s•·rvr~o pre>ta lo f•Or S. Ex. 
J.lara o e·cl ·• e cimento d··~ra mate lia: dei m~>, como di5ee, 
,,,, tr~ I!~ lho de lt'r r.c·m L11d.t i• &Ue• çilo •·s e,cripV s q·· e 
s"' ucl·,ão n es~e a11n•. xo. ~~ r onle~~o a V. Ex com toda. a· 
iog•·nuld de que me pan·ceu que a questão nào ti.oha 
s1 w t~tudall?. cum ~qudla IUifl:trcialid•llr' qu•· era de mis
Lc·r pare:ceu-me que a preocc"P••ç:1o doló c.•p11 i o; pelo~ 
,,.lr,s que de f•reseult: Irem Cohido sobre o p •• iz, ~ni con
S· QU~DCl-t d.., desgr; ças extcrio e~, pesou dr tal sorte 
8oU•t~ llo animo~ de Lr·dllS l.(ll • t.ingul:'m V•U S<~rião o ~nnf'l 
de ·t Sl:i7. Nau qu~ro <llzer, J'OflJUI'l na o !;(ISto rle irivecti
v .. r a n10guem, 4u.e a1 0uus trat,alho' me ,.a•crê•ã" m:;is 
p!Oj1<l0S p<~r• do·struir OU i\!)acar as C•pÜJÍões se0u1das OU 
os actus pralicudds pelo n,in·~t~riv d;, 4, d.: m .tu de 1857; ' 
panc.;JJ-UJe que se procurou 1111les ferir uma opiulão do 
que ex:om!n;.r com torla a rmparcialidarJe a Vtrd .de dos 
rae:t.s. E, q ua ndt• d g" Íi''O, na o fe pC:'D>(·qu•· me jul~<' off.~n· · 
,J,d.J por !:punde parte da- C<•muras qtrr· me d~v. m raber, 
por Lso que tomei p~rlt', cou o mc·mh"o r"la d·rfcto•Ja do 
Baaeo ao Br•uil, nus actu~ qu~ merecê r ão ~~~ ct>oS••ras que 
.ao fdta~ nesi~S es :npt••» cor.1tra a a•1minis·r~ção do 
m~smn l.anco Accus-o-~e IIP.lle• d.e ignOJunc a, de im
p•evidencw, e sJ5..,em l1a 'lu" 11inda loi ma1~ J(Jog,., illl
e;,ndo !lté a moralidade cos que du·igem c:sse e,st~bc:leCi
me•,to. · · 

Se.nhores, pelo que diz resp•·ito á f:1lra de in!eiiigPnéfa 
e capacidad"", dou a t1:dos o ai rei Lo de a julg~r~m cnmo 
q .• ,~e em; ooas o qownao ae!rnitto é que ~rn um e5er•pto 
de um ;dcaoce tã-1 g·a~e ~e at- que a mo b l•d 1dt'l de indi
vi •una que e·uã e llnc<.dvs ew u•,.a po•Ít,:ão que mer~r.e 
re~peiL" emqu.-nto nãu forem conveücllloa do~ crim~s 
q 1t: se lhe~ tlllputiin, 

S··oborc::~, t1ãn duvi !o qu~ n~o (ICcupl·m a direcção do 
oJI'Im"t o e~tah leciruel,t·• de credito do paiz llS ma•ores 
n•. tab11iolaotes fi.Jaoc~ir.,s, e me, mo r.s comrJJ~rc1ao•es 
Jll,rl~ Jt,,IJjJ,t&d·,~ fH•r" C>SI:' fim; mas, senhor~s. d · .,uem 
é a culpa? Q.,ando foi crevrto o B.mr:o do• llr;,~jf porv.eu• 
wra os u,e:J,bro$ de!S~ a·~ociaçiil) nào procurá· ii o preen
cher os log •rcs <'Oill as p• SH•as que grm·Viio·rla m,j .. r con • 
~·deração DI> plli~ 7 Nàll r .. rão eJI.,a deiw~? Por que razao 
ae HC··~flrau? (l,·.sterio. meottl 11~0 ttem a> do ch~m~ci()S, 
ourros t.m igua~s Cln:umstaoCJns? Jlol' qur~ razho ,e recu· 
,iJrão? l'<·i~, u:nl.ores, pó1le se levar a bem que ~qu~lles 
que rtcu~árao os t·nearg .. s clt~ um~ posi~llo Wt•hão de
pol~ hnçllr em ro~to âquell~~ qnl.l nas épocas m~is 
r,ffi,·eis »<!resignarão HS trllUilllros lnccs~:.utes de>~a 
pu~1r,:ao o a seus t!rr(Js, e nã • ~ó e· roH, Jr~uhorcs, como 
t.w bew actos que r~~lmeute "erilo muito censuraveiue 
.Porventura existis1em 1 
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Pois h" algurm quq 'POSS~ crm r11~ão diur que existem 
no BJDCO du BrdS.l ln'err·SlC~ IICi~Sl··llarlos, S•· pl)r t•s:e· 
interessei se eot u e que sã·• j,.,e,e·bes in r,v,d .. a .... 
cuntraiÍO• aos irtJe e.~e,. publ·co~ 1 Ex.rm111eru os act•" 
des~e est .. Lelecimf'!llo, exarr11n m (IS s•·u~ livro .• e vo rã· 
ae porventura al:-u•u aJt·rnhn• d.1 d·re.:r,.ria que nno li
vesse c ..,dito ~.,J do n. p ll~·a nu~ou, p ~:v . .]eceud"-•e d 
$U8 posi~ii'l, servir-se doo din· e·, o~ d., rs,.,t.,J..cirn.-u o 
I?Rl ~cu l>en tl io; is:o, u,o· d.zer quenào hã' •lt· prov ... 
Poricráõ enco~rtr;,r c:om .. d..,v. do,. al~"m lw~ociiiole de 
vaHas lr .• nsacc;ões. que já ~~~ ti v~~ se:: m .. nt c1n llf'~tl•.ll OU·· 

tro; ettabelecl'' eo1•;~ q'H~ (,Hã" r··un:llo~ a'o B rtco d11 
Br .• sil, e que cuntinlta~ • ., a ~mar ~oJJ, du me~<rno cred.•o 
de que gozava ger<Jim··nt~; 111 p•a<;il; ma• taes ueg. ci .n 
tes, por bso mcsm q u ~ sã" g~r;, ru.ente ••C• .. d t;,dos 
pod ... m l•r na ctrcu aç o titulo:; cli:! d1•id<~, que >erao 
mu.l1o Lern ar•eifo; t-rn te da e qualquer p•rre: h.- é a cs 
tes q111! ~e rei'"' em. é IHJ:• •nju!tit;él: e, se se LJlla de ou
tros que :e teuloao J•revl:l!ecifln da sua posÍI( o par .• w 
servirem d••ll d11·h iru,. oo .-~~otàLt'e;iUJen•o, cr_tào ;.s e 
guro com tod. a ;.j,.u,eza, •em •ect·io al;:un: dl:: J<f dcll· 
meiHido, qut:: nwguem po l·rá .. poot11r vm $Ó, 

o.·a, •enh••rl"s, voltlHidl) á qnr·s•ão pr 011/pal, que é 
aquelh que o Jl'ojecw llat• d.· r• sol\'e•, d •t-i quA eo
cc.n:.ro DO oiCC• elO q .. e C• tlt u o B.·n•:(r do Il a· ii uma C·•D 

fhsão t'X1,rt!ssa d·· que hou•e um C>'~JL1ato er111e a• 
dirt:ctori .• s dns esli:!Uel•·ciru~ot•·S b .. uc•·rÍ· s emáo ex:s· 
teo.trse o govern ·; e, St'O hiJuVr. um contr<~t" t:tom es.as 
directotiél•, se huu•e m.-:.mo um cou11aw •~cito com o~ 
outn•a acciouistas qou: s~ob~cre•ão cot-fJ .• do~" n.a Las~' 
COllttd~s 11••~ eSllllUIOS no IJ~UCIJ1 Ct m· Ó qUt:l hoje !<t: po 
dem altrrar a~ dtsp .. ~i,.ões doa esl~tUlt·~, st:m iiCCu!'do 

dessaout•a P•'teÍI,ttele~•ad.? 
E r~nsa v. Ex. q•le I'IC lltll•la a qupstao á iotl'lligencia 

desse an1~•1 1 N:~o, ·•·nhore~; UtJ m"u modo a~: •·•·os .r, 
vai-te muito UJat• l•·nge; as erutlll18ll que se acJ,ãJ so
bre a me>ll nclo só .lt:~trO(·m o que t-Stá 11.,pus1o na 1.-i, 
como :.c;,bo d- m~.»trar, mas <~i••dél de mai~ a mais des •. 
acreJitao u fl' op110 papt·l dr.• gove. no. 

ISàu era já, 11 nhores, ba,taute qu~ fo1sem os estabele· 
cimeut.·• b,,llcanus olrrig11tlos a P"lía' em nJt:tnl aqu.flo 
qu8 elle' po 11ã·, pagar coai o P"t'tl do tSindu: IH•je 
qur:r-:e m;.is pelas disposiçõ~• elo prOJ· c ter, ~e' l1~s fo • m 
txecula•lll•; qtier·st:: que o papel11u govtroo 11áo pons 
.seiVir de g, ra .. tt;, da .-roi)bãu; tmb~;ra nàu esteja i~to 
expr•·jso na d.•uui.Ja das eiiJtnda~, é u~ull cons• qur·nc•;. 
necrJSilr•a. Seubv. es, a~:~rá pt•ssivt-1 qu~ O:; e)tabdr.ci. 
meJJtc.s d~ l·m,~sao porsào conservar em seu~ C• l'res, 
c-.:mo !praot•11 da emi11aao, aqui I lu que não pódcm dar en, 
pagamento dos L lhttcs eGHLti .o::. 5ob: e e:ss,. garonüa? 

0 SR. Souu FRANCo: -Apoia 'o, 
O SR, DIAS DE C.AIIVALDO:- De crrto que n~,. No 

dia em que st: disu::r aos bancos: • Haveis d· pag•r •r· 
r(mis~•,elmente em ouro, H•b pena de st-rdt•S conslcle
ra,l·s c mu f<JIIido" », ntsie dta lica•á decr .. t;,do fJUe o 
papel do gover11o n?lo sirva mais d~ gorantia d. emi»•âo 
dos bancos i rorquc seria uma i11StVSdCZ Se :1queJie!l 
que esL:lo â.te.ta dess~s esta~tlecimt·nt• s_comervasHcm 
~m teus cofres, com.:. garantta para emntlr o dolrro do 
seu fl"f'el, aquill~o~ q11e nlo 1 odta servir para pagar esse 
mt ScrJO papel. . 

0 Sn. PRESJD!tNTR DO COXSELllO •. -Tomo nota d'sso, 

I) SR. DIAS OE c.~RVALHO:- Póde tomar. 

0 SR. PGESIDEL';Til DO CONSKLUO: - lia de dar-me 
Jicença que tome nt-t•, porqut: suas palavras leem n10illl 
jorça. 

0 SR. DIAS DE CAn V.üUO: -Estou certo de qu~:~ 
meua argun11~ntos llii.u tlc ser pulveri~<~dos. 

0 SR PRESI!l'RNTE .110 CONSHII0
1

: -T~o~mo nota, pa::-a 
d~r-llu~s applcl'aÇà'J, i tu é, dcatruir outro princiJIÍO. 

o SR. DIAS DE C.A.IIVALIIO:- nci'O clizer a v. Ex 
quo tu. c1•mo scn:,tfo, do li.!per:o, hlli de usar de um11 
lingu:tgem multo d1fTerent6 Ocquella qu1J us<ttei coou• 
DlC!.LLro da dir,ct•)ri:t ljQ l!anco do Uras·l; lft não Lei de 

de.•meDtlr o qrJe di~~er n•'sta c sa ; mas, como conlleço 
qu·· llqu..tle t~st .• b~lec menw Mo póde marchor em lutl 
com o goveono, h··• de suhrr•eliC•·UJ .. " tud qu,.n·o for 
·lrcret;.d.• P• lo corp · le-g1~latrvo: n:lo lle• de aconse
lh '' a u•~rgueru qu•· pr•·p(.luh<t me~mc• a re.•cis~o do I'OD• 
\r111o, couJo um;, aJt•drda d .. re•i•1eucra a etsa vio'encia; 
~·ort~uto, o llobrc: rouri~tro liqu.., cer 10 d1~ que eu, como 
ooeu• li r o da d .r,·c:oli" úo b.ucv, hei du res1•eHar o q·•e a 
rei d~t•rlllonar,.., · 

0 SR. PI\KSlDilNrK DO éOXSIILIIO: -!São é nesEe Sell• 
tido. 

O Sn. DIAS DE CARVALDO:-.•.• mas comCl, ~enhores, 
hei de dis.·utir e C~·IDI.Jatcr <oquii:o que aio la não é JtJi 
du t'S ado? 

O SR PRF.SIDl\NTE vó col\'sELn'o: -Referi-me a um 
pr'ioc;'l''o :.ci UL fico. 

0 ~R- DIAS DR CARVALHO:·-· Pó~e ser que O prill• 
cipto qu.- bU&lt:Uiu na., tetoha valor algum •• 

O Sn PB.ESiuENTE Do coNSELHO : -Tem todJ para 
miw. 

() Sn. nus DR C.t.RVALDO: - ... mas eu :~o menos, 
COU••do::11ln ·O éJ~o • meuaas v .r11 p• d~r tnllar :ol!re e lias, 
p•·f•jUC dCrl'd.te V, f:X que WlO Vllli f z~r· aqtJiUH•a d<l
CI· OJB>,::.i,, vim oizcr ;,quillo que eu ,.eost:l fnam~nle 
•aut~ qu~r11o m•••ha ra.ao me p(Jdia dictar, enteo·li que 
cJevlc~ arzer Isto 1.10 :>eua.1"• 

0 Sa. PRKSIDKNTK D.l CONSELIIO:- Nioguem duvidá 
diS)Oo 

0 ~R. DJ.AS DE CARVALHO: - Como V. Ex. disse 
que t•·m rva uota .... 

0 Su. PRESIDENTE DO CONSELHO:- F.' um princi .. 
pio que me :;. r v e. · 

O SR, SouZA FRANCO:- H•vemo• de ver ae não en· · 
cerrar se a <.ll~c;ussa ..• , C(IIDO aio,la i:lgora ia acohtecendo. 

0 Sn.. PRESil:li!.NTK DO CO~Sl!LHO : -!São se encor• 
rava. 

O SR. nus DE CARV.ALno: - •.• se o principio aene, 
entao S. Ex. h a dt: con,;o, d<Jr comi~o t-m que, im poodo-Ht· 
aos han.:o• a ohrig ,çã(, que se q ... r irnpur de u:lo po.Je
rt-n:.j~lt•ais. pass;odo o pri1Zf) que se lb~~~ c~oriCt>d•·, trocar 
•~U• b rhlllt:~ por lllOt:da do goveroo, eJta m·•~da de X<fÁ' 
dt! s•·r o qu'l t:ra 11té agora; " corno poaeré'ln e•srs esta· 
t•thc me01os c..rr• gar com o onu~ qu" deve resultar de 
p~gar• 111 u triplo do r ap~J, es:ando elle1 ~~ranud1•8 IÓ 
pa,.a um qurto! Pr ... c .. ra ei t .. 2.e1-me mais clarame1lte · 
e to teudHIO. 

Se o Ban~o rio Bruil (não f .. llarei dos outros, tomarei 
este pt)r t·xemplu) t.ver f'm suas c~ixa• 5,00!!:001'$ tm 
ouro e 5,000: ouog em p~pel, p.·der á t-mtttil 2",000:0003 
de sfUS hilht:led; mas. de•dt: que t:lle nã., f'Udt-r pagar a 
aua tn11ssao ~eniio Ct•m ll.IOella de ouro, é tr\'id· nte que 
tem de f,.z~r face a ~0,000:000& d · aua cmiu:lo ~ô cum 
5,000:0li08 de mlteda 11~ OlHO,t< não co:n o> outros 5,0011:0008 
de n. t .• ~; do gov••no, JrOtque est3S nil<? lhe servem para. 
p.•g mento lli.Hig .. to• io. Port.nto, não ae!, se11hor cs, como, 
eat. beledd..a aa d BJ•O:H\(kS de•le pTOJ~CIO, O baUCO }1.1. 
·te co"t'nu •r • carregar cou1 t<H·s onu~. Se nao se adoptar 
algum.• J.rovideuci11, como é que o l>•nco lt~:~ dê 1er oiJri
g .. do a r r cet•er a• n tos do ez;t. c2 • em p~garr•t nro de seua 
totulo11 de rliv da e nlh.h.t d~ p~der uaar dtllas nos pa· 
s m• ntoa de eeu papel? 

Di r-me· hão : , E~t~i• rngan dr; ninguem pr(•hiLe que 
o Laoi'O dê nota~ du go •erno em p ,gameu to dos ~eus b:
lhtltc•, ,sr o suLsi•tt' comu está •; ma~ l'U ch•mw a auen
ç:IU dos meu• nolli!!S collo·g•sf•llra o es:ad,, rt>~l o as cou. 
»11•. Na c. é, ~~ nho• es, Dlh cin:urn· [, n ·ias ord Ollrt:os quando · 
~e lona indlflt·re~:le'ttr DO Lobo uma D(•ta d·.• govano 
ou ullla mc,td" cl-1 t uro, ou uma oota dr• l1.nr.o, que se 
póde dar a llypc.othllf!e dt· q•w füllo; a d1fficuld~.dc é para 
os u·mpo~ de ctr~e. é p11r• qu~ndo a mo~d • deiXa de ser 
uJe.o cilcul<lll e c se torn1.1 mercadorill; c c n::lo que iodo 
o muud\•qu rcrá a mcrcalon:~ t:u·o, q•tc o!lfr d poGitadtt · 

; 

~ 
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!~: \ 



SESSÃO EM 30 DE JUNHO DE 1860 

nos rofrrs do banco, e r.loguem quererá a moeda-p:tpel, 
f•Orque 'st~ de u~da lhe serve. 

O :5n. Souz ~ fn,\NCO: ·· A puiado. 
o~~~- nus llK CAIIVALUO! .... lh d~ haver. port1nto, 

nt ces~i ta de de l~:vat· a r"~ll·ic•;ã!> a ntutt'' u.aior escülo 
do lJUtll:t•jllelra que •·s·á n·• projecto; e, senh•·re•, adUJ•· 
ro-me flt: que supprull .• s·· tã.) factl a ex .. ruçav di'~'" 
proj·clo, que .. lle não ll'•~a n.al··~, .., wales tahez. mu l!• 
j:;rliVe$1 St: f >I por I'SIIl llJO•iO I:XecutadO. 

Stohorr:s, en-1 1855 D•·O t•nt.a ha•tdo 11 r.riSf' que h uve 
nos E~lodros· Uo dos, 11ão truha a emis~ãu ch~!(éHl 1 ao 
ponto a q JC eh• gou, nào se rinl1a d~<h.> o t·l&:~ttrio qu~' 
se dt'U éitt ctedito. e 1 n-ro:tanto tc,dos nós ousl"rvámo• 
que o B .. ow d' Bra~il r:le ;;ono em ar1n • V•a e•~:oarem se 
ele 1eus culres rn·lllllrl'S e u.ilhor~• de C(I[Jt•IS tm our ... 
Eu 11i, seuhores, 411c u .. ssa éporci.l se recrrrreu ••o g(•Vt:roo 
pediodo, rotuo we·o de prtser,ar o fund r di.pr·ni·Hlr 
como m~ro de ~s'eEur;.r a 1:\"raoti:J. da • m·s~ã,, o tru· o 
de alguma• .:b,g,.,s de notas d.• thesouru pur DOiiiS drr 
Bllt~C•• du BrrlsiL e que o ~overoo annr11u a est•· pellSiJ
memo, fHOcuraudo ••s:~tm fo trli.:•r o fundo dispoutvcl; 
lilast~ta me)Uia Lrufi·;~ção desappareccu dentro de f:Ouco 

1empo. 

O•a, sechnres, 1e em 1856, quando não !e tiobão dar! o c•s 
facto~ q"e ttr.n•·s ob•t~•Vadv, só porqut! hav'" um com
mercio UJ<IIh actrvo t'l!l·e a• pn.vi•,ci.u. d .. lh.llte e o lltu rJ., 
JJueiro, o qu d d.!u,;.n•h,v:. o r~< torno •·m mmfl, ror,entr~ 
dos produc•os, qualquer qt•~ fo·he 11 sua n .• turez~, viudu~ 
daqoell..s pro v ioc,~a .. ar<r o R'" d,! Jan ·tro, ~e ue·sa época, 
digo, !1.-u-~c o facto de •·scu;;r-s•· a"b mtllla• e• de COti!OS <• 
f.,odo <Ji,;proorvel ii o Ba ·rco d,, Brasd, o que eJperau os 
DOUrea S•nadores ~e VO[atei.!.l h•,jt! yt:lJI tmeuCJas q e CS· 
tão sob r e:. ll•e~~? 

0 Sll, VISCO:'\ UE DE [TAD<)RAU V: - 0 contrario disso. 
0 ~R. DIAS DK C.AIIYALIIO :-El'perão que se CODSHV•· 

IIO,cufrt!a du H11nco ~tJ llr a~ li·· moedn metallic11 que a h i 1 stá, 
emqu,ut., o cawli1o Pativer a 26reosys pClr 111 C·eio que 
Ilio pod~muz~ 1er e:~ta e~re·aoça, c portautc• uão prc· 
Vtjo as v;,ur~~eos txtraorr:liz•arias que lia d.- traz.,r e>te 
projecto; rt:ct:io que ~u· eX··t'UÇfh> faça com que os cv
frea do Bauco du llra~il se Hv,.zietu dentro cm rouco 
tempo: e qu01(a;~:râa coostqu ucia, :enl1o t-1!!>? 

Eu ~empre eotco•li q•ll: u coq>o legisll.ltivo, decret ndo 
a creaçao dt! um b<1Di!O d~ circura.;ào uo Kro de l111reiro, 
e autoti.llodu·(l a rrtirar diJ circul çao o j•aptl do g'J\'errJO, 
preparan uma ~-olt•••1ç1o que mais cedo nu n.ai~ tarde 
nos faria erHr...r uo ~t·girnl'n d·• ctrculação mttollica ou 
do papel couve·si•el ue·~a t>speci<'. Estr: fim re..:orthtço 
COWO UJI diJS UJoiS Íll'lf'O lalltc~ 3 que ~~~ p opo?. a JeJ de 
1853; e para con~eguir-se Ct!St: fim, perrwlt• V. Ex; qut: 
eu di~,, n:'lo ~chu n· ccsd•lat1e de fe pralic:areru o• 
actos que :tutori~ão as emen!la~ que 65!:'1!1 60bre a nteEa. 
. O papel do ~ove ruo to r n~·St: de dill em dta ma ii e~co.~so .. 

()SR. l'III!SIDI!NTK PO CONSI!.L·ilo:-E Con.oé que o 
L•nco fÓI1e ter 5,uUU:OIIU61 

O SR DIAS DE CAIIVALUO· -V. Ex. quer tirar um 
argumenti.J de uu.a I" Pposrçao que e.uunci"'t cu !Lo 1 onto 
de comparaç:lo? ·r..nto Lzi" para o m~::u ~trgumenro a 
qu&n,la d<J 5 00 J:OOtiS cor!lo a dtl 1.000.0008 ; eu trata vê• 
de um~ hyp• th~~e muito diil'I!Jente, c portJulo IJãJ me 
•eh o em ct•nt• .. &J,cçil· .• 

O que e.t.,u dizt:wdo é que pel.:1 necPsddade de clrcu · 
1:1\~0 u&s pro·HICÍ s que 11 :o reem c~:~ixa, filiAu d) Banco 
elo B a si!, que nâu t• eut ''"t' o papel qud 5t•ja recebido n•~ 
e1ta·.;Oel! pul.>ltcéls. o ptpel dq guveuw h·uJe t~ecess,,Ji:.
mentt: a t·s,.;.llt~r-s.., pur t:liSilS pnviucias, df.'tXIrttdo 1Jn, 
lacuo par~ ~cr <,ccur·~~lc ptl~s not;.s du• est&rLeleciu,cu 
tos buncario~, < ll1· ell,,~ ICtltu ct1rso, (ll•fiSSO que fllZt'ffi t• 

l flicio dll meio Ctrcul nt .. , de mo~:da corrtute, sendo rc· 
ccb das Dils e.•tatjllt-s 1 ubl.cas; 

SI', rois, ~wl. or··l• m Dé11ural d:u cousas. Sfm nect·f\si 
dóldtl do rmda.l1~ violt-ot:•s, h~v('mos t.le cbcgar a Ct.rl· 

Hg·Jir q•Je o B nco oo ll :..~ii dc11tro cm pouco lCI!t:·P• 
realize l.'lTI ot.rn u trncu d1~ :uaa llOt~s, par& que lwvt·
m J~ de recou~:r a ediL Illt di das, qu~ lt \tlo couaigo o cu· 

nl,n de viol~ç1Jn dos cnotratos feifos. quando a outra 
!'oi'IC t'Ollt lJUtffi g,; Cl•Dti i>lOU não lDfCJP~Íil oÍllda O 4eU 
l;n,.tr<.trO? 

OSR. l'RESirdtNTK DO CONSELJ!O:-Mostra~eiquen1o 
ha viulllç:to~ . 

0 -.a. 01.\S DR CARVALHO:- Est.ima•ei mu•to que O 
''"" c miutou tr ··on ,, u._:;, •. o en .do rlt~ v .. ~<talr(t-m de suas 
•dé .. s; t·.btou pe,~u .dtd•·. de qut! " ha de l'dzer, Jinr~ue 
nau ln., talta loiP.llLtJ p;.r,. ISW. Po·laruinh~ pa 1.,, r•ermrtra 
V, Ex .. qu• t•u J,g .• que •·1:!1011 f:,zend .. u•u e,Lrço,: 
qr~t· tllllt-fldo dO"VIolU a I!JlOha )'I•~Íç:•O dt1 ~f'flil•itJr j C•tOU 
foZ• nr1r. a drli~twci.. JH:et•<<~>ia J•Br;,. ru• srrar aquillo que 
a eh d J, i1uo~o uu J!rojo t:to. Os ~~ nho: e~ qu" ulizllr:lt• e os· 
yllr o I'~··Lt-Dtilu tf~ Ct·rto dcnm lt r al[o;rollrCIItt~S IDIIÍlO· 
d us1v. i~ "a'a COitVI:<•C•:r '' seoadn llil v:·.nt:.~eUJ d-s me• 
d1d:.~ pr. posta•; cu n:t(• faço riJIIÍs do que n O>trar· os. 
~cu• JllcouveuJente~. N:to ter ..j ntzao ni.••o. •~r< i v•·ncido, 
n S•na!lo Stru du•Lia ha ;!I;) itC~·il<~r a t·p;nia" t.lo uoure 
n.Íill~ot•O, prrrqut: t.lt jJL»Ilõrr u~ sua c~pacia ••• ,e o eo~oct·ito 
4u~:~ geralmr Dlt1 mer• Ce, e IJáll fará ila 1111nh• opinião 
~··nno a 10éa qu~; I0•10s loru.ao tlc IHl• huurem que ebtá 
muito d.s,ault: dt: outro l.jUoUlll á int .. lltr;t-nci;,, 

O SR PaRSIDENTI!. llO CO.NSJ<LUO:- Nao apoiado. 

O S11, SúUZA FIIANCO:- Está filzeodo tJlll m•gni1lco 
diu·ur,o. 

0 S11. PRESIDENTE DO CON,KLJIO (ao orador):- Olhe; 
magt~ter (L!X•t. 

O ~ll. DIA" DE C"nv.ü.uo: ··Não e~tou solicitando 
Jouvr11e•, •·em t .. ze11d•• at !1ull$ a oin14ue'"• 

P o~~urat&I, S • prui.l .. nl~, no 1-X11 e d.,. ar1igos oiTe. 
recid11S Curuo I'Ub•lillltr•O> d11 pro <lCtO que Se dÍSCUle, 
mo•tr;,r os iocorrven,~nlt~~ que enc .. urro lltlles • 

.lá d•sse q111111â" podeter oceup••·m~ dus outr·os e~ta
b• .I • im,.nt .. s Luucari ·~<, pr11qutl uã·• t-11bo fiOrlrJo la~er 
aubre t-!Jt,S o n•t:e~sario t:~rutlo. A r· Spell•• d. fies direi 
c.ow fr;wque)a act lieu .. do '' meu peos.•m: nto. Eu dt~J<C· 
jaria qu., .-llc» tive, sem por Un$e da •UB émi.~au m eda 
meta li c a ou uol;~> du ~ o~t~r ou ; mas I: ao quiz ... ra 4ue i' to, 
fus.e l't.!•IO pur utu l!ll!lplcs aclO do p:.der Jc~l•lallV0 1 dt
Zt:D lo: t fa~ei i>~O. a 

St! 01 decr•tos oo po.ler executivo merecem a consi'Je
raçã" oue to,to.• nó. lht: devemos dar·, drsde qu.- o corpo· 
lt-!plati~o le con~eoce de que as conu•4uen~r;.a oe um 
dt:1 rt:lo uão •Ão t:ou~eoÍt'nkt~ :to• lnt .. ruM!~ do patz, dt:ve 
proeurar horm~'D·ia•;.» dr•posi\ Oes cle'si"b tlecreLob C•·m as 
cc n eulenci<~s puhlrcn~, n.a. naollaruwni~a las p•·r. nu~ios 
VI016UIOS, f~zt,IJdll Tei:.'l!hll' t •110 t) Jllll<' de quoU·SqUer alte• 
r~çõe.•soLre aqut:llt:s que ocretl,larào na patavra do go
Velllll, e q1re eu. vidu e d..rt~ reu•·Íião seus c~pit<trl e 
cowvromt~ttê 3 .. dt' boa fé int•· re•!l•··s o.,uito ~er1• s, que 
uàu dt:'I'CW »• r p ·att·rg<tdouem rod~moiuçiio alguma. 

O cat .. do. qur. bt•je aceiJél (oa •• sei 1e dt~o bt:m o e(
tallo) j O J•rOJC~lo, '1 Utl llCCDa hoje li OS fJOSShidtlfi'S de 
éiCÇÕC• ele tiL I étdaS de Jdl'rO CI:!JI O par;amr·UlO em apO· 
lict'~ da d.vicla pultl ca ée~de que e~u'l'er cumpldO o 
seu vaiO! cllplt .• l, qur: toma a S11U cargo parte do onus 
i.jUe ea á pesa11do 11oLre o~ ~CC;Oul$1.8:1 tle~•aa eml'rez~, 
l>em póa~c~, 1euhutea, fozr·r mata um s;.cnficio .... 

O Sn. YbCOND'K DR lTABOR.AUY: -Pelo contrario; é 
dL.o111U1f O Sê!Citfi\!iu, 

O Sll. Du.s DE C.Al\ VALJio: - .... tomando a ai de1dc já 
o pagau11:nto de~sas ac~úcs, ind~mulll~Ud;.~ o.; tSt!lbcJecl
l.l.lellt••lll que 1•11 bl:a lé .... 

0 SR. PRESIÓEl'il'K DO CONSELIIO:- Na boa fé .... 
0 Sn DIAS DE C.r\11 VALIIO: - Na }Joa fé .... 
0 Sn. 1'1\I!SIDi{Nl'E DO CONSELJIO::.... Apoiado, 

O l-iR; DIAS IJE CARVALllO:- ..... fund:.dos na dia· 
pr.stçõ~~ de um dcc•ctu que emmou do g •• v .. rno,rt•uni
, iiu-~c em sucitd·de, inco: P· ràt ~o S• us CDJJitaes e ct..m 
t'IJr.s com"•vráo titu'os q•at: d.viârl seni1 de UHbC á emi&· 
,:ler; julg .. dos ts~e~ lÍlutus contO C!llDt•S ptoprro) p<~r:t ser· 
vir de baa .. â ae~lizucão Oo p.pd ewrttido por e~•Oil bao· 
~o•, l C:lti.\<lJ dcYli\ dit•.r a CSljCl> cetii.Lelt:ci.Le:lto': • Yó 1, 
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que, 'Jevad.1s pela !>oa fi?, fiz~steSI.e~te emprego ele vo~sos 
capitaes, n\o,t•·ret~ com hlo pr'·j•Jtzo ~~~um; ~'U vos to
demntso, e tt;llJa'et a m1m a parle cnrre~p·:nd n.te á' 
~cções d~s erlr~das d~ f rro, p;•ta q''e tenh:J• IDt-1.''" de 
reoJizar de pn:mpt.o vo~so p:tr.ef ua m-·~m·• •. s •• Cte em 
que reétLZa o primeiro~ est.belecilü~uto de crt:tltto •, com • 
consid~ro scmp e o n .nc ·.do Branf. . 

Qu'l incon~enwnk~ tiOdt<io teEultar de semelhanl•' dts
po$i•illo7 Af~urn ;.ccr·scmo d·.! d··-pe7.1l p<Jra o •St·do: 
rua1 s~nhorrs, o e;t;,d(o, Qll•• em todas "' mas rt>f•" rn •S e 
nwd

1

ific;1çõ :S lern ri'Jfleilhdo sPm 1.re os mai$ lO~t~tJifi. :m 
teJ dinitos iod,vidu,es; que não tc•m fei'o um'i r efo·m~ 
de rep~rtiçiio que O~tO COOSc•rve a [11005 C':l e rtprPgllilOs OS 
orden~dos qu~ \enctão, aiu,1a que 11ã • houves•e con! at·· 
algum entre til•'~: uao devt•rá tamurm, n~o drgo P"r de
ver .-;e ju>tiça, mas ao meno> p<Jr equidade, 1 raticar urn 
acto de~l~ nature:: a? 

Se o proJ~C.to <:onlivesse dispo~içõcs desta. ordem f·u 
nllo lhe neg•na o meu voto. O q•1e náo dcsfJO é que s.; 
·P.xija. o u1crificio ~Ólnente d .. qneli•s que conc;·nê ã • 
para esseb ar:tos, que h •je p .demos julgar meno~ con· 
vcnientet, mH qu~ todavia uao pod~>m s•·r d~ 1110do ai 
gum impuliJd •S aqud(:S que OS pr~ticárão, salvo se ~e 
pudesse pl'ovar que d'es violárã:l as ba!es dj cuntrato, 
o que eu n:io vi aituh d monstra<:o . 

.1!: eu dest'jára saber o que se permitle ao nmco do 
Brasil ter ~m circulaçãrr pl)r este projt•C/0, s~ eH·IU Lem 
informado, a dispo•rçao d J § 1° apeuas autorisa o R~neo 
do Bl'i•S l a ccn,.ervar nma em uã•) de 18,ooo:0003 a 
19,000:000g. Grt-io que h~ na m··~:a duat< eme11dü; ma• 
a que f\Ji t.lr.:rccid~ llnJe me parece que c-_;n;em a rn!ls 
ma di.tpo,it(íio do paragraf:'h··, c a outra muito puuco 
~vanr;a, porque apeua$ abr:.nge m~i~ o tri.:.eslte corrc:n! ~, 
c isto deve t,•zer muito pour;o. ddT ~reuça. 

O SR.l'HESIDENTE 0..1 co~SELllO:- São 2I,OOO:OOOS. 

O ~R. DIAS DE CARYALliO: Não é pos,ive), per·lôe· 
me V. Ex. O •:ilkulo q••t.! vi f,_~ito no Bauco do Br .• sd 
mostr~ que a emts•:t'' IJUiorisada pelo>§ to dils em.,nrJ ·s 
da comruu$i!O fÓ h:,J_,il,t,l e~se ban<:P r ar .t ctn ervar m 
circulação 18,ooo:ooos a 1 !l,OOO:oooa. 

0 SR. BAPTISTA DE ÜLIVRIRA:- ~fiO 2\,f.OO:OOOH. 

0 811. PRESIDENTE DO CO.NSELIIO:- Posso mo~trar o 
calculo. 

O Sn. Dus DE C:AnvAT.uo:- Póde ser: m<s custa
me :.1 ct·er que a dilr~~ ença de um trimestrd traga este 
resultado. 

··..;·' 

O S!'!. nsco~nE DE JrAnoRAIIY: ·- A emenda do 
Sr. mininro d<t fdzenda ó q•r111oto <Os on:ro; Laoco:s; mas 
quanto ao B..tnco do llrajtl fica o llJesrno. 

O SR. DIAS D& CAHVHII1: - Vomfls examinar se 
e~ta cli~po,iç:Hl nã•) é ;,j d • uma id,ac1;ã·l do c• ntr~to, 

Desd ... qu'" o B oco do flr;,Ril ti~·e em mocd 1 mt-hllica, 
b.rras de i urn, ou b;.rr. s de iJI:tt I D-t propr.lrç~o autori-. 
·:.da, ou pup•l d1 C·l1l•lo, uma somma PqtJivaleule ~o Cll.· 
pita! com ~u~ os ar.ciordst•~ •·ntrál'à .. , e 1le está hohilitado 
a f.ncr umat!mis~ãn cntn•spondent~ 110 rluplo, 1em favor 
nenbum tio governo. Ora, s•·r·do o ca:)ital do Lanco {l'e· 
fico- m" ;Ó á caixa rmtm) .I e 1 í ,GOO oonn .... 

0 SR. PltESIDENTE llO CONS EL!lO ! - Tt-m 17,600:0000"? 

O Sn, DIAS DR CA n v· L IIO: - s·m, ~t'nh•lr ...... pó·le 
eminir 35 :iOn:O OS; e, p.-rnJJltrr.rlo se-ll.e ~"tnittir sóme11te 
21,00V:IlOOS. q 1e fJvor é este que se liit: f.z? 

o SR. l'llESIDf(~TE DO Co:\'sELIIO :- D·.ve dcdlZÍr a 
amoruzaçao do pa peJ, a c.tsa, os moveis, etc. 

O Sn. DIAS DE CAnVAT.HO: -· Nál di•cuto agora so~ 
bre e• te ponto cum o no h r.., winistr·o, IH•rque é uma ques
t1<• qu~ !JOs. Jevar.ia. muito lorr~e; o que di~o. é qr.te o 
traneo pndt!na emttttr o d·dJI'I) de .s·u tu.ndo dtspo~nvel, 
sr.rll f<;v •. r llt.'OilUtll do goVefD)1 o!c,n datmportaDCl8 do 
p:.pel resgat;,do -~· 

O ~n. PHF.StDRNTE Do coNSI!LIIO:- Ahi salva se o 
que é do govllruo, 

0 Slt DU.S DE CARYALDO:- Não vejo essa lalva
guarda. 

O Sn. P!'IFSIDENTE DO co~SELIIO:- Está no art. 18 
dos e•ta tu to~. 

. i. 0 Sa. VISCO~DB DE lTABORAHY: ·- Exp1tcarel 1$$0, 

O Sn. Dus 1 
DE CAIIVhLIIO: - Sfti presiden~e, sã? 

3 horas da tarde; e11 desejava fazer tn'ai' al~um:;s const· 
deraçõc.s, e est•·U apr.nas uo § 1o cla~·emend ,f, .h .vendo 
a'nda i t p<~ragrapl,o~ a discutir. N.:~ofi!JI'ro filllg~r por 
rn•tS tempo a attdlção d .. qutJ[, s senh_t,res que 0"2 ~e 
escutá o Cornc·cei muito tarde a fal ar; 11 mater ia é mu~:o;;;\ ' 
imfiOft<:nte: f'Ori:IDtO, poro cq'li1 te>6PillldO•:I.e? dJreJt~:i. 
de pedtr novomente a palavr;.. ern e:utra ses,ao. A1oda que 
eu perca a segunda vez de LIJ.~r, 1·ão quero cLrigar O$ 
meus collegas a d, morar em ~e por mais tempo, além da 
hora de nos~os u·,b,lhos. 

D<>d 1 a hora, o Sr. pre5idente declarou adiad.l a dis· 
r.nssão, e deu para ordem fl,. dia da seguinte sessão a 
continuação da di~cussão adiada e as outras m&terias 
á desíg n;,da~. 

··it1 
Levantou- se a H ss5a 6 s 2 horas e 50 minu!os d~'. 

tatde. :J' 

FIM DO VOLUME II~ ~'-

BECT~~iCACÕES. 
,... .:a 

_ No discurso do Sr,. ma~quez ele Ol~nda pr~~mncüvio na sessão de 2 de junho, no parag·rapho 
(}ue cpm,~ç:~-As rl_~fficuldades de pr?.vas, ~te.- em logs.r cl~-nas exJJOsiluras) leia·se-?w~· .:'. 
r.~JJ?sz(~Jet-:) em log.w de- das m~tm !as. l~u:1-se-n_a mqtm·~rt. No parag'l'apho que comeca-
Mas tll1á, etc.,- emlog-ar de-raz alern .. lera-se-nao utz alem. • 




